Este roteiro trata dos procedimentos para emissão do Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e, do
Conhecimento de Transporte Avulso - CTA-e e do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais - MDF-e.
As informações abaixo transcritas foram extraídas do site Portal do Conhecimento da SEFAZ/MT, com
supressão e/ou adaptação dos textos para torná-lo mais simples e de fácil compreensão para o usuário.
Preliminarmente é importante esclarecer que a legislação do Estado de Mato Grosso exige a emissão do
CT-e ou do CTA-e e do MDF-e sempre que houver necessidade de se transportar mercadorias.
IMPORTANTE:
1. Documento de Arrecadação - Dar-Aut, pela nossa legislação tributária, não se presta para acobertar
prestação de serviço de transporte, assim sendo, mesmo havendo o recolhimento do ICMS da prestação de
serviço é obrigatória a emissão do CT-e;
2. Nos termos do inciso IV do artigo 20 da Lei nº 7.098/98, é atribuída à condição de substituto tributário
para o contratante ou para terceiro que participar da prestação de serviço de transporte intermunicipal ou
interestadual.
O contratante do serviço de transporte deve efetuar a retenção e o recolhimento do ICMS ou exigir o
comprovante de recolhimento da empresa transportadora.

O CT-e é um documento scal emitido para documentar as prestações de serviço de transporte, com
informações estritamente atinentes a esta nalidade. Pode ser emitido tanto pelo transportador inscrito no
cadastro de contribuintes do Estado, ou pela própria empresa industrial se adicionar a CNAE de prestação de
serviço de transporte.
O transporte com veículos próprios, não está obrigado à emissão do CT-e, por não se tratar de
prestação de serviço de transporte, hipótese em que, na NF-e o campo modalidade do transporte do frete
deve ser preenchido com o código “3 - transporte próprio por conta do remetente”, porém é obrigatória a
emissão do respectivo MDF-e.
Nas prestações de serviço de transporte dentro do território do próprio município há incidência do ISSQN.
Nesta hipótese deverá ser emitida a Nota Fiscal de Prestação de Serviços para acobertar o serviço de
transporte.
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O Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e deve ser emitido antes do inicio da prestação de
serviço de transporte, na sequência da emissão da NF-e ou da NFA-e ou de qualquer documento scal
permitido pela legislação vigente, quando então, ocorre fato gerador da prestação de serviço. Processada a
emissão do CT-e deve ser impresso o Documento Auxiliar do CT-e, denominado DACTE.
A nalidade do DACTE - Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico prevista na
legislação tributária é para acompanhar a carga durante o transporte, do início até o nal da prestação do
serviço, ou seja, é obrigatório que a carga esteja sempre acompanhada do DACTE.
Após a autorização de uso, pela SEFAZ, um CT-e não poderá mais ser alterado, ou seja, qualquer
modicação no seu conteúdo invalida a sua assinatura digital.
Existem algumas providências que o emitente poderá adotar, caso sejam necessárias, antes do início da
prestação do serviço de transporte, tais como: cancelar o CT-e emitido com erro, ou emitir um CT-e
complementar, ou emitir uma Carta de Correção Eletrônica - CC-e ou promover uma Anulação de Valores.
O cancelamento do CT-e poderá ocorrer após a autorização de uso, por parte da Secretaria de Fazenda,
desde que ainda não tenha ocorrido o início da prestação de serviço de transporte e desde que o CT-e não tenha
sido corrigido por Carta de Correção Eletrônica.
Pode haver também o cancelamento do CT-e emitido com erro, e, se for o caso, poderá ser emitido um
CT-e Complementar ou emitir uma Carta de Correção Eletrônica.
A Carta de Correção Eletrônica - CC-e poderá se emitida após a concessão da Autorização de Uso do CT-e,
para corrigir erros em campos especícos do CT-e, transmitido à Secretaria da Fazenda.
Não poderão ser alterados, por meio de Carta de Correção, os erros relacionados às variáveis que
determinam o valor do imposto, tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da
prestação, dados cadastrais que impliquem mudança do emitente, tomador, remetente ou do destinatário e a
data de emissão ou de saída.
O cancelamento poderá ser “normal” se ele ocorrer, no máximo, em até duas horas após a autorização de
uso; e “extemporâneo” se ocorrer até o 10º (décimo) dia do mês subsequente ao da autorização de uso.
O deferimento ao pedido de cancelamento do CT-e é sumário e precário. Para efetivar o cancelamento, o
emitente terá até o 14° dia do mês subsequente àquele em que foi concedida a autorização de uso do CT-e, para
realizar o procedimento, mediante a transmissão dos arquivos correspondentes, utilizando a funcionalidade
disponível no sistema emissor de CT-e, da mesma forma do cancelamento tempestivo do CT-e, no prazo de até
duas horas após a emissão do CT-e.
A inutilização do número do CT-e tem a nalidade de permitir que o emissor do referido documento scal
comunique à SEFAZ, até o 10º (décimo) dia do mês subsequente à autorização de uso, os números de CT-e que
não serão utilizados em razão da ocorrência de quebra de sequência da numeração do CT-e. A inutilização de
número só é possível caso a numeração ainda não tenha sido utilizada em nenhum CT-e (autorizado, cancelado
ou denegado).
A inutilização do número de CT-e tem caráter de denúncia espontânea do contribuinte referente a
irregularidades de quebra de sequência de numeração. O Fisco pode não reconhecer o pedido, caso se verique
a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
A emissão do CT-e em contingência ocorre sempre que houver problemas técnicos, que impossibilitem a
transmissão ou a obtenção de resposta da Secretaria de Fazenda - SEFAZ em relação à solicitação de
autorização de uso do CT-e.
O Código Fiscal de Operações e Prestações - CFOP será utilizado conforme a situação do tomador do
serviço, se a prestação do serviço for interna é 5.352, se a prestação do serviço for interestadual é 6.352 Prestação de serviço de transporte a estabelecimento industrial.
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O Conhecimento de Transporte Avulso Eletrônico - CTA-e é um documento scal instituído pela Portaria nº
239/2008, gerado e impresso no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - SEFAZ/MT,
utilizado para acobertar prestação de serviço de transporte interna e interestadual, realizadas por transportador
autônomo, pessoa física ou jurídica, não inscritos no Cadastro de Contribuintes do Estado.
A obrigação de emitir o CTA-e é do transportador autônomo ou da transportadora não inscrita no
cadastro de contribuintes. Por outro lado, se o transportador autônomo ou a transportadora não inscrita não
emitir o CTA-e a responsabilidade é da empresa remetente.
O transporte com veículos próprios, não está obrigado à emissão do CTA-e, por não se tratar de
prestação de serviço de transporte, hipótese em que, na NF-e o campo modalidade do transporte do frete deve
ser preenchido com o código “3 - transporte próprio por conta do remetente”.
O CTA-e depois de emitido pode ser alterado de ofício, antes do início da prestação do serviço de
transporte em até 2 horas da respectiva emissão, pelo servidor fazendário responsável pela sua emissão, para
sanar erros identicados em campos especícos do referido documento scal, desde que seja mantido o
correspondente número de identicação, inicialmente gerado eletronicamente.
Após o prazo de 2 (duas) horas, o CTA-e ainda poderá ser alterado por iniciativa do transportador, do
remetente do bem ou da mercadoria ou do destinatário, após ter sido prestado o serviço nas prestações internas
desde que:
a) se tratar de erro formal na emissão do CTA-e;
b) o pedido seja formalizado eletronicamente, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da data da
respectiva emissão, por meio do processo eletrônico (e-process), disponível para acesso no sítio eletrônico da
Secretaria de Estado de Fazenda http://www5.sefaz.mt.gov.br/, mediante seleção do serviço identicado por eProcess;
c) sejam juntadas ao requerimento cópias digitalizadas dos seguintes documentos:
c-1) uma via do CTA-e, objeto do pedido de reticação;
c-2) uma declaração rmada pelo tomador do serviço conrmando que o serviço de transporte nele
discriminado foi prestado;
c-3) declaração rmada pelo destinatário constante da(s) Nota(s) Fiscal(is) a que se refere o CTA-e objeto
do pedido de reticação, de que recebeu o(s) bem(ns) ou mercadoria(s) nela(s) discriminado(s).
Quando o erro foi cometido por servidor da SEFAZ à reticação do CTA-e deverá ser promovida
imediatamente por quem o cometeu, independentemente de prazo, logo após a identicação do erro, sem a
exigência da apresentação de quaisquer documentos.
Efetivada a reticação do erro cometido por servidor fazendário, a Sefaz/MT deverá expedir noticação,
assinada pelo responsável pela unidade fazendária emitente, destinada ao transportador, ao remetente e ao
destinatário, para conhecimento das incorreções identicadas e anuência às reticações promovidas. Recebida
a noticação, incumbe ao transportador, ao remetente e ao destinatário, por meio eletrônico, manifestarem a
respectiva anuência às reticações promovidas.
O CTA-e pode ser cancelado no sistema, sempre que ocorrer erro formal na sua emissão ou desfazimento
do negócio, ou seja, se não houver a concretização da prestação de serviço de transporte.
Se a ocorrência que motivou o cancelamento do CTA-e for constatada até o 2° dia útil subsequente ao da
respectiva emissão, o servidor fazendário responsável pela emissão promoverá o cancelamento do CTA-e no
sistema fazendário pertinente informando o motivo e/ou justicativa da medida; em seguida, arquivará todas as
vias (1ª, 2ª, 3ª e 4ª) originais do documento scal cancelado na respectiva unidade fazendária, sem
formalização de processo.
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Quando o fato que motivou cancelamento for constatado após o prazo de dois dias, o transportador ou o
tomador do serviço deverá apresentar requerimento, no prazo máximo de 15 dias, contados da data da emissão
do CTA-e, por meio do Processo Eletrônico (E-process), disponível no site da Secretaria de Estado de Fazenda
http://www5.sefaz.mt.gov.br/.
No pedido de cancelamento, além da inserção das justicativas para o cancelamento, deverão ser
juntadas ao requerimento cópias digitalizadas da 1ª, 3ª e 4ª vias do CTA-e, e declaração do destinatário da(s)
mercadoria(s), consignado no CTA-e, que a operação e a prestação de serviço pertinente ao referido documento
scal não se realizaram.
O servidor da AGENFA emitente fará a conferência da documentação constante do processo eletrônico;
analisará o mérito, e emitirá parecer conclusivo, decidindo sobre o a procedência ou improcedência do pedido,
exclusivamente, com fundamento nos documentos constantes do processo eletrônico. Em seguida informará o
resultado ao requerente, e enviará o processo à gerência regional a que estiver subordinada, pedindo-lhe que
faça o registro do cancelamento do CTA-e no sistema fazendário informatizado pertinente.
Este procedimento será observado pela agência fazendária, também, quando de processo de
cancelamento de CTA-e foi emitido por Unidade Municipal de Serviços Conveniada - USC - a ela vinculada.
É vedada a entrega do CTA-e ao contribuinte requerente sem a comprovação do recolhimento do ICMS
incidente na respectiva operação e da prestação de serviço de transporte.

O MDF-e tem a nalidade de vincular os documentos scais (NF-e e CT-e) referentes aos produtos
transportados numa unidade de carga especíca utilizada. O MDF-e também tem a nalidade de permitir o
rastreamento da circulação física da carga transportada; a identicação do responsável pelo transporte, a cada
trecho do percurso; a consolidação das informações de cargas acobertadas pelos CT-e e NF-e; a agilização do
registro em lote de documentos scais, em trânsito; o registro das alterações/substituições dos veículos de
transporte ou de carga e seus condutores e o registro do momento de início e do m da operação, entre outras.
O Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais - MDF-e é um documento scal eletrônico, de existência
apenas digital, com validade jurídica garantida pela assinatura digital do emitente mediante autorização de uso
do MDF-e, que é dada pela Administração Tributária de cada Estado ou Distrito Federal. Este documento foi
instituído para substituir o antigo “manifesto de carga”, modelo 25.
O MDF-e poderá ser consultado publicamente no site da SEFAZ/MT banner MDF-e/Serviços/Consulta
Pública ou pelo link https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/MDFE/Consulta
A emissão do MDF-e é obrigatória para o emitente do Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e e
na ausência do CT-e, a obrigatoriedade de emitir o MDF-e é para quem emite a Nota Fiscal Eletrônica NF-e.
O MDF-e será emitido pelo responsável pelo transporte, desde que credenciado a emitir NF-e e CT-e,
mesmo quando se tratar de transporte efetuado em veículo próprio ou arrendado ou mediante contratação
de transportador autônomo de cargas em transporte interno.
O MDF-e deverá ser emitido pelo emitente da NF-e sempre que houver transbordo, redespacho,
subcontratação ou substituição do veículo, de contêiner ou inclusão de novas mercadorias, de motorista ou
documentos scais, bem como na hipótese de retenção imprevista de parte da carga transportada.
.
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Toda vez que for executada uma prestação de serviço de transporte, o transportador inscrito deverá emitir
CT-e e MDF-e.
Não estão obrigados à emissão do MDF-e para a prestação de serviço de transporte para as operações
realizadas por Microempreendedor Individual - MEI, por pessoa física ou jurídica não inscrita no cadastro de
contribuintes do ICMS e por produtor rural quando acobertadas por Nota Fiscal Avulsa Eletrônica - NFA-e.
Para emissão do MDF-e o contribuinte inscrito deve estar credenciado junto a SEFAZ para emissão de CT-e
e/ou da NF-e, devendo para tanto utilizar um sistema emissor de MDF-e.
É obrigatória a impressão de o Documento Auxiliar do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais DAMDF-e que é o MDF-e impresso o qual deve acompanhar o transporte da carga durante o transporte e
possibilitar o acesso ao arquivo do MDF-e pela Fiscalização de Mercadorias em Trânsito e possibilitar ao Fisco o
controle dos documentos scais vinculados ao MDF-e.
Na prestação de serviço de transporte de cargas no modal rodoviário a emissão do MDF-e e a impressão do
DAMDF-e deverá ocorrer antes do início da prestação de serviço de transporte.
Na prestação de serviço de transporte interestadual devem ser emitidos tantos MDF-e(s) distintos quantos
forem os Estados de descarregamento, agregando por MDF-e os documentos referentes às cargas descarregadas
em cada uma delas, ou seja, deve-se levar em consideração cada uma das unidades Federadas de
descarregamento para quanticar o número de MDF-e a serem emitidos.
Entende-se por UF de descarregamento, para efeito de determinar a sua indicação no MDF-e, aquela em
que, de forma programada ou eventual, ocorrer em remoção física da carga na unidade de transporte original,
ainda que para transbordo.
• O conceito de unidade Federada de descarregamento da carga não se confunde com unidade Federada
de destino da carga, sendo que a UF de destino é aquela descrita na NF-e/CT-e, enquanto que a UF de
descarregamento é aquela que está descrita no MDF-e.
• Logo não poderá existir mais de um MDF-e para a mesma UF de descarregamento, independente do
número de descarregamentos realizados naquela unidade, ainda que haja outros descarregamentos
em mais de um município na mesma UF de descarregamento.
O cancelamento, o encerramento, a inclusão de motorista e o registro de passagem são denominados
eventos de MDF-e, ou seja, evento de MDF-e é a ocorrência de fatos relacionados com um MDF-e após a sua
emissão.
Encerramento do MDF-e é o ato de informar ao sco, através de Web Service de registro de eventos, o m
de sua vigência, que poderá ocorrer pelo término do trajeto acobertado ou pela alteração das informações do
MDF-e (veículos, carga, documentação, inclusão de mercadorias para a mesma UF de descarregamento e
outros). Caso ocorra alteração nas informações do MDF-e, deverá ser emitido um novo documento acobertando
o trecho restante do percurso.
O cancelamento do MDF-e pode ser feito após a autorização de uso, desde que não tenha sido iniciado o
transporte ou não tenha sido promovida a saída da mercadoria e, ainda, não tenha transcorrido o prazo-limite de
24 (vinte e quatro) horas. O Pedido de Cancelamento de MDF-e, deve ser transmitido pelo emitente, à mesma
administração tributária (Estado) que autorizou o MDF-e.
Não é permitido o cancelamento extemporâneo do MDF-e na legislação do Estado de Mato Grosso. O
MDF-e não poderá sofrer qualquer alteração, depois de autorizado pela Administração Tributária respectiva,
pois, qualquer modicação no seu conteúdo invalidará a sua assinatura digital.
Quando o MDF-e for emitido com erro, o emitente poderá, antes de iniciado o serviço de transporte, efetuar
o seu cancelamento em até 24 horas da sua emissão.
Não ocorrendo o cancelamento no prazo regulamentar e na hipótese de não ter ocorrida à operação, o
contribuinte poderá encerrar o MDF-e e, por não haver previsão legal para o respectivo cancelamento, deverá
anotar no campo das “observações” a descrição do motivo para ns de registro da ocorrência.
O MDF-e poderá ser emitido em contingência, quando não for possível transmitir o arquivo do MDF-e para
a UF/Estado do emitente devido a problemas técnicos ou o contribuinte não estiver conseguindo obter resposta
ao pedido de Autorização de Uso do MDF-e, o contribuinte poderá operar em CONTINGÊNCIA, gerando novo
arquivo, indicando o tipo de emissão: CONTINGÊNCIA, conforme denido no Manual de Integração MDF-e –
Contribuinte.
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Nessa situação, o contribuinte deverá adotar as seguintes medidas:
a) imprimir o DAMDF-e em papel comum, constando no corpo do documento a expressão:
"CONTINGÊNCIA";
b) transmitir o MDF-e, imediatamente, após a regularização dos problemas técnicos que impediram a
transmissão ou recepção da Autorização de Uso do MDF-e, respeitado o prazo máximo de 168 (cento e
sessenta e oito) horas, contadas a partir da emissão do MDF-e (sete dias).
Se o MDF-e, transmitido conforme a alínea “b”, acima, vier a ser rejeitado pela administração tributária, o
contribuinte deverá sanar a irregularidade que motivou a rejeição e gerar de novo o arquivo, com a mesma
numeração e série, mantendo o mesmo tipo de emissão do documento original e solicitar nova Autorização de
Uso do MDF-e.
A emissão do MDF-e em contingência materializa-se no momento da respectiva impressão. Depois de
emitido e impresso o MDF-e em contingência só terá validade se as informações pertinentes forem enviadas
para SEFAZ. Não ocorrendo à transmissão posterior das informações referente ao MDF-e emitido em
contingência, o contribuinte cará sujeito à multa pela não emissão de MDF-e quando obrigado.
O MDF-e deverá ser encerrado após o nal do percurso descrito no referido documento, sem a xação de
um prazo legalmente xado e sempre que ocorra:
Não há um prazo legalmente denido, para encerramento do MDF-e. O MDF-e deverá ser encerrado,
após o nal do percurso descrito no referido documento e sempre que haja:
a) transbordo, redespacho, subcontratação, substituição do veículo ou contêiner;
b) retenção imprevista de parte da carga transportada;
c) inclusão de novas mercadorias para a mesma unidade da Federação de descarregamento.
O Fisco, se entender conveniente, ou quando ocorrer às hipóteses descritas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d”
acima descritas, poderá providenciar o encerramento do MDF-e, independentemente da intervenção do
contribuinte.
A obrigação de promover o encerramento do MDF-e é do contribuinte emitente por meio de webservice de
registro de evento.
Enquanto houver MDF-e pendente de encerramento para o emitente, não será autorizado a geração de
um novo MDF -e, relativamente ao mesmo emitente, para as mesmas unidades federadas de carregamento e
de descarregamento, bem como para o mesmo veículo, em diferentes datas de emissão.
Se houver qualquer alteração nas informações do MDF-e, no decorrer do transporte, o MDF-e deverá ser
encerrado e emitido um novo MDF-e, com a nova conguração.
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A subcontratação na prática é muito usada na prestação de serviço de transporte que consiste na
contratação entre transportadoras.
A subcontratação ocorre quando o prestador de serviço (contratante) opta por não realizar o serviço com
veículo próprio e contrata outra transportadora ou transportador autônomo (subcontratados) para a realização
da prestação de serviço de transporte.
Na subcontratação a empresa subcontratada será responsável pelo transporte da mercadoria em
todo o seu trajeto, portanto, desde a saída do estabelecimento remetente até o destinatário nal.
Na subcontratação, o transportador contratado (subcontratante) não executa nenhum trajeto, mas
subcontrata outro transportador para realizar completamente a prestação do serviço, do seu início até o destino
nal.
Diferentemente do redespacho, que é emitido para cumprir apenas parte do trajeto, na subcontratação, a
empresa subcontratada ca encarregada de fazer todo o percurso, do início ao m.
Quando ocorrer a subcontratação, o MDF-e deverá ser emitido exclusivamente pelo transportador
responsável pelo gerenciamento da subcontratação, assim entendido aquele que detém as informações do
veículo, da carga e sua documentação, do motorista e da logística do transporte, conforme estabelece o §
3°-A do artigo 343 do RICMS/MT, desde que esteja credenciado na condição de emitente de NF-e e/ou
CT-e.
Na prestação de serviço de transporte na modalidade subcontratação deverão ser emitidos dois tipos
diferentes de documentos scais, um CT-e do tipo “normal” e um CT-e pelo prestador do serviço subcontratado,
também conhecido como contra CT-e.
Quando uma transportadora contrata outra para a realização de um frete, a emissão do CT-e do tipo
“normal” é obrigatória para a contratante enquanto que a subcontratada, mesmo nesta condição também cará
obrigada á emissão do documento, conforme dispõe o § 3º do artigo 233 do RICMS.
Como esse campo não existe no CT-e do tipo normal, ele serve para indicar dados do documento da
respectiva operação de transporte de interesse. Nele deve constar dados como chave de acesso, número de
série, CNPJ do emitente do CT-e normal.
A única diferença, neste caso, está no campo de observações do CT-e que deve ser preenchido com a
expressão “transporte subcontratado com”, seguida do nome do proprietário do veículo, marca, placa e UF.
Além disso, o contratante também é responsável pelo pagamento do respectivo imposto, quando devido.
Segundo dispõe o inciso IV do artigo 448 do RICMS/MT, a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS é
atribuída à transportadora contratante, desde que regularmente inscrita no Estado, na hipótese de
subcontratação de prestação de serviço de carga.
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5. Fluxogramas

Obrigações
das partes

interessadas:

Transporte
Municipal e
Interestadual
Contratante do serviço
de transporte:
- Efetua a retenção e
recolhimento do ICMS;
- ou exige o comprovante de
recolhimento da empresa
transportadora

Após a emissão
não é possível
realizar alterações

Prestador de serviço
CNPJ

Prestador de serviço
Autônomo
Não inscrito no Cadastro
de Contribuintes
do Estado

Após a emissão de NF-e
ou NF-a é realizada a
emissão do CT-e

Após a emissão da NF-a
é realizada a
emissão do CTA-e

Emissão do
Conhecimento de
Transporte Eletrônico
CT-e

Com CT-e e NF-e é
obrigatório a emissão
do Manifesto Eletrônico
de Documentos Fiscais
MDF-e

Após a emissão do CT-e
realiza-se a emissão do
Documento Auxiliar do
CT-e (DACTE)

DACTE
deve acompanhar
obrigatoriamente a carga,
desde o INÍCIO até o
FINAL da operação
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Emissão do
Conhecimento de
Transporte Avulso
CTA-e

Erros e
cancelamentos

do CT-e :
Detectado erro
na Emissão do
CT-e

O CT-e não poderá
ser cancelado

SIM

Iniciou a prestação
do serviço de
transporte?

Se o prazo de
autorização emitido
pela SEFAZ for
superior a 02h

NÃO

Efetuar cancelamento
extemporâneo no site da
SEFAZ até o 10º dia do
mês subsequente

Existem duas
hipóteses
de cancelamento

Se o prazo de
autorização emitido
pela SEFAZ for
inferior a 02h

Cancelar CT-e
emitido com erro

Emitir CT-e
complementar

Emitir Carta de
Correção Eletrônica
CC-e

Promover anulação
de valores
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