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•Refaturamento;

•Retorno com a mesma Nota Fiscal;

•Trânsito Livre;

•Problemas com MDFe

•Termo de Acordo de Credenciamento 

PAUTA



PASSO A PASSO - REFATURAMENTO:

a) Registrar NF-e de Refaturamento no sitram informando a 

NF-e originária, cobrando o ICMS conforme o caso; 

b) O Sitram deverá buscar a confirmação da operação pelo 

novo adquirente (evento na NF-e), exceto quando o novo 

destinatário não for contribuinte (exigir uma declaração 

do novo destinatário não contribuinte);

c) O Sitram efetuará o batimento dos itens de quantas forem 

a(s) NF-e de refaturamento com os itens da NF-e 

originária;

REFATURAMENTO



PASSO A PASSO - REFATURAMENTO:

d) Concluído o batimento, o Sitram deverá atualizar o registro 

da NF-e originária com tantas quantas forem a(s) NF-e de

refaturamento, bem como, alterar o status do débito para 

“cancelado” após a homologação da Ação Fiscal referente 

a(s) NF-e de refaturamento; 

e) Caso o débito da operação originária tenha sido recolhido, 

este será disponibilizado ao contribuinte para restituição 

ou como credito para ser aproveitado nas operações 

futuras. Aguardando regulamentação.

REFATURAMENTO



• a) O retorno da mercadoria à origem, quando ocorrer com a 
mesma nota será devidamente registrado no SITRAM sem, no 
entanto efetuar a baixa do débito, caso exista, mantendo-o no 
credenciamento da transportadora (Cred-T) ou do Contribuinte 
(Cred-C);

• b) O débito somente será excluído após o remetente emitir 
Nota Fiscal de Entrada referenciando a Nota de Remessa (Venda, 
Comodato, Locação, etc) e quando houver registro de retorno 
no Posto Fiscal. O referenciamento deverá estar indicado pela 
chave de acesso no campo ‘ref Nfe’ do XML da Nota Fiscal de 
Entrada;

RETORNO COM A MESMA NOTA FISCAL



RETORNO COM A MESMA NOTA FISCAL

• c) Caso de Transportadora - o SITRAM, após a identificação 
da Nota de Entrada referenciando a Nota de Remessa e
reconhecimento do CT-e de devolução, deverá promover a 
exclusão do débito automaticamente; 

• d) A carga deverá ser fiscalizada, a fim de constatar a 
presença da mercadoria em retorno/recusada, quando o 
valor da operação for superior a 10.000 UFIRCES, devendo 
este procedimento ser adotado nas operações de entrada e 
saída com a mesma Nota;

• PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PARA 

TRANSPORTADORES

• a) Efetuar o transporte de carga em retorno/recusada 
somente acompanhada da Nota Fiscal de Entrada emitida 
pelo Remetente.



PROBLEMAS COM MDFe 

PROBLEMAS:

• A emissão do mesmo manifesto com destinos 
diferentes será autuado.

• Manifesto de trânsito livre que não tenha o 
CE como percurso terá as notas inclusas 
manualmente, não tendo direito a prioridade 
de atendimento como também poderá ser 
autuado.

• Manifesto de transbordo em outro Estado 
quando coloca o CE como destino. 



TERMO DE ACORDO

• Só será concedido o credenciamento provisório para 
transportadora  com TA vigente ou que tenha solicitado a 
renovação com o número do protocolo.

• As transportadoras agregadas inclusas no TA só serão 
reconhecidas quando o processo for concluído, isso para o 
caso em que a empresa perdeu o prazo para renovação.
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