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Introdução 

O MIC/DTA (Manifesto Internacional de Carga Rodoviária/Declaração de Trânsito 

Aduaneiro), o TIF/DTA (Conhecimento-Carta de Porte Internacional TIF/Declaração de 

Trânsito Aduaneiro DTA) e a DTAI (Declaração de Trânsito Aduaneiro Internacional, 

utilizada nas operações de trânsito aduaneiro internacional entre o Brasil e a Venezuela) 

são documentos de transporte que devem ser manifestados no Portal Siscomex e que 

servem também para a recepção de cargas de exportação no local onde serão submetidas 

a despacho e amparar a movimentação física de cargas em trânsito aduaneiro de 

exportação e a saída do veículo para o exterior. Esses documentos são tratados pelo 

sistema como documentos de transporte e trânsito, da mesma maneira como é tratado 

um DAT, com a exceção de que este último não se presta a amparar a saída do veículo para 

o exterior. 

Uma vez manifestado no Portal Siscomex, um documento de transporte e trânsito serve de 

base para entregar ao transportador as cargas nele manifestadas ou deste serem 

recepcionadas. Em termos práticos, essa entrega ou recepção representa a entrada ou 

saída física do veículo manifestado em um determinado local, normalmente um recinto 

aduaneiro, razão pela qual o responsável por essas operações deve registrá-las quando 

essas entradas e saídas ocorrerem. Se for uma recepção, esta deve ser registrada 

imediatamente após a sua ocorrência. Se for uma entrega, esta deve ser registrada antes 

da saída efetiva do veículo, pois, se houver qualquer fator impeditivo da saída de alguma 

das cargas manifestadas do local, ou o status do documento manifestado não permitir a 

movimentação do veículo, o sistema alertará sobre essa circunstância antes que, 

indevidamente, o fato ocorra fisicamente. 

Fundamentalmente, há dois momentos em que se pode manifestar um documento de 

transporte no Portal, antes da apresentação da carga para despacho (ACD) e após o 

desembaraço da carga. 

A manifestação anterior à ACD serve para vincular ao documento manifestado um veículo 

e as notas fiscais e itens de DU-E (exportações sem NF) correspondentes às cargas nele 

transportadas. Quando o documento manifestado é recepcionado no local de despacho, isso 

faz com que todas as NFs e itens de DU-E a ele vinculados sejam automaticamente também 

recepcionados no local de despacho e passem a constar no estoque pré-ACD do local da 
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recepção. Esse tipo de manifestação se aplica apenas ao MIC, ao TIF e à DTAI, não se 

aplicando ao DAT. 

A manifestação após o desembaraço das cargas ocorre quando elas já estão 

desembaraçadas, mas não foram recepcionadas no local de despacho com base em 

documento de transporte, mas vão de lá sair carregados no veículo que as conduzirá em 

trânsito aduaneiro nacional, até o local onde deverão ser embarcadas em outro veículo, no 

caso do DAT, ou até o local de saída do País, com destino ao exterior nesse mesmo veículo, 

no caso de MIC/DTA, TIF/DTA e DTAI. 

No caso de MIC/DTA, TIF/DTA e DTAI, se o despacho ocorrer já no local de saída do País, 

eles servem de base para a entrega das cargas de exportação e do veículo ao transportador, 

o que caracteriza o cruzamento da fronteira. Em breve esses documentos servirão de base 

também para o controle do trânsito aduaneiro internacional, até o destino final das 

mercadorias. 

Atenção: uma vez manifestado no Portal, para que um documento de transporte possa ser 

utilizado como base para registro e controle de recepção, entrega e trânsito aduaneiro no 

CCT, não é necessário que ele seja impresso por meio da funcionalidade “imprimir 

documento de transporte”, disponível no Portal. Na realidade, inicialmente, apenas o 

MIC/DTA poderá ser impresso por meio do CCT, como forma de facilitar seu preenchimento, 

garantir a integridade dos dados impressos com aqueles constantes no Portal e permitir que 

o carimbo e assinatura dos servidores da RFB nele apostos possam ser geradas 

eletronicamente pelo sistema. Entretanto, se essa funcionalidade não estiver disponível em 

um certo dia, ou por qualquer outro motivo o MIC/DTA não possa ser impresso pelo Portal, o 

formulário estabelecido no Acordo ATIT e instituído pela IN DRF nº 56/91 continua em pleno 

vigor e poderá continuar sendo carimbado e assinado, sempre que necessário. Por essa 

mesma razão, os formulários TIF/DTA e DTAI serão apenas manifestados no CCT, mas 

continuarão a ser emitidos pelos transportadores das cargas. Para controle no CCT, apenas 

o número e a data de emissão do documento são suficientes para registro das operações 

de entrega e recepção das cargas e para consulta aos dados manifestados, inclusive para 

confrontá-los com o documento impresso apresentado pelo transportador e verificação da 

sua correção. 
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No MIC/DTA impresso pelo Portal constará ainda um código de barras, uma chave de 

acesso e o endereço eletrônico do Portal Siscomex, onde qualquer interessado poderá 

consultar seu conteúdo ou, se for o caso, registrar as movimentações realizadas com base 

nesse documento. Para o TIF/DTA e a DTAI, apenas com o número e data de emissão será 

possível realizar essas consultas e movimentações. 

Da mesma forma, se o servidor da RFB que deva firmar o MIC/DTA não tiver cadastrado 

previamente sua chancela eletrônica no sistema ou ela, por algum motivo, estiver 

indisponível, ele deverá carimbar e firmar o formulário impresso por meio do Portal, da 

mesma forma como sempre foi feito. 

Assim como ocorre nas demais modalidades de manifestação de dados de embarque, 

podem manifestar um documento de transporte e trânsito no CCT um transportador ou o 

exportador, sendo que este último pode apenas manifestar e transportar suas próprias 

cargas de exportação. 

  



Manifestação anterior à ACD (para envio da carga para 
despacho) 

Recomendar 

por Suana — publicado 29/06/2018 20h24, última modificação 09/11/2018 17h59 

O exemplo abaixo demonstra a manifestação de um MIC/DTA relativo a cargas a serem 

despachadas em recinto aduaneiro. A manifestação de um TIF/DTA e da DTAI segue os 

mesmos passos. 

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

“Exportação” 

2 - Em seguida basta acessar o menu “Carga e Trânsito >>Manifestação dos Dados de 

Embarque>>Manifestar” conforme indicado na imagem abaixo: 

 

O formulário para inserção dos dados a serem manifestados será então aberto. 

3 - A primeira aba do formulário de manifestação de dados de embarque denomina-se 

“Dados Gerais”. 

Nessa aba, o usuário deve indicar inicialmente o tipo de documento de transporte que ele 

deseja manifestar e a via de transporte (vide figura abaixo). Essas informações definirão 

os demais dados a serem prestados. 
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Em seguida, o usuário deverá informar: 

 A cidade e o país de destino do transporte; 

 Se o transportador é o exportador; 

 Que se trata de carga a ser enviada para despacho, pois, caso contrário, seria uma 

manifestação após o despacho das mercadorias; 

 Se a carga está acondicionada em contêiner; 

 Se haverá ou não trânsito aduaneiro internacional (se, por exemplo, a importação no 

país vizinho for se realizar do outro lado da fronteira ou em uma Área de Controle 

Integrado (ACI) não haverá trânsito internacional); 

 O número e data de emissão do MIC; e 

 Os locais de despacho e de saída do País. 

Atenção: Além de estar sempre atento para não prestar informação incorreta, o usuário 

deve ter cuidado adicional quando se tratar de pontos de fronteira onde, em regra, não 

ocorrer despacho, mas apenas controle de saída de cargas de exportação. Por exemplo, 

se naquela região os despachos forem geralmente realizados em um porto seco ou outro 

recinto aduaneiro e dali as cargas vão em trânsito simplificado até um ponto de fronteira na 

mesma jurisdição, o local de despacho será diferente do local de saída do País. Da 

mesma forma como ocorre geralmente trânsito simplificado de contêineres e cargas soltas 

na jurisdição de grandes portos marítimos, também um veículo e suas cargas podem ser 

entregues para trânsito simplificado com base no MIC/DTA, por exemplo, entre um porto 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/exportacao-portal-unico/manifestar-dat/formas-de-transito-aduaneiro-de-exportacao


seco e o ponto de fronteira alfandegado de uma mesma jurisdição, basta para isso que a 

Unidade da RFB jurisdicionante tenha cadastrado previamente essa rota no módulo CCT. 

Essa modalidade de trânsito prescinde da intervenção da fiscalização da RFB para a 

entrega e a recepção do MIC/DTA. Esse procedimento não é aplicável a TIF/DTA e DTAI. 

Ainda nessa mesma hipótese, também o exportador deve ser alertado que, se ele informar 

um local de embarque na DU-E diferente do local onde se dará a efetiva saída do 

MIC/DTA, não ocorrerá o evento CCE para a DU-E e sua exportação não será averbada 

automaticamente. 

Nessa mesma aba existe ainda um campo de observações gerais da manifestação, as 

quais, no caso de MIC/DTA, serão impressas no seu campo 40. 

4 - A segunda aba é destinada aos dados do veículo transportador. 

  

Nesta aba o usuário deve prestar informações específicas do veículo e do(s) reboque(s), 

assim como identificar seu condutor e o seu proprietário, caso ele não seja o próprio 

transportador do MIC/DTA. 

Existe ainda um campo para eventuais observações, as quais, no caso de MIC/DTA, serão 

impressas no seu campo 9. 

5 – na terceira aba devem ser prestadas informações relativas ao transportador 

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


 

Nesta aba o usuário deve informar: 

 Se é um transporte regular, próprio ou ocasional, conforme definição da ANTT; 

 A nacionalidade do transportador e, se não for transporte próprio e dependendo da 

opção no item anterior, sua licença TNTI, TETI ou ocasional; e 

 A apólice de seguro e seu vencimento, se houver. 

  

6 – A próxima aba depende de ter sido informado que a carga está ou não acondicionada 

em contêiner. Em caso afirmativo, serão demandados a identificação e tara do(s) 

contêiner(es) e eventuais lacres nele(s) aplicados. 

 

7- A próxima aba se chama “Cargas” e se refere aos dados do transporte e das 

mercadorias que serão transportadas ao amparo do conhecimento de carga sendo 

informado. 



 

Nessa aba o usuário deverá indicar: 

 O número e data de emissão do conhecimento, exceto no caso de transporte próprio; 

 Os dados relativos ao frete e ao seguro do transporte, se não for transporte próprio; 

 Os dados referentes ao consignatário, ao remetente e ao destinatário; 

 Os dados da aduana de destino do transporte; 

 As informações sobre as mercadorias transportadas; e 

 Os documentos anexos 

8- Nessa mesma aba devem ainda ser informadas a chave de acesso de cada nota fiscal 

que ampara a circulação das mercadorias até o local onde elas serão submetidas a 

despacho, assim como o contêiner no qual estão acondicionadas as mercadorias, se for o 

caso. 

Importante: deve ser informado um conhecimento de carga e suas respectivas notas 

fiscais por vez (vide item 10 abaixo). 



 

9 - a próxima aba do formulário de manifestação de dados de embarque denomina-se 

“Resumo”. Nela o usuário pode conferir os dados informados até o momento e, estando 

tudo certo, o usuário deve clicar no botão “Concluir”. Concluído o processo, uma 

mensagem de sucesso será exibida. 

10 – para a inclusão de um novo CRT no mesmo MIC, basta clicar no botão “Incluir 

Conhecimento” e repetir os passos descritos acima. Se o usuário desejar incluir uma nova 

nota fiscal no mesmo conhecimento de carga, basta clicar no botão de detalhamento do 

conhecimento de carga (indicado com uma seta verde na imagem abaixo) e repetir o 

passo 8 acima. 

 

 

  

11 - se o usuário desejar posteriormente incluir um novo CRT ou uma nova nota fiscal em 

CRT já manifestado, o usuário deve acessar o menu “Carga e Trânsito >> Manifestação 

dos Dados de Embarque >> Consultar e Atualizar Manifestação Dados Embarque, como 



indicado na figura abaixo, utilizar um dos filtros de busca disponíveis para localizar a 

manifestação desejada e proceder como descrito no passo 10 acima. 

 

 

Importante: Uma vez registrado e concluído o preenchimento do documento de transporte 

(MIC/DTA, TIF/DTA ou DTAI), ele se encontrará no status de “manifestado para 

despacho”, o que possibilitará que, ao chegar no local de despacho, o veículo e suas 

cargas sejam recepcionados com base no documento manifestado e todas as notas fiscais 

manifestadas sejam automaticamente recepcionadas. Se as DU-Es correspondentes às 

notas fiscais já tiverem sido registradas, elas automaticamente serão apresentadas para 

despacho. 

  

  



Manifestação após o desembaraço (passo a passo) 
Recomendar 

por Suana — publicado 29/06/2018 22h05, última modificação 29/06/2018 22h05 

O exemplo abaixo demonstra a manifestação de um MIC/DTA relativo a cargas 

despachadas em recinto aduaneiro. A manifestação de um TIF/DTA e da DTAI segue os 

mesmos passos. 

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

“Exportação” 

2 - Em seguida basta acessar o menu “Carga e Trânsito >>Manifestação dos Dados de 

Embarque>>Manifestar” conforme indicado na imagem abaixo: 

  

O formulário para inserção dos dados a serem manifestados será então aberto. 

3 - A primeira aba do formulário de manifestação de dados de embarque denomina-se 

“Dados Gerais”. 

Nessa aba, o usuário deve indicar inicialmente o tipo de documento de transporte que ele 

deseja manifestar e a via de transporte (vide figura abaixo). Essas informações definirão os 

demais dados a serem prestados. 
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Em seguida,o usuário deverá informar: 

a)      A cidade e o país de destino do transporte; 

b)      Se o transportador é o exportador; 

c)      Que não se trata de carga a ser enviada para despacho, pois, se fosse, seria o caso 

de manifestação antes da ACD; 

d)      Se haverá ou não trânsito aduaneiro internacional (se, por exemplo, a importação no 

país vizinho for se realizar do outro lado da fronteira ou em uma Área de Controle Integrado 

- ACI - não haverá trânsito internacional); 

e)      Se foram aplicados lacres ou se eles foram dispensados (a informação sobre os lacres 

depende principalmente do tipo de carga, do local início do trânsito e do local de saída do 

País. Em caso de dúvida sobre o que informar, deve-se consultar a unidade da RFB que 

jurisdiciona o local); 

f)       O número e data de emissão do MIC; e 

g)      Os locais de partida e de saída do País. 



Atenção. Além de estar sempre atento para não prestar informação incorreta, o usuário 

deve ter cuidado adicional quando se tratar de pontos de fronteira onde, em regra, não 

ocorrer despacho, mas apenas controle de saída de cargas de exportação. Por exemplo, se 

naquela região os despachos forem geralmente realizados em um porto seco ou outro 

recinto aduaneiro e dali as cargas vão em trânsito simplificado até um ponto de fronteira na 

mesma jurisdição, o local de despacho será diferente do local de saída do País. Da mesma 

forma como ocorre geralmente trânsito simplificado de contêineres e cargas soltas na 

jurisdição de grandes portos marítimos, também pode ser feita a entrega para trânsito 

simplificado do MIC/DTA, por exemplo, entre um porto seco e o ponto de fronteira 

alfandegado de uma mesma jurisdição, basta para isso que a Unidade da RFB 

jurisdicionante tenha cadastrado previamente essa rota no módulo CCT. Essa modalidade 

de trânsito prescinde da intervenção da fiscalização da RFB para a entrega e a recepção do 

MIC/DTA. Esse procedimento não é aplicável a TIF/DTA e DTAI. 

Ainda nessa mesma hipótese, também o exportador deve ser alertado que, se ele informar 

um local de embarque na DU-E diferente do local onde se dará a efetiva saída do MIC/DTA, 

não ocorrerá o evento CCE para a DU-E e sua exportação não será averbada 

automaticamente. 

Nessa mesma aba existe ainda um campo de observações gerais da manifestação, as 

quais, no caso de MIC/DTA, serão impressas no seu campo 40. 

4 - A segunda aba é destinada aos dados do veículo transportador. 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/exportacao-portal-unico/manifestar-dat/formas-de-transito-aduaneiro-de-exportacao


  

Nesta aba o usuário deve prestar informações específicas do veículo e do(s) reboque(s), 

assim como identificar seu condutor e o seu proprietário, caso este não seja o próprio 

transportador que está manifestando o MIC/DTA. 

Existe ainda um campo para eventuais observações, as quais, no caso de MIC/DTA, serão 

impressas no seu campo 9. 

5 – na terceira aba devem ser prestadas informações relativas ao transportador. 

  

Nesta aba o usuário deve informar: 

a)      Se é um transporte regular, próprio ou ocasional, conforme definição da ANTT; 

b)     A nacionalidade do transportador e, se não for transporte próprio e dependendo da 

opção no item anterior, sua licença TNTI, TETI ou ocasional; e 



c)      A apólice de seguro e seu vencimento, se houver. 

  

6 - A próxima aba se refere chama “Conhecimento” e se refere aos dados do transporte. No 

caso de o transportador ser o exportador, essa aba tem o nome de Dados Complementares”. 

 

Nessa aba o usuário deverá indicar: 

a)      O número e data de emissão do conhecimento, exceto no caso de transporte próprio; 

b)      Os dados relativos ao frete e ao seguro do transporte, se não for transporte próprio; 

c)      Os dados referentes ao consignatário, ao remetente e ao destinatário; 

d)      Os dados da aduana de destino do transporte; 

e)      As informações sobre as mercadorias transportadas; e 

f)       Os documentos anexos. 

Importante: deve ser informado um conhecimento e suas respectivas cargas por vez (vide 

item 9 abaixo). 

7 - A próxima aba contém dados relativos às cargas desembaraçadas que serão 

transportadas ao amparo do conhecimento sendo informado, ou seja, as DU-E/RUC e/ou 



contêiner(es) que se está manifestando. O exemplo a seguir se refere a uma manifestação 

de carga não conteinerizada. 

  

Aqui o usuário deverá indicar a DU-E/RUC que ele deseja manifestar e clicar no ícone de 

lupa. 

Neste momento o sistema verificará se a DU-E/RUC informada está em condições de ser 

manifestada e, se sim, abrirá um pop up com alguns campos a serem preenchidos, caso 

essa seja a primeira movimentação de carga da DU-E indicada: 

  

Importante: no caso de manifestação de cargas soltas, granéis ou veículos, mesmo que 

não esteja sendo transportada toda a carga, se essa for a primeira movimentação da carga, 

o sistema exigirá que seja informada a quantidade total de carga que compõe a DU-E/RUC, 

por tipo de embalagem ou granel, ou, no caso de transporte de veículos, o número total que 

está sendo exportado. Nas manifestações posteriores, o sistema já terá as quantidades 



ainda disponíveis no local e não mais demandará essa informação do usuário, mas apenas 

a quantidade sendo manifestada. 

O usuário deve indicar: 

a)      Se a carga é solta/veículo ou granel; 

b)      Se a carga está acondicionada em embalagens e, em caso positivo, indicar o tipo e a 

quantidade total. 

Uma vez informado, o usuário deve clicar no botão “Adicionar”. 

Nota: se for o caso, para uma mesma DU-E/RUC pode ser informado mais de um tipo de 

embalagem e sua respectiva quantidade. 

Observação: Se o veículo for transportar cargas de outras DU-E/RUC, sob o mesmo 

conhecimento de transporte, basta informar o número dessas outras declarações e refazer 

os passos anteriores (digitar o número da DU-E, clicar na “lupa”, etc) para cada uma delas. 

 O exemplo abaixo é de uma manifestação simultânea de duas DU-Es: 

  

Em seguida, o usuário deve clicar no botão “Avançar”. 

8 - a próxima aba do formulário de manifestação de dados de embarque carga denomina-

se “Resumo”. Nela o usuário pode conferir os dados informados até o momento e, estando 

tudo certo, o usuário deve clicar no botão “Concluir”. Concluído o processo, uma mensagem 

de sucesso será exibida. 



  

9 – para a inclusão de um novo CRT no mesmo MIC, logo em seguida, basta clicar no ícone 

de consulta (vide imagem acima) ou, se essa inclusão for feita posteriormente, o usuário 

deve acessar o menu “Carga e Trânsito >> Manifestação dos Dados de Embarque >> 

Consultar e Atualizar Manifestos, e pressionar o ícone existente à direita da tela,” conforme 

indicado na imagem abaixo: 

  

Logo após o usuário deve clicar na aba “Conhecimento” e, em seguida, no botão “Incluir 

conhecimento”, conforme imagem abaixo. 

 

 

  

Em seguida, basta seguir os passos do item 6 acima para cada CRT adicional. A cada 

inclusão, uma mensagem de sucesso será exibida. 



 

 

  

Importante: Uma vez registrado e concluído o preenchimento do documento de transporte 

(MIC/DTA, TIF/DTA ou DTAI), ele se encontrará no status de “manifestado”. Se o veículo se 

encontrar no local de embarque, ele e suas cargas poderão ser entregues com base no 

documento manifestado, para cruzamento da fronteira. 

No caso de MIC/DTA, se o veículo não estiver no local de embarque, mas estiver em um 

recinto da mesma jurisdição e a Unidade da RFB tiver cadastrado uma rota de trânsito 

simplificado entre esses dois locais, a entrega pelo depositário poderá ser realizada com 

base no MIC/DTA sem a necessidade de trânsito aduaneiro com a intervenção da RFB. 

Se não for nenhum desses dois casos, o transportador deve solicitar autorização para 

trânsito com base no documento de transporte manifestado (MIC/DTA, TIF/DTA ou DTAI). 

  

http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/exportacao-portal-unico/manifestar-dat/formas-de-transito-aduaneiro-de-exportacao
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/exportacao-portal-unico/manifestar-dat/formas-de-transito-aduaneiro-de-exportacao
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/exportacao-portal-unico/copy_of_outras-funcionalidades-do-modulo-cct/documentos-de-transporte-manifestacao-no-portal-siscomex-mic-dta-tif-dta-e-dtai-1/solicitacao-de-autorizacao-para-transito-aduaneiro-de-exportacao
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/exportacao-portal-unico/copy_of_outras-funcionalidades-do-modulo-cct/documentos-de-transporte-manifestacao-no-portal-siscomex-mic-dta-tif-dta-e-dtai-1/solicitacao-de-autorizacao-para-transito-aduaneiro-de-exportacao


Solicitação de Autorização para Trânsito Aduaneiro de 
Exportação 

Recomendar 

por Suana — publicado 29/06/2018 22h19, última modificação 29/06/2018 22h19 

A solicitação de autorização para trânsito aduaneiro de exportação é uma funcionalidade 

que se aplica apenas ao MIC/DTA, ao TIF/DTA e à DTAI. A solicitação de autorização para 

trânsito com base em DAT é feita automaticamente pelo sistema quando o transportador 

registra o DAT. No caso dos demais documentos de transporte e trânsito, o transportador 

deve solicitar tal autorização no momento que ele assim o desejar e se o trânsito for 

necessário, conforme descrito a seguir. 

Atenção: se houver rota de trânsito simplificado cadastrada entre os dois locais, não é 

necessário solicitar autorização para trânsito à RFB. 

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

“Exportação” 

2 - Em seguida basta acessar o menu “Carga e Trânsito >>Trânsito>>Solicitar Trânsito”, 

conforme indicado na imagem abaixo: 

  

3 - Em seguida, o usuário deve indicar o tipo, o número e a data de emissão do documento 

de transporte para o qual ele quer solicitar a autorização para trânsito, conforme imagem 

abaixo. 

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/documentos-de-transporte-manifestacao-no-portal-siscomex-mic-dta-tif-dta-e-dtai-1/solicitacao-de-autorizacao-para-transito-aduaneiro-de-exportacao&t=Solicita%C3%A7%C3%A3o%20de%20Autoriza%C3%A7%C3%A3o%20para%20Tr%C3%A2nsito%20Aduaneiro%20de%20Exporta%C3%A7%C3%A3o


 

 

  

 4 - Após a confirmação dos dados do trânsito para o qual o usuário deseja autorização, 

ele deve clicar no botão “confirmar”. 

 

 

Concluído o processo, uma mensagem de sucesso será exibida. 

  

  



Retificação de MIC/DTA, TIF/DTA e DTAI 

Recomendar 

por 69417237187 — publicado 14/01/2019 17h48, última modificação 14/01/2019 17h48 

  

Fundamentalmente, é possível retificar todos as informações de uma manifestação dos 

dados de embarque, com exceção dos dados relativos à identificação do documento de 

transporte e do transportador. Ressalte-se que a não prestação de informações sobre as 

operações executadas ou a sua prestação fora do prazo ou incorretamente sujeita o 

transportador à multa prevista no artigo 107, IV, “e”, do Decreto-Lei 37/66. 

OBS1.: no caso de trânsito aduaneiro nacional, não é permitido retificar um 

documento de transporte e trânsito (MIC/DTA, TIF/DTA ou DTAI) desde a sua 

autorização para trânsito até a sua recepção no local de chegada do trânsito. 

OBS2: não é permitido retificar documento de transporte e trânsito quando ele estiver 

na situação de concluído, ou seja, quando já tiver saído do País. Se, por exemplo, 

alguma carga não foi manifestada, o transportador deve procurar a unidade da RFB 

do local de embarque, a fim de que esta avalie o caso, constate o efetivo embarque 

da carga para o exterior e oriente o interessado sobre como proceder para regularizar 

aquela pendência específica. 

Para saber em que situação se encontra um documento de transporte, deve-se consulta-lo 

e verificar essa informação na aba “Histórico de Situações”, conforme exemplo abaixo: 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/exportacao-portal-unico/manifestacao-de-dados-de-embarque/retificacao-de-mic-dta-tif-dta-e-dtai&t=Retifica%C3%A7%C3%A3o%20de%20MIC/DTA,%20TIF/DTA%20e%20DTAI


 

Após o seu registro, o documento de transporte fica no status de “Manifestado para 

despacho”. Após a sua recepção e a apresentação para despacho de todas as cargas nele 

manifestadas, o documento passa para o status de “Manifestado”. Se o documento amparar 

um trânsito aduaneiro nacional até o local de saída do País, ele passará por diversos status, 

até que finalmente o trânsito seja concluído, quando, então, o documento de transporte 

voltará para o status de “Manifestado”. Quando finalmente for entregue ao transportador no 

local de saída do País, o documento de transporte passará para o status de “Concluído”. 

Passo a passo da retificação da manifestação 

O passo a passo abaixo se refere à retificação de um MIC/DTA. A retificação de TIF/DTA e 

de DTAI é feita de maneira similar, embora haja menos abas e menos informações a serem 

prestadas nesses dois documentos de transporte. 

1 - Se o usuário desejar alterar a manifestação de um documento de transporte, após 

localizá-la, ele deve escolher a aba onde se encontram as informações que ele deseja 

retificar e clicar no botão “editar”, como demonstra a figura abaixo, e proceder às alterações: 



 

2 - Após realizar as alterações desejadas e descrever o motivo da retificação, o usuário deve 

clicar no botão “salvar” e uma mensagem de sucesso será exibida. 

Inclusão e exclusão de carga 

3 - No caso de inclusão ou exclusão de carga em um MIC/DTA (permitido apenas se ele 

ainda não estiver concluído), essa retificação também é feita na aba “conhecimento”. 

Entretanto, há algumas particularidades a serem observadas, as quais variam conforme o 

usuário queira incluir/excluir carga antes da sua recepção no local de 

despacho ou incluir/excluir carga após o despacho da carga manifestada. 

OBS.: No caso de transporte próprio, como não existe um conhecimento de carga, no 

MIC/DTA manifestado pelo exportador existe uma aba específica para as cargas e outra 

chamada “dados complementares”, onde se encontram os demais dados do transporte 

realizado. 

Incluir/excluir carga antes da recepção do documento de transporte no local de 

despacho 

4 - Para retificações de carga em um documento de transporte e trânsito, antes da sua 

recepção no local de despacho, inicialmente, o usuário deve clicar no botão “incluir 

conhecimento”, se for esse o caso, ou no ícone de detalhamento do conhecimento de carga, 

se ele desejar alterar um conhecimento de embarque já manifestado, ou ainda na lixeira, se 

ele desejar excluir um conhecimento anteriormente manifestado, conforme indicado na 

figura abaixo: 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/exportacao-portal-unico/manifestacao-de-dados-de-embarque/retificacao-de-mic-dta-tif-dta-e-dtai#antes
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/exportacao-portal-unico/manifestacao-de-dados-de-embarque/retificacao-de-mic-dta-tif-dta-e-dtai#antes
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/exportacao-portal-unico/manifestacao-de-dados-de-embarque/retificacao-de-mic-dta-tif-dta-e-dtai#apos


 

5 – Em seguida, conforme o caso, o usuário deve clicar no botão “Incluir Nota Eletrônica, se 

ele desejar incluir uma nova nota fiscal em um conhecimento de carga já manifestado, ou 

na lixeira, se desejar excluir uma nota fiscal anteriormente manifestada, conforme indicado 

na figura abaixo: 

 

6 – Por sua vez, se o usuário desejar incluir uma nova nota fiscal em um conhecimento de 

carga ainda não manifestado, primeiramente ele deve incluir o novo conhecimento, como 

explicado no passo 4 acima, e incluir a nota fiscal logo em seguida. 

Dica: Mesmo após a recepção do documento de transporte no local de despacho, ainda é 

possível nele incluir uma nota fiscal, desde que ele ainda se encontre no status de 

“manifestado para despacho”, o que só ocorrerá se ainda houver cargas não 

apresentadas para despacho vinculadas ao documento. Entretanto, essa nota fiscal deverá 

também ser recepcionada individualmente pelo depositário, pois, como o documento de 

transporte já terá sido recepcionado sem essa nota, a simples vinculação da nota ao 

documento de transporte não a recepcionará. Consequentemente, enquanto não houver a 

recepção dessa nova nota, a DU-E correspondente não será apresentada para despacho, 

o que também não permitirá que o documento passe para o status de “Manifestado” e ele 

possa ser entregue posteriormente ao transportador. Por outro lado, se o depositário já tiver 



recepcionado a nota fiscal, não é possível a inclusão da nota no documento de transporte. 

Nesse caso, somente após o desembaraço da correspondente DU-E será possível incluí-la 

no documento. 

7 – Se, por acaso, além de uma nova nota fiscal, um novo contêiner deva ser incluído no 

documento manifestado, primeiramente o usuário deve incluir o contêiner, para só então 

incluir a nota e vinculá-la a esse contêiner. Entretanto, isso só é possível se já houver um 

contêiner manifestado no MIC/DTA e o documento de transporte ainda não tiver sido 

recepcionado, caso contrário, a aba “Contêineres (pré-ACD)” não estará disponível para 

edição, como mostra a figura abaixo. Se for esse o caso, só esperando desembaraçar a DU-

E para, em seguida, manifestar o contêiner. 

 

Obs: Não é possível manifestar uma nova nota fiscal vinculada a um contêiner já 

recepcionado com o documento de transporte (a aba “Contêineres (pré-ACD)” não mais 

estará disponível). Nesse caso, se houver a inclusão da nota ela constará como carga solta 

no documento de transporte. Para corrigir a informação, o mais simples a fazer é cancelar 

o documento e refazer a manifestação após o desembaraço da carga, embora haja outras 

soluções possíveis dependendo do caso, como excluir o contêiner do documento (após o 

desembaraço da DU-E), desunitizá-lo e reunitizá-lo com toda a carga da DU-E novamente 

e remanifestá-lo no documento. Como já mencionado, o ideal é que todos os intervenientes 

trabalhem com atenção e com método, de maneira a não serem necessárias esse tipo de 

correções. 

Incluir/excluir carga após o despacho da carga manifestada 

8 - Para retificações de carga em um documento de transporte e trânsito já recepcionado 

para despacho ou que tenha sido manifestado com carga já submetida a despacho 



inicialmente, o usuário deve clicar no botão “incluir conhecimento”, se for esse o caso, ou no 

ícone de detalhamento do conhecimento de carga, se ele desejar alterar um conhecimento 

de embarque já manifestado, ou ainda na lixeira, se ele desejar excluir um conhecimento 

anteriormente manifestado, conforme indicado na figura abaixo: 

 

Dica: pelo menos um conhecimento de carga deve ser mantido na manifestação, assim, se 

houver apenas um conhecimento manifestado e o usuário não quiser cancelar toda a 

manifestação, mas apenas trocar o conhecimento de carga, o usuário deve primeiramente 

incluir um novo conhecimento e, em seguida, excluir o anteriormente manifestado 

9 – Após a inclusão dos dados do novo conhecimento ou de entrar no detalhamento de um 

conhecimento já manifestado, o usuário pode excluir cargas ou contêineres anteriormente 

manifestados, clicando no ícone de lixeira, ou incluir uma nova carga ou contêiner, clicando 

no botão “incluir Contêiner” ou “Incluir Documento”, conforme indicado na figura abaixo: 

 



OBS: um documento de transporte terrestre, como o MIC, o TIF a DTAI, já recepcionado 

para despacho ou manifestado com cargas já despachadas, até que ele esteja concluído, 

sempre estará estocado no CCT de maneira similar a um “contêiner com rodas”, ou seja, 

em um determinado local (URF+coordenadas) e sob a responsabilidade de algum 

interveniente (CNPJ/CPF), para posterior entrega. Como consequência, apenas cargas que 

estejam estocadas exatamente nesse mesmo local podem ser manifestadas no documento. 

Esse é o “Local da Manifestação” (vide figura abaixo). Pela mesma razão, se o documento 

de transporte e seu veículo forem transitados para um outro local e lá deva haver o 

carregamento de uma outra carga ou contêiner, nesse segundo local de manifestação só 

poderão ser manifestadas cargas e contêineres que estejam lá estocados e desde que um 

novo conhecimento de carga seja incluído. 

 

Dica: como mostra a figura abaixo, se pode identificar as cargas recepcionadas juntamente 

com o documento de transporte e aquelas que foram manifestadas apenas após o seu 

desembaraço pela cor do ícone de expansão (+). O ícone destas últimas fica ativo para 

permitir verificar a quantidade de volumes manifestados. 

 



10 - Concluída a retificação desejada, uma mensagem de sucesso será exibida. 

 


