
 

Mirassol d'Oeste - MT, 28 de julho de 2017. 
 
 
Circular DR nº 002/2017 
 
De: C & L Contabilidade 
 
P/: Todos os clientes  
 
REF.: Procedimentos relacionados ao transporte de produção rural 
 
Prezado Cliente, 
 
 Com propósito de ratificar orientações prestadas anteriormente quanto a procedimentos 
pertinentes ao transporte rodoviário de cargas, na atividade rural, tema que é tratado, em alguns 
casos, com certa indiferença pelo produtor rural, elencamos alguns pontos importantes: 
 

I. O ICMS é devido pelo transportador em operações de transporte interestadual e 
intermunicipal, portanto, no transporte realizado dentro de um mesmo município não há 
incidência desse imposto (observar item V). Art. 23 do RICMS-MT; e Lei Complementar nº 
116/2003; 

II. O transportador não cadastrado no Estado de Mato Grosso (autônomo ou transportadora de 
outro Estado), está obrigado a emissão do Conhecimento de Transporte Avulso CTA-e. Art. 
176 do RICMS-MT; 

III. O transportador não cadastrado no Estado de Mato Grosso (autônomo ou transportadora de 
outro Estado), poderá ser dispensado da emissão do Conhecimento de Transporte, desde que, 
no corpo da nota fiscal que acobertar a operação, sejam indicados, além dos requisitos 
legalmente exigidos, os seguintes dados relativos à prestação do serviço: 

 o preço do serviço; 
 a base de cálculo do imposto, quando diferente do preço; 
 a alíquota aplicável; 
 o valor do imposto devido. 

§4° do Art. 39 do Anexo VII do RICMS-MT; 
IV. Em situações que o transporte for efetuado pelo remetente ou destinatário da mercadoria, não 

se caracteriza prestação do serviço. Considera-se veículo próprio, além do que se achar em 
nome do remetente ou destinatário da carga, aquele operado por qualquer um deles sob 
regime de locação ou outra forma. Art. 4º inciso III do RICMS – MT; 

V. Nas prestações internas de serviço de transporte intermunicipal, por transportador não 
cadastrado (autônomo ou transportadora de outro Estado) de produto originado da produção 
no território mato-grossense, a base de cálculo do imposto fica reduzida à 49,42% (quarenta e 
nove inteiros e quarenta e dois centésimos por cento) do valor da respectiva prestação de 
serviço. Art. 63 do Anexo V do RICMS-MT; 

VI. Fica DIFERIDO o ICMS devido na prestação de serviço de transporte intermunicipal, efetuada 
dentro do território mato-grossense, por transportador devidamente cadastrado no Estado 
com o CNAE 4930-2/02, condicionado aos requisitos dispostos na legislação. 

Cabe destacar que os procedimentos adotados são pautados em legislação especifica, e que o 
descumprimento de tais exigências, caracterizam as operações em inidôneas, portanto, passíveis de 
penalidades como a perda do benefício do DIFERIMENTO do ICMS (17%) mais multa de 50% sobre o 
valor da operação. 
 

Atenciosamente, 
 
Renan Alonso 
Enc. Depto. Rural 


