Transporte de Cargas sem
Documentação Obrigatória
Exigências, Penalidades e Consequências

Introdução
O transporte rodoviário de cargas é o modal mais utilizado no Brasil. Sua
legislação tem sofrido alterações e evoluído ao longo dos anos.
Por possuir um mercado bastante competitivo, o empreendedor do segmento
de transporte deve estar atento às leis para não sofrer com prejuízos.
Para operar regularmente, uma transportadora precisa, antes de tudo, ter
todos os documentos fiscais antes de liberar o caminhão para entrega.
Pois sem esses documentos a empresa fica sujeita a graves consequênciase
que podem comprometar os lucros da operação.
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Exigências
Quais são os
documentos exigidos
para o transporte de
cargas no Brasil?

CT-e
MDF-e
CIOT
NF-e

Conhecimento Eletrônico de
Transporte (CT-e)
O Conhecimento de Transporte Eletrônico é um documento fiscal eletrônico
que tem o objetivo de registrar o serviço prestado por uma transportadora,
junto aos órgãos de fiscalização.
Para cada transporte realizado, é necessário a emissão de um CT-e.
Além disso, sua emissão deve ser feita por meio de um sistema que seja,
preferencialmente, especializado no ramo de transporte.

Manifesto Eletrônico de Documentos
Fiscais (MDF-e)
O Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais tem como objetivo principal
simplificar as obrigações dos contribuintes e permite, ao mesmo tempo, o
acompanhamento em tempo real das prestações e operações comerciais
pelo Fisco. Assim como o CT-e, é um documento eletrônico.
O MDF-e surgiu com o objetivo de agilizar e facilitar a fiscalização em lote de
documentos fiscais em trânsito e identificar a unidade de carga utilizada e
demais características do transporte.
A penalidade por não estar com o documento regularizado varia de acordo
com o estado.

Código Identificador da Operação de
Transporte (CIOT)
Código deverá ser emitido e constar no MDF-e.

Quem emite?
Qualquer pessoa jurídica que contratar autônomo ou equiparado para
efetuar transportes rodoviários de cargas.

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)
A Nota Fiscal eletrônica comprova uma operação fiscal (compra/venda)
por parte dos contribuintes envolvidos (seja destinatário, emitente e
transportador).

Consequências
Quais são as consequências de realizar um
transporte sem os documentos obrigatórios?

O não cumprimento com a legislação, como neste exemplo,
transportar sem os documentos fiscais, pode acarretar
consequências irreparáveis para a transportadora, como o
cancelamento da inscrição do RNTRC (Registro Nacional
de Transportadores Rodoviários de Cargas) - crucial para a
empresa realizar suas operações.

Algumas consequências por
transportar sem os documentos fiscais:
Advertência.
Multa.
Suspensão.
Atraso na entrega, levando à insatisfação do seu cliente.
Problemas com o motorista.
Retenção de veículo.
Nome cadastrado no SERASA, CADIN e Dívida Ativa da União.

Infrações e
Multas
A RESOLUÇÃO Nº 4.799,
DE 27 DE JULHO DE
2015 consta as infrações
e multas relacionadas ao
não cumprimento com a
legislação.

Art. 35. As infrações ao disposto
nesta Resolução serão punidas
com advertência, multa,
suspensão e cancelamento.

§ 1º O cometimento de duas ou
mais infrações ensejará a aplicação
das respectivas penalidades,
cumulativamente.

§ 2º A aplicação das penalidades
estabelecidas nesta Resolução não exclui
outras previstas em legislação específica,
nem exonera o infrator das cominações
civis e penais cabíveis.

Infrações e Multas
De acordo com o artigo 36, são consideradas infrações:

I - o transportador,
inscrito ou não no RNTRC,
evadir, obstruir ou, de
qualquer forma, dificultar
a fiscalização durante o
transporte rodoviário de
cargas.

II - o contratante contratar
o transporte rodoviário
remunerado de cargas
de transportador sem
inscrição no RNTRC ou
com inscrição vencida,
suspensa ou cancelada

Multa de R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

Multa de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais).

Infrações e Multas
De acordo com o artigo 36, são consideradas infrações:

III - o embarcador ou
destinatário deixar de fornecer
documento comprobatório
do horário de chegada e
saída do transportador nas
dependências da origem ou do
destino da carga ou apresentar
informação em desacordo com
o art. 32.
Multa de 5% sobre o valor da
carga, limitada ao mínimo
de R$550,00 (quinhentos e
cinquenta reais) e máximo
de R$10.500,00 (dez mil e
quinhentos reais).

IV - o embarcador ou
destinatário emitir o documento
obrigatório definido no art.
32 desta Resolução para fins
de transporte rodoviário de
cargas por conta de terceiro
e mediante remuneração, em
desacordo ao regulamentado.
Multa de R$ 550,00 (quinhentos
e cinquenta reais).

Infrações e Multas
Se o CIOT não estiver constando no MDF-e,
acarreta multa a partir de R$ 550,00 até R$
10.500,00. Podendo haver o cancelamento da
inscrição do RNTRC.

Conclusões
Com base em todas essas informações, podemos concluir a
importância em realizar o transporte de forma correta e dentro
das normas estabelecidas pelo governo.
A partir de uma boa gestão, através de um software especializado
em transportes, é possível emitir e controlar a documentação de
forma a evitar prejuízos ocasionados por erro humano.
Isso possibilita mais segurança para as operações de transporte
e contribui com o bom funcionamento da empresa.

Veja algumas histórias de transportadoras que estão
crescendo e expandindo as suas operações
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