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 1  Introdução 

 

 1.1  Propósito 

 Este caso de uso descreve como deve ser efetuado o cadastro dos requerimentos de licenças no 

sistema CITES. 

 1.2  Referências 

 
 Glossário 

 Diagrama de Casos de Uso 

 Documento de Regras de Negócio 

 Documento de Mensagens 

 Documento de Campos 
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 Dicionário de Dados 

 Diagrama de Seqüência – UCCITES016 – Cadastrar Requerimento 

 2  Atores 

  

Ator Tipo 

Usuário Externo Primário - Externo 

Sistema CTF Secundário – Externo 

SISTRUT Secundário – Externo 

Sistema de Taxonomia Secundário -  Externo 

 

 3  Pré-Condições 

 O usuário deverá ter passado pelo processo de autenticação e validação do Sistema CTF. 

 4  Fluxo Principal 

 [FP01] Cadastrar Requerimento 

Este fluxo inicia quando o ator seleciona a opção "Cadastro de Requerimento" 

1. O sistema exibe a tela de Cadastro de Requerimento e solicita as seguintes informações [RN01] 

[PT01]: 

 

 

●   Aba : Dados do Requerimento 

●   Grupo de Dados  : Tipos de Licenças/Certificados que podem ser requeridos   

 Importação 

 Exportação 

 Cert.Origem 

 Cert.Pré - Convenção 

 Cert.Procedente do Mar 

 Reexportação 

 Exportador/Importador [PE01] 

 País Exportador 

 País Importador 

 Objetivo da Operação 

●  Grupo de Dados: Dados do Local de Entrada/Saída do (s) Produto (s) 

 Local 

 Data Provável 
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 Considerações IBAMA 

 Observações do Usuário 

 Opções 

 Gravar Requerimentos 

 Finalizar Requerimentos [FA09] 

1. O ator fornece as informações solicitadas e seleciona a opção  "Gravar Requerimentos". 

2. O sistema valida as informações [FE01]  [RN02] 

3. O sistema grava as informações inseridas e validadas [FE02] 

4. O sistema grava o histórico do requerimento [RN03] 

5. O sistema solicita as seguintes informações [RN04] [PT02] 

●   Aba : Itens do Requerimento 

●  Grupo de Dados:  Dados do (s) Item (s) do Requerimento 

Tipo de Produto 

Unidade de Medida 

■ Opções 

Gravar Item 

Novo Item [FA01] 

 

7.  O ator fornece as informações solicitadas e aciona a opção "Gravar Item" 

8. O sistema valida as informações [FE09] [Vêr Regra de Negócio Geral RNG04] 

9. O sistema grava as informações e exibe as mesmas na lista especificada abaixo [FE10] 

● Lista de Itens Requeridos 

    ○ Nº 

    ○ Descrição 

○ Unidade de Medida 

○ Operação 

    ■ Editar [FA02] 

■ Excluir [FA03] 

10. O sistema solicita as seguintes informações [RN05] [PT03] 

●   Aba : Espécies do (s) Iten (s) 

●  Grupo de Dados:  Dados da Espécie 

Tipo do produto 

Espécie 

Opções 

         ■ Pesquisar 

         ■ Limpar [FA05] 
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Parte 

Unidade de Medida 

Quantidade 

Tipo de Marca 

Número da Marca 

Origem 

●  Grupo de Dados:  Certificado de Origem 

Tipo de Documento 

País de Origem 

Número do Documento 

Data do Documento 

●  Grupo de Dados:  Licença de Reexportação 

Tipo de Documento 

Último País Exportador 

Número do Documento 

 

 

     ■ Gravar Espécie 

     ■ Nova Espécie [FA06] 

  11 O ator seleciona a opção "Pesquisar" 

  12 O sistema solicita o Gênero para pesquisa [PT04] 

  13 O ator fornece o parâmetro  e seleciona a opção "pesquisar" [FA04] 

  14 O sistema recupera as espécies cadastradas de acordo com o parâmetro informado e apresenta    uma lista com 

as seguintes colunas [FE05] [PT05]: 

       ● Lista de Espécie 

   

   

  

 O sistema atualiza a informação de Espécie de acordo com a espécie selecionada. 

   17  O ator fornece as demais informações solicitadas e seleciona a opção “Gravar Espécie”. 

   18  O sistema valida as informações [RN06] [FE11] 

   19  O sistema grava as informações e exibe as mesmas na lista especificada abaixo: 

       ● Lista de Espécies do Item 
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   ■ Editar [FA07] 

   ■ Excluir [FA08] 

 20 O ator seleciona a opção "Finalizar Requerimento" [FA09] 

   21 O caso de uso é encerrado  

 5  Fluxos Alternativos 

[FA01] Novo Item 

Este fluxo inicia quando o ator seleciona a opção "Novo Item" 

1. O sistema limpa as informações 

2. O sistema retorna ao passo 5 do Fluxo Principal 

[FA02] Editar Item 

Este fluxo inicia quando o ator seleciona a operação "Editar" de um item listado 

1. O sistema recupera e apresenta as informações do registro selecionado [FE03] 

2. O sistema retorna ao passo 6 do fluxo principal 

3. O caso de uso é encerrado 

[FA03] Excluir 

Este fluxo inicia quando o ator seleciona a operação "Excluir" de um item listado 

1. O sistema apresenta a mensagem [ Vêr Mensagem Geral C001] 

2. O ator confirma a operação [FA010] 

3. O sistema exclui os dados do registro selecionado [FE04] 

4. O sistema retorna ao passo chamador 

5. O caso de uso é encerrado 

 6           [FA04] Sair da Pesquisa 

Este fluxo inicia quando o ator seleciona a opção "Fechar" 

1. O sistema retorna ao passo chamador 

2. O caso de uso é encerrado 

[FA05] Limpar Espécie 

Este fluxo inicia quando o ator seleciona a opção "Limpar" 

1. O sistema limpa o nome da Espécie 

2. O sistema retorna ao passo 10 do fluxo principal 

[FA06] Nova Espécie 

Este fluxo inicia quando o ator seleciona a opção "Nova Espécie" 

1. O sistema limpa todas as informações 

2. O sistema retorna ao passo 10 do fluxo principal 
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[FA07] Editar Espécie 

Este fluxo inicia quando o ator seleciona a operação "Editar" de uma espécie listada 

1. O sistema recupera e apresenta as informações da espécie selecionada [FE07] 

2. O sistema retorna ao passo 10 do fluxo principal 

 

[FA08] Excluir Espécie 

Este fluxo inicia quando o ator seleciona a operação "Excluir" de uma espécie listada 

1. O sistema apresenta a mensagem [ Vêr Mensagem Geral C001] 

2. O ator confirma a operação [FA10] 

3. O sistema exclui os dados da espécie selecionada [FE08] 

4. O sistema retorna ao passo chamador 

5. O caso de uso é encerrado 

[FA09] Finalizar Requerimento 

Este fluxo inicia quando o ator seleciona a opção "Finalizar Requerimento" 

1. O sistema atualiza o status do requrimento para "Requerimento finalizado e não enviado ao 

IBAMA" [FE06] 

2. O sistema grava o histórico do requeriemento [RN03] 

3. O caso de uso é encerrado 

[FA10] Operação não confirmada 

Este fluxo inicia quando o ator não confirma a operação 

1. O sistema retorna ao passo 1 do fluxo chamador 

2. O caso de uso é encerrado 

 7  Fluxos de Exceção 

[FE01] Erro ao validar as informações do Requerimento 

Este fluxo inicia quando as informações inseridas são inválidas 

1.   O sistema apresenta a mensagem  de acordo com a regra de negócio [RN02] 

2 .  O sistema retorna ao passo 1 do fluxo principal. 

 

[FE02]Erro ao gravar as informações do Requerimento 

Este fluxo inicia quando o sistema não consegue gravar as informações do requerimento 

1. O sistema apresenta a mensagem [M01] 

2. O sistema retorna ao passo 1 do fluxo principal. 

 

[FE03]Erro ao recuperar as informações do Item do Requerimento 

Este fluxo inicia quando o sistema não consegue recuperar as informações do Item do 
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Requerimento 

1. O sistema apresenta a mensagem  [Vêr Mensagem Geral E003] 

2. O sistema retorna ao passo chamador 

 

[FE04]Erro ao excluir as informações do Item do Requerimento 

Este fluxo inicia quando o sistema não consegue excluir as informações do Item do Requerimento 

1. O sistema apresenta a mensagem  [Vêr Mensagem Geral E002] 

2. O sistema retorna ao passo chamador 

[FE05]Erro ao pesquisar as espécies 

Este fluxo inicia quando o sistema não consegue pesquisar as espécies 

1. O sistema apresenta a mensagem  [Vêr Mensagem Geral E003] 

2. O sistema retorna ao passo chamador 

[FE06]Erro ao alterar o status do requerimento 

Este fluxo inicia quando o sistema não consegue alterar o status do requerimento 

1. O sistema apresenta a mensagem  [M02] 

2. O sistema retorna ao passo chamador 

[FE07]Erro ao recuperar as informações da espécie 

Este fluxo inicia quando o sistema não consegue recuperar as informações da espécie 

1. O sistema apresenta a mensagem  [Vêr Mensagem Geral E003] 

2. O sistema retorna ao passo chamador 

[FE08]Erro ao excluir as informações da espécie 

Este fluxo inicia quando o sistema não consegue rexcluir as informações da espécie 

1. O sistema apresenta a mensagem   [Vêr Mensagem Geral E002] 

2. O sistema retorna ao passo chamador 

[FE09]Erro ao validar as informações do Item do Requerimento 

Este fluxo inicia quando o sistema não consegue validar as informações do Item do Requerimento 

1. O sistema apresenta a mensagem  [Vêr Mensagem Geral A005] 

2. O sistema retorna ao passo chamador 

[FE10]Erro ao gravar as informações do Item do Requerimento 

Este fluxo inicia quando o sistema não consegue gravar as informações do Item do Requerimento 

1. O sistema apresenta a mensagem  [M03] 

2. O sistema retorna ao passo chamador 

[FE11]Erro ao validar as informações da espécie 

Este fluxo inicia quando o sistema não consegue validar as informações da espécie 
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1. O sistema apresenta a mensagem de acordo com a regra de negócio  [RN06] 

2. O sistema retorna ao passo chamador 

 8  Regras de Negócio 

  O caso de uso deve serguir as regras especificadas abaixo: 

[RN01] Campos do Requerimento e seus comportamentos 

▪  O caso de uso “Cadastrar Requerimento” possui os campos: 

○ Tipos de Licença/Certificados que podem ser requeridos 

■ Campo para seleção única contendo como opções todos os tipo de licenças cadastrados. 

■ Campo obrigatório. 

○ Exportador/Importador 

■ Campo para seleção única. 

■ O sistema deverá recuperar todos os Exportadores/Importadores cadastrados pelo ator e 

disponibilizar para a seleção. 

○ País Importador 

■ Campo para seleção única. 

■ O sistema deverá recuperar todos os países cadastrados na tabela Pais do banco de dados 

SISTRUT. 

○ País Exportador 

■ Campo para seleção única. 

■ O sistema deverá recuperar todos os países cadastrados na tabela Pais do banco de dados 

SISTRUT. 

■ Campo obrigatório. 

○ Objetivo da operação 

■ Campos para seleção única contendo como opções todos os objetivos cadastrados. 

■ Campo obrigatório. 

○ Dados do local de entrada/saída do(s) produto(s) 

■ Local 

● Campo para seleção única. 

● Campo obrigatório 

■ Data provável 

● Campo data 

● Campo obrigatório 

○ Observações 

■ Campo texto de livre preenchimento 

○ Opções 



 

 

IBAMA 
CNT - Centro Nacional de Telemática 

CITES - Sistema de Emissão de Licenças CITES 

UC - Especificação de Caso de Uso 
Cadastrar Requerimento 

Versão:1.1 

 

Normal.dotmNormal.dotmNormal.dotmDocumento1 Página 11 
 

■ Gravar Requerimentos 

● Esta opção possibilitará a gravação  dos dados do requerimento. 

■ Finalizar Requerimento 

● Esta opção possibilitará somente a alteração do status do requerimento. 

[RN02] Validação das Informações do Requerimento 

   ▪ O sistema deverá verificar o preenchimento dos campos obrigatórios. O sistema deverá apresentar a 
mesagem [Vêr Mensagem Geral A009] caso tenha algum campo obrigatório não preenchido. 

 ▪   O sistema deverá verificar o País de Origem deve ser diferente do País Destino, caso contrário o sistema 

deverá apresentar a mensagem [M04]. 

    ▪   Caso o tipo da licença for  Importação ou Cert. Procedente do Mar e o país de origem dierente de 
“Brasil” o sistema deverá apresenta a mensagem [M05]. 

[RN03] Gerar Histórico do Requerimento 

    ▪ O sistema deverá gravar as seguintes informações de histórico para o requerimento: 

○ Requerimento 
■ Número do requerimento. 

○ Data 
■ Data do sistema. 

○ Status 
■ Status do requerimento 

○ Observação 

[RN04] Campos do Item do Requerimento e seus comportamentos 

     ▪  O cadastro do item do requerimento possui os seguintes campos: 

○ Número do Requerimento 

■ Campo texto não editável. 

■ O sistema deverá apresentar o número do requerimento após a gravação do mesmo. 

○ Dados do(s) Item(s) do Requerimento 

■ Tipo do produto 

● Campo para seleção única. 

● Campo obrigatório. 

■ Unidade de Medida 

● Campo para seleção única. 

● O sistema deverá disponibilizar as unidades de medidas de acordo com o tipo de 

produto informado. 

○ Lista de Itens Requeridos 

■ Quando não existirem dados para listar, o sistema deverá apresentar a mensagem [M06] na 

lista. 

■ Em caso de erro ao recuperar as informação para a apresentação na lista, o sistema deverá 

apresentar a mensagem [M07]. 
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■ Possuirá as seguintes colunas não editáveis: 

● Número 

● Descrição 

● Unidade de Medida 

● Quantidade 

● Operação 

○ Editar 

○ Excluir 

○ Opções 

■ Novo Item 

                 ■    Gravar Item  

[RN05] Campos das Espécies dos Itens e seus comportamentos 

     ▪ O cadastro do item do requerimento possui os seguintes campos: 

○ Dados da Espécie 

■ Tipo do produto 

● Campo texto e não editável. 

● O sistema deverá preencher automaticamente este campo com tipo do produto 

cadastrado. 

■ Espécie 

● Campo texto, não editável e obrigatório. 

● O sistema deverá preencher automaticamente este campo após a pesquisa da espécie. 

■ Parte 

● Campo para seleção única. 

● Campo obrigatório. 

■ Unidade de Medida 

● Campo para seleção única. 

● O sistema deverá disponibilizar para a seleção as unidades de medidas de acordo com 

a Parte selecionada. 

● Campo obrigatório. 

■ Quantidade 

● Campo numérico  com a seguinte máscara 9.999.999,999. 

● Campo obrigatório. 

■ Tipo de Marca 

● Campo para seleção única. 

■ Número da Marca 

● Campo texto de livre preenchimento 
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■ Origem 

● Campo para seleção única. 

● Campo obrigatório. 

○ Certificado de Origem 

■ Tipo de Documento 

● Campo para seleção única. 

■ País de Origem 

● Campo para seleção única. 

● O sistema deverá recuperar e disponibilizar para seleção os países cadastrados na 

tabela Pais do banco de dados SISTRUT. 

■ Número do Documento 

● Campo texto de livre preenchimento 

■ Data do Documento 

● Campo data. 

○ Licença de Reexportação 

■ Tipo de Documento 

● Campo para seleção única. 

■ Último País Exportador 

● Campo para seleção única. 

● O sistema deverá recuperar e disponibilizar para seleção os países cadastrados na 

tabela Pais do banco de dados SISTRUT. 

■ Número do Documento 

● Campo texto de livre preenchimento 

■ Data do Documento 

● Campo data. 

○ Lista de Espécies do Item 

■ Quando não existirem dados para listar, o sistema deverá apresentar a mensagem [M08] na 

lista. 

■ Em caso de erro ao recuperar as informação para a apresentação na lista, o sistema deverá 

apresentar a mensagem [M09]. 

■ Possuirá as seguintes colunas não editáveis: 

● Número 

● Descrição 

● Parte 

● Unidade 

● Quantidade 
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● Operação 

○ Editar 

                              ○    Excluir 

[RN06] Validação das informações das Espécies dos Itens 

     ▪ Caso tenha sido preenchido algum campo referente ao certificado de origem (Tipo do documento, 
Número do documento, Data do documento e País de origem), o preenchimento de todos os campos 
passam a ser obrigatório. O sistema deverá apresentar a mensagem [M10]. 

     ▪ Caso tenha sido preenchido algum campo referente a Licença de Reexportação (Tipo do documento, 
Número do documento, Data do documento e Último país exportador)  o preenchimento de todos os 
campos passam a ser obrigatório. O sistema deverá apresentar a mensagem [M11]. 

   ▪  O sistema deverá verificar o preenchimento de todos os campos obrigatórios. Caso exista campos 
obrigatórios não preenchidos o sistema deverá apresentar a mensagem [ Vêr Mensagem Geral A009]. 

 

 9  Mensagens 

   

ID Mensagem Opção 

M01 
Não foi possível cadastrar o requerimento Fechar 

M02 
Não foi possível alterar o status do requerimento - 

M03 
Não foi possível cadastrar o item do requerimento Fechar 

M04 
Os Países de Origem e Destino não podem ser o mesmo Fechar 

M05 
Para esta transação, o país Exportador deve ser o Brasil Fechar 

M06 
Nenhum Item do Requerimento Encontrado. - 

M07 
Não foi possível selecionar os itens do requerimento Fechar 

M08 
Nenhuma Espécie do Requerimento Encontrada. - 

M09 
Não foi possível selecionar as espécies do item Fechar 

M10 
Os dados da comprovação de origem estão incompletos Fechar 

M11 
Os dados da comprovação de Importação estão incompletos Fechar 

 
  

 10  Pós-Condições 

        Não se aplica. 
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 11  Pontos de Extensão 

[PE01] Manter Importador/Exportador 

▪ O ponto de extensão para o caso de uso “UCCITES015 – Manter Importador/Exportador” ocorre quando 
o ator seleciona a opção “Cadastrar” 

 12  Observações 

       Não se Aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13  Protótipos de Tela 

 13.1  [PT01] Dados do Requerimento 

 

 13.2   
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 13.3  [PT02] Itens do Requerimento 
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 13.4  [PT03] Espécies do(s) Iten(s) 

 

 

 13.5  [PT04] Consulta Dinâmica 
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 13.6  [PT05] Registros Encontrados 
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 14  Aceite do Documento 

 Os responsáveis abaixo, estão de acordo com o conteúdo deste documento. 

 

Data Nome Empresa/Área Assinatura 
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Cadastrar Requerimento 
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 15   14. Atributos e Domínios 

 

Consultar Pessoa 

Atributos Descrição Tipo do dado Tamanho Obrigatório 
(S/N) 

Máscara Domínio Editável 
(S/N) 

Tabela Coluna 

Tipo de 
Licença 

Registra o Tipo de Licença Seleção - S - Tipos cadastrados S - - 

Exportador/ 
Importador 

Registra o Exportador/Importador Seleção - S - Exportador/Importa
dor cadastrados 

S - - 

País 
Exportador 

Registra o País Exportador Seleção - S - Paises 
Cadastrados 

S - - 

País 
Importador 

Registra o País Importador Seleção - S - Paises 
Cadastrados 

S - - 

Objetivo da 
Operação 

Registra o Objetivo da Operação Seleção - S - - S - - 

Local Registra o Local Seleção - S - Locais 
Cadastrados 

S - - 

Data 
Provável 

Registra a Data Provável Data - S - - S - - 

Observação Registra a Observação Texto 300/69 S - - S - - 

Tipo de 
Produto 

Registra o Tipo de Produto Seleção - S - Produtos 
Cadastrados 

S - - 

Unidade de Registra a Unidade de Medida Seleção - S - - S - - 
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medida 

Tipo de 
Produto 

Registra o Tipo de Produto Texto - S - - S - - 

Espécie Registra a Espécie Texto - S - - S - - 

Parte Registra a Parte Seleção - S - Partes 
Cadastradas 

S - - 

Unidade de 
Medida 

Registra a Unidade de Medida Seleção  S - - S - - 

Quantidade Registra a Quantidade Numérico 12 S - - S - - 

Tipo da 
Marca 

Registra o Tipo de Marca Seleção - S - Tipos de Marcas 
Cadastradas 

S - - 

Marca Registra a Marca Texto 30/60 N - - S - - 

Origem Registra a Origem Seleção - S - Origem 
Cadastradas 

S - - 

Tipo de 
Documento 

Registra o Tipo de Documento Seleção - N - Documentos 
Cadastrados 

S - - 

País de 
Origem 

Registra o País de Origem Seleção - N - Paises 
Cadastrados 

S - - 

Numero do 
Documento 

Registra o Número do 
Documento 

Texto 30/30 N - - S - - 

Data do 
Documento 

Registra a Data do Documento Data - N dd/mm/aaaa - S - - 
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Ultimo País 
Exportador 

Registra o Ultimo País Exportador Seleção - N - Paises 
Cadastrados 

S - - 

Numero do 
Documento 

Registra o Número do 
Documento 

Texto 35/30 N - - S - - 

Data do 
documento 

Registra a Data do Documento Texto - N dd/mm/aaaa - S - - 

 


