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Conhecimento de Transporte de 

Cargas Eletrônico – CT - e 

www.cte.fazenda.gov.br  

(site Ambiente Nacional da Receita Federal) 

www.fazenda.sp.gov.br/cte (site CT - e SEFAZ SP) 







BLOCO I.1  

Conceito CT-e  

 



Conceito do CT-e 

Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-

e é o documento emitido e armazenado 

eletronicamente, de existência apenas 

digital, com o intuito de documentar 

prestações de serviço de transporte de 

cargas, cuja validade jurídica é garantida 

pela assinatura digital do emitente e pela 

autorização de uso do documento eletrônico, 

fornecida pelo fisco. (§1º da cláusula 

primeira do Ajuste Sinief 09/2007) 



Uso do CT-e 

Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e, modelo 57, 

poderá ser utilizado em substituição aos seguintes 

documentos: 

 Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 

8;  

 Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, modelo 

9;  

 Conhecimento Aéreo, modelo 10;  

 Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas, 

modelo 11; 

 Nota Fiscal de Serviço de Transporte Ferroviário de 

Cargas, modelo 27; 

 Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7, quando 

utilizada em transporte de cargas. 



BLOCO I.2  

Modelo Operacional e 

Características Técnicas CT-e 
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Modelo Operacional do CT-e 
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Modelo Operacional do CT-e 
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Modelo Operacional do CT-e 
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Modelo Operacional do CT-e 
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Modelo Operacional do CT-e 
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Características Técnicas do CT-e 

 Novo tipo de documento fiscal (modelo 57); 

 Arquivo Eletrônico Padrão XML; 

 Assinatura Digital Padrão ICP Brasil; 

 Cada CT-e é um documento autônomo (assinatura digital 

do emitente) porém pode ser enviado em lote de 50 CT-e ou 

500 Kbytes; 

 Envio pela Internet (web service) no momento previsto na 

legislação tributária do modal (normalmente antes do início 

da prestação do serviço); 

 Responsabilidade do Contribuinte pela Guarda do 

Documento Eletrônico pelo prazo decadencial (5 anos); 

 Responsabilidade do Contribuinte Emissor de Enviar ou 

Disponibilizar o arquivo eletrônico do CT-e ao Tomador do 

Serviço; 
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Características Técnicas do CT-e 

 Autorização pela Sefaz de Credenciamento do 

Emitente; 

 Impressão do DACTE – documento auxiliar do 

Conhecimento de Transporte Eletrônico para 

acompanhar trânsito da carga; 

 Chave de Acesso para Identificação Unívoca do 

Documento Eletrônico; 

 Código de barras Unidimensional CODE 128 C no 

DACTE para facilitar a leitura da chave de acesso 

do CT-e; 

 Utilização para transporte de cargas 

documentadas tanto por NF-e quanto por 

documentos fiscais em papel (notas fiscais 

modelo 1); 
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Relação de CNAEs Aceitos em SP para 

Credenciamento Emissor CT-e 

 44911-6/00 - Transporte ferroviário de carga; 

 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos 

perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 

 4930-2/03 – Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos;  

 4930-2/04 – Transporte Rodoviário de Mudanças;  

 4940-0/00 – Transporte Dutoviário;  

 5011-4/01 - Transporte marítimo de cabotagem – Carga;  

 5012-2/01 - Transporte marítimo de longo curso – Carga;  

 5021-1/02 - Transporte por navegação interior de carga, 

intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia;  

 5030-1/01 - Navegação de apoio marítimo 

 5091-2/02 - Transporte por navegação de travessia, intermunicipal;  

 5120-0/00 - Transporte aéreo de carga;  



BLOCO I.3  

DACTE - Documento Auxiliar do CT-e 
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Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte 

de Cargas Eletrônico – DACTE 

  Representação Gráfica Simplificada do Conhecimento de 

Transporte Cargas Eletrônico; 

 Leiaute DACTE está estabelecido no Manual de Orientação 

do Contribuinte – DACTE (MOC-DACTE) vers. 1.00b maio/12; 

  Utilizado para acompanhar a carga durante o transporte 

ou para facilitar a consulta do CT-e; 

  Deverá ter formato mínimo A5 (210 x 148 mm) e máximo 

ofício 2 (230 x 330 mm), impresso em papel, exceto papel 

jornal, podendo ser utilizadas folhas soltas, papel de 

segurança ou formulário contínuo, bem como ser pré-

impresso; 

 Contém impresso código de barras unidimensional padrão 

CODE 128 C que representa a Chave de Acesso; 

  Poderá conter outros elementos gráficos, desde que não 

prejudiquem a leitura do seu conteúdo; 
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Exemplo Modelo DACTE modal Rodoviário Parte I 
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Exemplo Modelo DACTE modal Rodoviário Parte II 



BLOCO I.4  

Legislação CT-e 
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Legislação do CT-e 

  Ajuste Sinief 09/2007 – Institui o CT-e e o 

DACT-e 

  Ato Cotepe 18/2012 – Aprova o Manual de 

Orientações do Contribuinte – CT-e versão 

1.04c e o Manual do Contribuinte – DACTE 

versão 1.00b 

  RICMS SP – O CT-e e o DACTe foram 

incorporados ao Regulamento do ICMS 

paulista no artigo 212-O pelo Decreto 53.629, 

de 30-10-2008;  

  Portaria CAT 55/2009 – Regulamenta em SP 

legislação do CT-e.  



BLOCO I.5 

Programa Emissor Gratuito CT-e 

Características e Principais 

Funcionalidades do Programa 
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 Desenvolvido pela SEFAZ/SP, podendo ser utilizado por empresas 

transportadoras de carga de todos os Estados; 

 Utiliza plataforma Java; 

 Disponível em versão de testes e com validade jurídica; 

 Programa Gratuito; 

 Download no site da SEFAZ/SP e acesso pelo site nacional da CT-e; 

 Contribuinte precisa possuir apenas acesso à internet e 

certificado digital; 

 Não opera em rede porém pode trabalhar Offline (exceto para 

serviços de autorização, cancelamento, inutilização de número e 

consulta situação de CT-e); 

 Voltado para pequenas e médias transportadoras dos modais 

rodoviário e aquaviário; 

 Possibilita a digitação de um CT-e diretamente no programa ou a 

importação de informações para a geração dos CT-e a partir de 

arquivos eletrônicos padronizados em formato TXT ou XML; 

Características Programa Emissor Gratuito CT-e 



Programa Emissor Gratuito CT-e  



Programa Emissor Gratuito CT-e  



BLOCO I.6 

 

Cronograma de Obrigatoriedade  

CT-e 
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Obrigatoriedade CT- e 

 Prevista na Cláusula Vigésima Quarta Ajuste SINIEF nº 09/2007; 

 1º de dezembro de 2012, para os contribuintes do modal: 

a) rodoviário relacionados no Anexo Único; 

b) dutoviário; 

c) ferroviário; 

 1º de fevereiro de 2013, para os contribuintes do modal  aéreo; 

 1º de março de 2013, para os contribuintes do modal aquaviário; 

 1º de agosto de 2013, para os contribuintes do modal rodoviário, 

não optantes pelo regime do Simples Nacional; 

 1º de dezembro de 2013, para os contribuintes do modal rodoviário, 

optantes pelo regime do Simples Nacional; 



BLOCO II.1 

 Manifesto Eletrônico de 

Documentos Fiscais – MDF-e 

Conceito MDF-e  
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Conceito do MDF-e  

  O Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais - MDF-e, 

modelo 58, substitui o Manifesto de Carga, modelo 25; 

  MDF-e é o documento emitido e armazenado 

eletronicamente, de existência apenas digital, para 

vincular os documentos fiscais utilizados na operação 

e/ou prestação, à unidade de carga utilizada no 

transporte, cuja validade jurídica é garantida pela 

assinatura digital do emitente e autorização de uso pela 

administração tributária da unidade federada do 

contribuinte; 

  A finalidade do MDF-e é agilizar o registro em lote de 

documentos fiscais em trânsito e identificar a unidade de 

carga utilizada e demais características do transporte; 

  Autorização de uso do MDF-e implicará em registro 

posterior dos eventos, nos documentos fiscais 

eletrônicos nele relacionados. 
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Emissores de MDF-e  

(Cláusula terceira Ajuste Sinief nº 21/2010) 

 O MDF-e deverá ser emitido: 

I - pelo contribuinte emitente de CT-e de que trata o Ajuste SINIEF 09/2007, no 

transporte de carga fracionada, assim entendida a que corresponda a mais de um 

conhecimento de transporte; 

II - pelo contribuinte emitente de NF-e de que trata o Ajuste SINIEF 07/2005, no 

transporte de bens ou mercadorias acobertadas por mais de uma NF-e, realizado em 

veículos próprios ou arrendados, ou mediante contratação de transportador 

autônomo de cargas; 

 O MDF-e deverá ser emitido nas situações descritas acima e sempre 

que haja transbordo, redespacho, subcontratação ou substituição do 

veículo, do motorista, de contêiner ou inclusão de novas 

mercadorias ou documentos fiscais, bem como na hipótese de 

retenção imprevista de parte da carga transportada; 

 Caso a carga transportada seja destinada a mais de uma unidade 

federada, o transportador deverá emitir tantos MDF-e distintos 

quantas forem as unidades federadas de descarregamento, 

agregando, por MDF-e, os documentos destinados a cada uma delas; 

 Ao estabelecimento emissor de MDF-e fica vedada a emissão do 

Manifesto de Carga, modelo 25. 



BLOCO II.2 

  Manifesto Eletrônico de 

Documentos Fiscais – MDF-e 

Características Técnicas e  

Modelo Operacional 
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Características Técnicas 

 Segue, em grandes linhas, os padrões técnicos da NF-e e CT-e: 

 Arquivo XML assinado pelo emitente com certificado ICP Brasil 

cnpj base de qualquer estabelecimento da empresa; 

 Numeração sequencial 000.000.001 a 999.999.999 por 

estabelecimento e por série;  

 Série numérica de três dígitos 999; 

 Documento Auxiliar – DAMDFe; 

 Chave de Acesso numérica de 44 dígitos para identificação 

unívoca do MDF-e; 

 Possibilidade de Cancelamento MDF-e desde que não tenha 

iniciado a prestação do serviço de transporte da carga e em até 

24 horas da autorização do MDF-e; 

 Inutilização de número de MDF-e até o dia 10 do mês 

subsequente; 

 Será disponibilizado pelo Fisco Emissor Gratuito de  MDF-e – 

previsão 2º semestre 2013; 

 Utiliza mesmo Cadastro Nacional de Emissores (NF-e e CT-e); 



Palestra CT-e MDF-e AFR Newton Oller - SINDISAN – Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Litoral Paulista – Santos - 28 de janeiro de 2013 
 

Características Técnicas 

 Existem, entretanto, algumas diferenças em relação aos 

padrões técnicos da NF-e e CT-e: 

 Situações processamento – Autorização de Uso ou 

Rejeição; 

 Não existe consulta pública do MDF-e; 

 Contingência com impressão DAMDFe em papel 

comum, relacionando todos os documentos fiscais 

eletrônicos vinculados, e posterior autorização em até 

24 horas; 

 MDF-e já nasce com modelo de eventos; 

 Obrigatoriedade de registro do evento de 

encerramento de MDF-e emitido; 

 Existe apenas o ambiente nacional de autorização de 

MDF-e; 
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Modelo Operacional MDF-e 

Emissor gerará um arquivo eletrônico contendo as 

informações do veículo de carga, condutor, previsão de 

itinerário, valor e peso da carga e documentos fiscais, o 

qual deverá ser assinado digitalmente; 

  O arquivo eletrônico do MDF-e, será transmitido pela 

Internet, para o ambiente autorizador (1), que fará uma 

validação do arquivo (2) e devolverá uma mensagem 

eletrônica com o resultado da validação, podendo ser: 

rejeição ou autorização de uso (3); 

 Só poderá iniciar o transporte, quando obtiver a sua 

autorização de uso; 

 Para acompanhar o transporte das mercadorias deverá 

ser impresso, em papel, o Documento Auxiliar de MDF-e –

DAMDFE (4); 
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Modelo Operacional MDF-e - Encerramento 

A empresa emitente deverá encerrar o MDF-e no final do 

percurso; 

 Enquanto houver MDF-e pendente de encerramento não 

será possível autorizar novo MDF-e, para o mesmo par UF 

de carregamento e UF de descarregamento, para o 

mesmo veículo; 

 Se no decorrer do transporte houver qualquer alteração 

nas informações do MDF-e (veículos, carga, 

documentação, motorista, etc.), este deverá ser 

encerrado e ser emitido um novo MDF-e com a nova 

configuração; 

 Entende-se como encerramento do MDF-e o ato de 

informar ao fisco, através de Web Service de registro de 

eventos o fim de sua vigência, que poderá ocorrer pelo 

término do trajeto acobertado ou pela alteração das 

informações do MDF-e através da emissão de um novo. 



BLOCO II.3 

  Documento Auxiliar Manifesto 

Eletrônico de Documentos Fiscais – 

DAMDF-e 
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Documento Auxiliar MDF-e - DAMDF-e 

Para acompanhar a carga durante o transporte e 

possibilitar às unidades federadas o controle dos 

documentos fiscais vinculados ao MDF-e; 

O DAMDFE é documento fiscal válido para 

acompanhar o veículo durante o transporte 

somente após a concessão da Autorização de Uso 

do MDF-e; 

 O DAMDFE deverá ter formato mínimo A4 (210 x 

297 mm) e máximo A3 (420 x 297 mm), impresso 

em papel, exceto papel jornal; 
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Documento Auxiliar MDF-e - DAMDF-e 

Exemplo Modelo Modal Rodoviário Paisagem 



BLOCO II.4 

  Manifesto Eletrônico de 

Documentos Fiscais – MDF-e 

Portal Nacional MDF-e e Legislação  
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Manifesto Eletrônico de Documentos 

Fiscais – MDF-e 

https://mdfe-portal.sefaz.rs.gov.br/  

(site Ambiente Nacional MDF-e  

hospedado na SEFAZ RS) 
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Manifesto Eletrônico de Documentos 

Fiscais – MDF-e 
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Legislação do MDF-e 

 Ajuste Sinief 21/2010 – Institui o MDF-e e 

o DAMDF-e 

 Ajuste Sinief 15/2012 – Altera o Ajuste 

Sinief 21/2010 que instituiu o MDF-e e o 

DAMDF-e 

 Ato Cotepe 38/2012 – Aprova o Manual 

de Orientações do Contribuinte – MOC 

MDF-e versão 1.00 (vigência 01/10/2012) 

 Ainda não existe legislação paulista 

sobre o MDF-e 

 



BLOCO II.5 

  Manifesto Eletrônico de 

Documentos Fiscais – MDF-e 

Cronograma de Obrigatoriedade 
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Data de Liberação Ambiente de Produção 

MDF-e por Modal 

Cronograma Estabelecido pela Nota Técnica nº 02/2012; 

A mensagem de erro que será retornada pelo sistema 

para MDF-e de modal não liberado em produção será: 

“998 – Modal não liberado no ambiente de produção” 
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Obrigatoriedades MDF-e 

 Estabelecida pela Cláusula décima sétima do Ajuste 

Sinief 21/2010; 

 I - Contribuinte emitente do CT-e, no transporte 

interestadual de carga fracionada, a partir das seguintes 

datas: 

 1º de julho de 2013, para os contribuintes obrigados a 

emissão do CT-e em 01 de dezembro de 2012; 

 1º de novembro de 2013, para os contribuintes 

obrigados a emissão do CT-e em 01 de março de 2013; 

 1º de abril de 2014, para os contribuintes obrigados a 

emissão do CT-e em 01 de agosto de 2013; 

 1º de agosto de 2014, para os contribuintes obrigados 

a emissão do CT-e em 01 de dezembro de 2013; 
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Obrigatoriedades MDF-e 

 II - Contribuinte emitente de NF-e, no transporte interestadual de 

bens ou mercadorias acobertadas por mais de uma NF-e, realizado 

em veículos próprios ou arrendados, ou mediante contratação de 

transportador autônomo de cargas, a partir das seguintes datas: 

 1º de novembro de 2013, para os contribuintes não optantes 

pelo regime do Simples Nacional; 

 1º de abril de 2014, para os contribuintes optantes pelo regime 

do Simples Nacional. 

 A partir de 1º de janeiro de 2013, legislação estadual poderá 

dispor sobre a obrigatoriedade de emissão de MDF-e para os 

contribuintes indicados nos incisos “I” e “II”, em cujo território 

tenha: 

 sido iniciada a prestação do serviço de transporte; 

 ocorrido a saída da mercadoria, na hipótese de contribuinte 

emitente de NF-e no transporte de bens ou mercadorias 

acobertadas por mais de uma NF-e, realizado em veículos 

próprios ou arrendados, ou mediante contratação de 

transportador autônomo de cargas. 



BLOCO III.1 

 

Penalidades Relacionadas  

CT-e e MDF-e 
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Penalidades CT- e SP (Art. 527 inc IV RICMS/00) 

a) falta de emissão de documento fiscal - multa equivalente a 50% do 

valor da operação ou prestação; 

z) falta de Registro Eletrônico de Documento Fiscal - REDF ou de 

transmissão de documento fiscal ou de autorização de uso de 

documento fiscal - multa 50% do valor da operação, nunca inferior a 

15 UFESPs por documento; no caso de solicitação após o prazo, multa 

equivalente a 1% do valor da operação, nunca inferior a 6 UFESPs, por 

documento ou impresso;  

z1) falta de solicitação de cancelamento de documento fiscal 

eletrônico - multa 10% do valor da operação, nunca inferior a 15 

UFESPs, por documento ou impresso; no caso de solicitação após o 

prazo, multa 1% do valor da operação, nunca inferior a 6 UFESPs, por 

documento ou impresso;  

z2) falta de solicitação de inutilização de número de documento fiscal 

eletrônico, quando exigido pela legislação - multa de 15 UFESPs por 

número de documento fiscal; no caso de solicitação após o prazo  

multa de 6 UFESPs, por número de documento;  



Palestra CT-e MDF-e AFR Newton Oller - SINDISAN – Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Litoral Paulista – Santos - 28 de janeiro de 2013 
 

Penalidades CT - e (Art. 527 inc. IV RICMS 2000) 

z3) falta de inutilização de impresso de documento fiscal, 

quando exigido pela legislação, ou falta de comunicação de sua 

inutilização - multa de 15 UFESPs por documento ou impresso; 

no caso de solicitação após o prazo, multa de 6  UFESPs, por 

impresso;  

z4) emissão ou impressão de documento fiscal com valor ou 

destinatário diverso do contido no correspondente documento 

fiscal eletrônico - multa 100% do valor total da operação;  

z5) emissão ou impressão de documento fiscal com informações 

divergentes das contidas no correspondente documento fiscal 

eletrônico, em hipóteses não abrangidas pela alínea “z4” - multa 

de 20 UFESPs por documento; 

Inciso XI g) falta de prestação de informação sobre a 

confirmação da operação ou prestação de serviços - multa 10% 

do valor da operação ou prestação constante do documento, 

nunca inferior a 15 UFESPs, por documento;  

 

 



BLOCO IV.1 

 

Pontos de Atenção na 

Implantação do CT-e e MDF-e 
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Pontos de Atenção Implantação do CT-e e MDF-e 

 Projetos podem representar vantagem competitiva e 

oportunidade para as empresas de transporte; 

 CT-e não pode ser utilizado para transporte intramunicipal; 

 Avaliar o momento de adotar: antecipar-se ou aguardar 

obrigatoriedade; 

 Avaliar o grau desejado de integração com sistemas atuais; 

 Aproveitar para rever processos e ganhar agilidade e 

confiabilidade das informações; 

 Decisão tecnológica de adaptar seus sistemas, adquirir 

novo sistema ou utilizar emissor gratuito; 

 Grau de conhecimento de Certificação Digital na empresa; 

 Planejar o desenvolvimento e implantação; 

 Se possível, prever implantação gradual devido a mudança 

cultural (interna e externa); 
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Documentos Fiscais Eletrônicos  
na Prestação de Serviço de Transporte de Cargas 

 
Obrigado!       Dúvidas? 

 
AFR Newton Oller de Mello 

Delegacia Regional Tributária do Litoral 
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