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Apresentação
A Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, por intermédio da Secretaria
Adjunta de Atendimento ao Cliente, publica a Carta de Serviços ao Cidadão, reforçando
seu compromisso de prestar o serviço público de forma otimizada, resolutiva e com
atendimento adequado ao perfil do contribuinte.
De acordo com o princípio da eficiência, a SEFAZ busca permanentemente o
aperfeiçoamento dos serviços. Mediante atendimento informatizado, o contribuinte e o
contabilista podem acessar pela internet suas informações fiscais de forma segura.
A Carta de Serviços ao Cidadão tem por objetivo informar o cidadão sobre os
serviços prestados pela SEFAZ, as formas de acesso aos serviços e os respectivos
compromissos e requisitos de qualidade de atendimento ao público.
Assim, ao final desse documento é possível consultar os requisitos e informações
necessárias para a obtenção dos serviços prestados pela SEFAZ, bem como as principais
etapas do processamento, o prazo máximo para a conclusão, a forma de comunicação
com o solicitante e as formas de acesso ao serviço.
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Visão Estratégica da SEFAZ
MISSÃO
Garantir a realização da receita pública e o controle da aplicação do gasto público,
com justiça fiscal, contribuindo para a sustentabilidade econômica e social do Estado.
VISÃO DE FUTURO
Ser uma organização reconhecida pela excelência na gestão pública e indutora do
desenvolvimento econômico e social do Estado.
VALORES
Transparência: Oferecer informação confiável, oportuna e compreensível sobre a
gestão dos recursos públicos e o direito dos cidadãos de acessar a mesma.
Responsabilidade: Conduta consciente voltada para maximizar o bem-estar social,
fundada na ética e no direito.
Ética: Ter uma conduta moral agindo dentro dos princípios legais.
Qualidade: Desempenhar as atividades institucionais, com presteza, eficiência e
eficácia, visando à satisfação plena dos cidadãos/usuários.
Flexibilidade: Aptidão para trabalhar em diferentes ambientes, com variados
processos e tecnologias.
Criatividade: Estímulo à engenhosidade e ao espírito inventivo para se alcançar
efetividade. Possuir capacidade para construir e implementar práticas inéditas ou incomuns
no ramo de atividade ou na área da organização.
Credibilidade: Coerência entre o discurso e a conduta. Uma organização que
cumpre tempestivamente os compromissos assumidos com todas as partes interessadas.
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Estrutura da SEFAZ
A sede da SEFAZ está situada na cidade de Cuiabá-MT, na Av. Historiador
Rubens de Mendonça nº. 3415 - Centro Político Administrativo (CPA), CEP. 78050-903, e
sua estrutura pode ser consultada no portal www.sefaz.mt.gov.br, no menu Institucional Organograma.

Compromissos com o Cidadão
Os servidores da SEFAZ se comprometem a prestar serviço de atendimento com
respeito, eficiência e cortesia ao cidadão.
O Portal da SEFAZ, o Plantão Fiscal Telefônico e as unidades de atendimento
presencial do domicílio tributário são os primeiros canais de atendimento ao cidadão.
Quando por algum motivo não for possível a Agência Fazendária concluir o
atendimento, o cidadão poderá acionar a Gerência Regional responsável pelo município.
E, ainda, quando não satisfatória a solução dada pela Gerência Regional, poderá
demandar resposta de sua solicitação à Gerência de Assistência e Suporte ao Cliente
(GSSC), localizada na sede de Cuiabá-MT, através do e-mail gssc@sefaz.mt.gov.br.
A SEFAZ busca a constante melhoria na prestação dos serviços, por isso convida
os contribuintes para que participem da avaliação do atendimento, atribuindo uma nota
para o serviço prestado de acordo com o grau de satisfação.

Atendimento Presencial
O horário de atendimento ao público nas Agências Fazendárias e Unidades de
Serviços Conveniadas (USC) é das 09h às 17h de segunda a sexta-feira.
No Posto de Atendimento do “Ganha Tempo” o horário é das 7 às 19h de segunda
a sexta e das 7 às 13h no sábado e na ACRIMAT o atendimento é das 08 as 11h30 e das
13h30 as 17h30, de segunda a sexta.
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O atendimento é feito por ordem de chegada e assunto a ser tratado, mediante
distribuição de senhas personalizadas. O tempo de espera máximo para início do
atendimento presencial é, em média, de 30 minutos, excepcionalmente o tempo poderá ser
estendido.
Nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande a distribuição de senhas será realizada
até as 16h30, em razão da demanda existente nessas unidades. O horário é diferenciado
nas cidades que acompanham o fuso horário de Brasília, exceto no horário de verão.
A relação das agências fazendárias, Unidades de Serviços Conveniadas e Postos
de Atendimento está discriminada no tópico „Unidades de Atendimento‟.
Nas unidades de atendimento estão distribuídos sinais indicativos para melhor
orientar o contribuinte.
A área de atendimento das agências fazendárias está equipada com ar
condicionado, cadeiras, água e sanitários para garantir conforto ao contribuinte.
Nas agências fazendárias localizadas nas cidades pólos regionais do Estado, o
acesso à entrada do edifício e as instalações são adaptados aos portadores de
necessidades especiais conforme dispõe o art. 11, II e IV da Lei 10.098/00.
Assegura-se o atendimento prioritário às pessoas com deficiência, aos idosos com
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, às gestantes, às lactantes, às pessoas com
crianças de colo e aos obesos, nos termos da Lei Federal 10.048/00.

Agendamento Eletrônico
Os cidadãos que desejam otimizar o tempo de espera para o atendimento
presencial nas unidades da SEFAZ poderão utilizar o serviço de Agendamento Eletrônico
do Atendimento que está disponível no sistema Servidor Fazendário, para contribuintes e
contabilistas previamente cadastrados.

Portal da SEFAZ
Na página da internet da SEFAZ, www.sefaz.mt.gov.br, o cidadão tem acesso a
várias informações e serviços, como por exemplo:
 Legislação tributária;
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 Ouvidoria;
 Localização e telefone das Unidades de Atendimento;
 Portal Transparência;
 Bancos arrecadadores conveniados;
 Emissão de guias para pagamento;
 Sistema Servidor Fazendário (mediante cadastro prévio);
 Sistema E-process (Protocolo Eletrônico);
 Sistemas para cumprimento das obrigações tributárias dos diversos perfis de
contribuinte.

Plantão Fiscal Telefônico
O plantão fiscal telefônico presta informações sobre procedimentos e esclarece
dúvidas referentes à interpretação da legislação tributária mato-grossense.
As respostas têm caráter informativo, não prevalecendo sobre a legislação. Nos
casos de necessidade de respostas vinculativas, o instrumento correto é a formulação de
Consulta Tributária, através de protocolização de processo específico para tal, cujos
requisitos podem ser consultados na relação de serviços integrante desta carta.
O horário de funcionamento é das 06h às 19h, sem interrupção, de segunda a
sexta-feira. O telefone é (65) 3617-2900.

Suporte Técnico
O suporte técnico da SEFAZ presta assistência e suporte sobre o funcionamento
técnico dos sistemas fazendários.
O horário de funcionamento é das 07h às 19h, sem interrupção, de segunda a
sexta-feira, através do telefone (65) 3617-2340 ou e-mail atendimento.ti@sefaz.mt.gov.br.

Ouvidoria
A Ouvidoria é a unidade mediadora entre a SEFAZ e o contribuinte, a fim de
aprimorar os serviços de nossa responsabilidade.
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É parte integrante do Sistema de Ouvidoria do Estado e atua no registro de
Informações, Solicitações, Elogios, Denúncias, Reclamações e Sugestões. O serviço
poderá ser acessado pelos seguintes canais:
Sistema Fale Cidadão: http://www.ouvidoria.mt.gov.br/mensagem.php
E-mail: ouvidoria@sefaz.mt.gov.br
Telefone: Ouvidoria da SEFAZ: (65) 3617-2749;
Ouvidoria Geral do Estado: 0800-647-1520
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Unidades de Atendimento
Gerência Metropolitana de Atendimento, Assistência e Suporte ao Cliente (GRAM)
Sede: Cuiabá
Nome do gerente: Eduardo Wollinger
Telefone: (65) 3617-2717
E-mail: gram@sefaz.mt.gov.br
CIDADE

TELEFONE

TIPO DE UNIDADE

Cuiabá

(65) 3617-2252

AGENFA

Nobres

(65) 3376-1225

AGENFA

Várzea Grande

(65) 3682-2344

AGENFA

Chapada dos Guimarães

(65) 3301-1740

USC

Jangada

(65) 3345-1689

USC

Nossa Senhora do Livramento

(65) 3351-1200

USC

Poconé

(65) 3345-1952/1357

USC

Rosário Oeste

(65) 3356-1526

USC

Santo Antônio de Leverger

em fase de instalação

USC

ACRIMAT (Cuiabá)

(65) 3634-4696

POSTO DE ATENDIMENTO

Ganha Tempo (Cuiabá)

(65) 3614-3270

POSTO DE ATENDIMENTO

Gerência Norte de Atendimento, Assistência e Suporte ao Cliente (GRAN) Sede:
Sorriso
Nome do gerente: Gabriel Batista da Cruz
Telefone: (66) 3544-7326
E-mail: gran@sefaz.mt.gov.br
CIDADE

TELEFONE

TIPO DE UNIDADE

Alta Floresta

(66) 3521-6560

AGENFA

Colíder

(66) 3541-1228

AGENFA

Guarantã do Norte

(66) 3552-1256

AGENFA

Juara

(66) 3556-4345/1923/5395

AGENFA

Lucas do Rio Verde

(65) 3549-5237/2913

AGENFA

Matupá

(66) 3595-1728

AGENFA
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Nova Mutum

(65) 3308-1526

AGENFA

Porto dos Gaúchos

(66) 3526-1267

AGENFA

Sinop

(66) 3511-6700

AGENFA

Sorriso

(66) 3545-8400/8405/8408

AGENFA

Tabaporã

(66) 3557-1212

AGENFA

Terra Nova do Norte

(66) 3534-1288

AGENFA

Alta Floresta

(66) 3512-3128

USC

Apiacás

(66) 3593-2065

USC

Carlinda

(66) 3525-1120

USC

Claudia

(66) 3546-3107

USC

Colíder

(66) 3541-1112

USC

Feliz Natal

(66) 3585-1171

USC

Ipiranga do Norte

(66) 3588-1006

USC

Itanhangá

(66) 3578-2518/2500

USC

Itaúba

(66) 3561-2821

USC

Marcelandia

(66) 3536-1131

USC

Matupá

(66) 3595-2317

USC

Nova Bandeirantes

(66) 3572-1468

USC

Nova Canaã do Norte

(66) 3551-1670

USC

Nova Guarita

(66) 3574-1222

USC

Nova Monte Verde

(66) 3597-1760

USC

Nova Santa Helena

(66) 3523-1290

USC

Nova Ubiratã

(66) 3579-1223

USC

Novo Horizonte do Norte

(66) 3559-1224

USC

Novo Mundo

(66) 3539-6080

USC

Paranaíta

(66) 3563-2728

USC

Peixoto de Azevedo

(66) 3575-2474

USC

Santa Carmem

(66) 3562-1672

USC

Santa Rita do Trivelato

(65) 3529-6161/6150

USC

Tabaporã

em fase de instalação

USC

Tapurah

(66) 3547-3618

USC

Terra Nova do Norte

(66) 3534-2028

USC

União do Sul

(66) 3540-1283

USC

Vera

(66) 3583-1151

USC
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Gerência Sul de Atendimento, Assistência e Suporte ao Cliente (GRAS) Sede:
Rondonópolis
Nome do gerente: Adilson Mikuska
Telefone: (66) 3423-4684
E-mail: gras@sefaz.mt.gov.br
CIDADE

TELEFONE

TIPO DE UNIDADE

Alto Araguaia

(66) 3481-1586/1339

AGENFA

Alto Garças

(66) 3471-1221/2343

AGENFA

Alto Taquari

(66) 3496-1576

AGENFA

Campo Verde

(66) 3419-1423/1098/1244

AGENFA

Itiquira

(65) 3491-1201

AGENFA

Jaciara

(66) 3461-2412

AGENFA

Ouro Branco do Sul

(65) 3492-1029

AGENFA

Paranatinga

(66) 3573-1174

AGENFA

Primavera do Leste

(66) 3498-2070

AGENFA

Rondonópolis

(66) 3423-2785/3421-8162

AGENFA

Dom Aquino

(66) 3451-1344

USC

Gaúcha do Norte

(66) 3582-1100/1118

USC

Guiratinga

(66) 3431-1874

USC

Juscimeira

(66) 3412-1381

USC

Nova Brasilândia

(66) 3385-1156

USC

Pedra Preta

em fase de instalação

USC

Planalto da Serra

(66) 3328- 6101/6160

USC

Poxoreo

(66) 3436-1493

USC

São José do Povo

(66) 3494-1137

USC

Sto Antonio do Leste

(66) 3488-1080/1292

USC

Tesouro

(66) 3435-1118

USC
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Gerência Leste de Atendimento, Assistência e Suporte ao Cliente (GRAL) Sede:
Barra do Garças
Nome do gerente: José Salvador de Araújo
Telefone: (66) 3401-3031
E-mail: gral@sefaz.mt.gov.br
CIDADE

TELEFONE

TIPO DE UNIDADE

Água Boa

(66) 3468-1105/2935

AGENFA

Barra do Garças

(66) 3401-1866/4083

AGENFA

Confresa

(66) 3564-1102

AGENFA

Querência

(66) 3529-1227

AGENFA

Ribeirãozinho

(66) 3415-1110

AGENFA

Vila Rica

(66) 3554-1300

AGENFA

Alto da Boa Vista

(66) 3539-1113/1468

USC

Araguainha

(66) 3499-1108/1171

USC

Bom Jesus do Araguaia

(66) 3538-1122

USC

Campinápolis

(66) 3437-1241/1375/1992/1155

USC

Canabrava do Norte

(66) 3577-1159/3554-1151

USC

Canarana

(66) 3478-1200/1207

USC

Cocalinho

(66) 3586-1101/1595/1510

USC

General Carneiro

(66) 3416-1153/1215

USC

Luciara

(66) 3528-1166

USC

Nova Nazaré

(66) 3467-1079/1019/1020/1030

USC

Nova Xavantina

(66) 3438-1494/3604/2653

USC

Novo Santo Antônio

(66) 3548-1001/1008

USC

Novo São Joaquim

(66) 3479-1158

USC

Porto Alegre do Norte

(66) 3569-1226/1206/1004

USC

Ribeirão Cascalheira

(66) 3489-1269/1838

USC

Santa Cruz do Xingú

(66) 3594-1000 /1057/1304

USC

Santa Terezinha

(66) 3558-1296/1414

USC

São Félix do Araguaia

(66) 3522-1606

USC

São José do Xingú

(66) 3568-1109 /1691/1065

USC

Serra Nova Dourada

(66) 3473-1010/1008

USC

Torixoréu

(66) 3406-1076

USC

Vila Rica

(66) 3554-1151/2259/1309

USC
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Gerência Oeste de Atendimento, Assistência e Suporte ao Cliente (GRAO) Sede:
Cáceres
Nome do gerente: Sandoval Vieira Araújo
Telefone: (65) 3223-2517
E-mail: grao@sefaz.mt.gov.br
CIDADE

TELEFONE

TIPO DE UNIDADE

Cáceres

(65) 3223-4717

AGENFA

Campos de Júlio

(65) 3387-1196

AGENFA

Comodoro

(65) 3283-1294

AGENFA

Mirassol D’Oeste

(65) 3241-1568

AGENFA

Pontes e Lacerda

(65) 3266-1876

AGENFA

Araputanga

(65) 3261-1399

USC

Cáceres

(65) 3223-2776

USC

Conquista D´Oeste

(65) 3265-1166

USC

Curvelândia

(65) 3273-1235

USC

Figueirópolis D'Oeste

(65) 3235-1051

USC

Glória D'Oeste

(65) 3275-1179

USC

Indiavaí

(65) 3254-1352

USC

Jauru

(65) 3244-1627

USC

Lambari D'Oeste

(65) 3228-1178

USC

Mirassol D'Oeste

(65) 3241-1568

USC

Nova Lacerda

(65) 3259-4149

USC

Pontes e Lacerda

(65) 3266-1876

USC

Porto Esperidião

(65) 3225-1172

USC

Reserva do Cabaçal

(65) 3247-1124

USC

Rio Branco

(65) 3257-1394

USC

Salto do Céu

(65) 3233-1194

USC

São José dos Quatro Marcos

(65) 3251-1538

USC

Vale de São Domingos

(65) 3268-1067

USC

Vila Bela da SS. Trindade

(65) 3259-1206

USC
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Gerência Noroeste de Atendimento, Assistência e Suporte ao Cliente (GRNO)
Sede: Tangará da Serra
Nome do gerente: Mauricio Gomes
Telefone: (65) 3311-6703
E-mail:grno@sefaz.mt.gov.br
CIDADE

TELEFONE

TIPO DE UNIDADE

Arenápolis

(65) 3343-1153

AGENFA

Aripuanã

(66) 3565-1155

AGENFA

Barra do Bugres

(65) 3361-1233

AGENFA

Brasnorte

(66) 3592-1429

AGENFA

Campo Novo do Parecis

(65) 3382-1244

AGENFA

Diamantino

(65) 3336-1524

AGENFA

Juína

(66) 3566-2225/7400

AGENFA

Juruena

(66) 3553-1338

AGENFA

São José do Rio Claro

(66) 3386-1268

AGENFA

Sapezal

(65) 3383-1126

AGENFA

Tangará da Serra

(65) 3326-1565/3311-6704

AGENFA

Aripuanã

(66) 3565-1333

USC

Barra do Bugres

(65) 3361-1231

USC

Brasnorte

(66) 3592-1429/2473

USC

Campo Novo do Parecis

(65) 3382-4791

USC

Castanheira

(66) 3581-1149

USC

Colniza

(66) 3571-2169

USC

Cotriguaçú

(66)3555-1256

USC

Denise

(65) 3342-1527

USC

Juína

(66) 3566-8300/8326

USC

Juruena

(66) 3553-1338

USC

Nortelândia

(65) 3346-1411

USC

Nova Maringá

(66) 3537-1100

USC

Nova Olímpia

(65) 3332-1859

USC

Porto Estrela

(65) 3384-1200/1244

USC

Rondolândia

(66) 3542-1010

USC

Santo Afonso

(65) 3312-1160

USC
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Serviços

Canais de Atendimento
Serviço Plantão fiscal telefônico.
Descrição Informações sobre procedimentos e esclarecimento de dúvidas referentes à
interpretação da legislação tributária mato-grossense.
Usuário Pessoa Física, Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Telefônico.
Requisitos para obter o serviço 1) Dados da pessoa física ou jurídica.
Forma de prestação do serviço Horário de funcionamento das 06h às 19h, sem
interrupção, de segunda a sexta-feira. Telefone (65) 3617-2900.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço Telefone.
Prazo Imediato, salvo nos questionamentos que demandem outras unidades.
Tempo de espera para o atendimento telefônico 5 minutos, exceto em horários de pico.
Serviço Plantão fiscal presencial.
Descrição Informações sobre procedimentos e esclarecimento de dúvidas referentes à
interpretação da legislação tributária mato-grossense.
Usuário Pessoa Física, Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Unidade de Atendimento da SEFAZ.
Requisitos para obter o serviço 1) Dados da pessoa física ou jurídica; 2) Procuração se for
o caso.
Forma de prestação do serviço Serviço disponível apenas nas Agências Fazendárias.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço Presencial na Unidade de
Atendimento da SEFAZ.
Prazo Imediato, salvo nos questionamentos que demandem outras unidades.
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Serviço Plantão de suporte tecnológico.
Descrição Assistência e suporte sobre o funcionamento técnico dos sistemas da SEFAZ.
Usuário Pessoa Física, Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Telefônico; E-mail.
Requisitos para obter o serviço Dados da pessoa física ou jurídica.
Forma de prestação do serviço Horário de funcionamento das 07h às 19h, sem
interrupção, de segunda a sexta-feira. Telefone (65) 3617-2340. E-mail:
atendimento.ti@sefaz.mt.gov.br.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço Telefone; E-mail.
Prazo Imediato, salvo nos questionamentos que demandem outras unidades.
Serviço Ouvidoria.
Descrição Registro de elogios, solicitações, denúncias, sugestões, reclamações e lei de
acesso à Informação.
Usuário Pessoa Física, Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Internet (Portal da SEFAZ- Acesso Livre), Internet
(Sistema Fale Cidadão), Telefônico, E-mail.
Requisitos para obter o serviço 1) Dados da pessoa física ou jurídica;
2) Para que as denúncias sejam apuradas, devem ser observados os seguintes requisitos:
a) Identificação do denunciado (exemplo: nome do órgão e servidor que comete a
irregularidade, nome do cidadão que comete o ilícito, placas de veículos,
endereços);
b) Dados temporais (exemplo: datas, período do dia, horário);
c) Descrição da irregularidade que implique lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio
público;
d) Fundamentação mínima, capaz de permitir a apuração;
e) Se for empresa, é necessário o nome fantasia e o CNPJ ou endereço completo.
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Forma de prestação do serviço 1) Internet: no Portal da SEFAZ (www.sefaz.mt.gov.br) >
menu
"Serviços",
clique
no
link
"Ouvidoria"
ou
diretamente
no
site
http://www.ouvidoria.mt.gov.br/falecidadao/;
2) Telefone: (65) 3617-2749;
3) E-mail: ouvidoria@sefaz.mt.gov.br.
Os registros feitos por telefone e e-mail serão cadastrados no Sistema Fale Cidadão para
acompanhamento do solicitante.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-mail; Sistema Fale Cidadão.
Prazo 10 dias úteis, salvo nos casos excepcionais que demandem outras unidades
fazendárias.
Serviço Assistência e suporte não presencial ao atendimento.
Descrição Assistência e suporte ao cidadão para acesso e uso de serviços fazendários, de
forma não presencial, a fim de evitar o deslocamento até uma unidade de atendimento.
Usuário Pessoa Física, Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Unidade de Atendimento da SEFAZ, E-mail.
Requisitos para obter o serviço 1) Dados da pessoa física ou jurídica; 2) Procuração se for
o caso.
Forma de prestação do serviço E-mail: gssc@sefaz.mt.gov.br.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço Presencial na Unidade de
Atendimento da SEFAZ, E-mail.
Prazo 2 dias úteis, salvo nos casos excepcionais que demandem outras unidades
fazendárias.
Serviço Atendimento aos grandes demandadores de serviços.
Descrição Atendimento, preferencialmente por e-mail, aos contribuintes enquadrados como
grandes demandadores de serviços, visando oportunizar e facilitar o cumprimento das
obrigações tributárias.
Usuário Pessoa Jurídica.
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Canais de Acesso / Atendimento Unidade de Atendimento da SEFAZ, Protocolo Eletrônico
(E-PROCESS), Telefônico, E-mail.
Requisitos para obter o serviço 1) Dados da pessoa física ou jurídica; 2) Procuração se for
o caso.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço Presencial na Unidade de
Atendimento da SEFAZ, E-PROCESS, E-mail, Telefone.
Prazo 3 dias úteis, salvo nos casos excepcionais que demandem outras unidades
fazendárias.
Serviço Consulta Tributária.
Descrição Consulta formal sobre a interpretação da legislação tributária no que se refere à
obrigação tributária principal ou acessória. Art. 994 a 1013 do RICMS/MT.
Usuário Pessoa Física, Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Protocolo Eletrônico (E-PROCESS).
Requisitos para obter o serviço 1) Requerimento disponível no e-process devidamente
preenchido;
2) Possuir interesse econômico relativo à matéria objeto de consulta;
3) Assinatura digital.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS.
Prazo 30 dias (art. 1001 do RICMS/MT).
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Cadastro
Serviço Inscrição Estadual no Portal REDESIM.
Descrição Abertura de Inscrição Estadual de pessoa jurídica com registro na JUCEMAT,
por intermédio do Portal REDESIM - Rede Nacional para Simplificação de Registro e da
Legalização de Empresas e Negócios. Art. 102-A a 102-R da Portaria 005/2014.
Usuário Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Internet (Portal da REDESIM na JUCEMAT); Internet
(Portal da SEFAZ - Acesso Cadastrado: Contribuinte e/ou Contabilista).
Requisitos para obter o serviço 1) Acessar o Portal da REDESIM na internet
(http://redesim.jucemat.mt.gov.br). De posse do NIRE e CNPJ, preencher a solicitação com
os dados do contabilista, email da pessoa jurídica e área construída;
2) Após a solicitação cadastral gerada, efetuar o registro do código de segurança
informado por email; 3) Gerar o DAR para pagamento da respectiva TSE no Portal da
SEFAZ (www.sefaz.mt.gov.br) - Sistema servidor fazendário com acesso cadastrado;
3) Após pagamento do DAR, a resposta da solicitação será apresentada;
4) Especificamente para os contribuintes com CNAE arrolada nos arts. 102-L a 102-O da
Portaria 005/14, será necessário ainda enviar a SEFAZ, mediante protocolo eletrônico (eprocess), no prazo de 60 dias contados da solicitação cadastral, os documentos
complementares descritos nos arts. 102-L a 102-O da Portaria 005/14, conforme o caso;
5) Assinatura digital.
Forma de prestação do serviço A análise da solicitação será imediata após o registro do
código de segurança e recolhimento do DAR. Nos casos que demandem protocolo dos
documentos complementares, a análise se dará em até 10 dias.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS, E-mail, Internet (Portal
da REDESIM na JUCEMAT).
Prazo Imediato ou em até 10 dias após protocolização do e-process.
Serviço Inscrição Estadual de Microempreendedor Individual (MEI).
Descrição Cadastramento, Alteração, Reativação e Baixa de Inscrição Estadual de
Microempreendedor Individual (MEI).
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Usuário Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Protocolo Eletrônico (E-PROCESS).
Requisitos para obter o serviço 1) Cadastramento: A inscrição de Microempreendedor
Individual - MEI é concedida mediante relação fornecida pela Receita Federal do Brasil.
Em casos excepcionais como por exemplo, quando o empreendedor abre a empresa em
outra Unidade da Federação e posteriormente transfere-se para Mato Grosso, deverá
solicitar a Inscrição através de e-process anexando a Solicitação Cadastral Eletrônica, o
Certificado de MEI, o Cartão CNPJ/RFB e o documento oficial de identificação, não
vencido e contendo a respectiva fotografia do empresário;
2) Alteração: a alteração de dados cadastrais da IE de MEI é realizada mediante relação
fornecida pela Receita Federal do Brasil. Em casos excepcionais, a alteração de dados
cadastrais do contribuinte MEI deve ser via e-process e através de solicitação cadastral
eletrônica;
3) Reativação: é realizada mediante solicitação cadastral eletrônica, via e-process;
4) Baixa: é concedida mediante relação fornecida pela Receita Federal do Brasil quando a
empresa, durante o tempo de existência, permaneceu na condição de Micro
Empreendedor Individual. Nos demais casos, a baixa da Inscrição Estadual segue o
procedimento disciplinado nos artigos 91 a 102 da Portaria 005/2014.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS.
Prazo 10 dias.
Serviço Inscrição Estadual Simplificada de Microprodutor rural.
Descrição Concessão de Inscrição Simplificada para microprodutor rural proprietário de
área de até 100 hectares. Art. 41 a 43 da Portaria 005/2014.
Usuário Pessoa Física.
Canais de Acesso / Atendimento Protocolo Eletrônico (E-PROCESS).
Requisitos para obter o serviço 1) Requerimento disponível no e-process devidamente
preenchido, com anexo de:
a) Documentos pessoais;
b) Cópia da escritura pública de aquisição do imóvel, no caso de proprietário único ou
co-proprietário;
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c) Cópia de documento oficial que comprove a administração do imóvel, nos casos de
espólio ou formal de partilha que ainda não tenham sido averbados;
d) Cópia de documento oficial que comprove a condição de posseiro;
e) Cópia do documento de ocupação da terra, quando não possuir o de posse, emitida
pelo Poder Executivo do município da localização do imóvel, conforme modelo
disponibilizado no Portal da SEFAZ (www.sefaz.mt.gov.br), contendo o nome da
localidade, as delimitações da área, o nome da propriedade e a atividade econômica
desenvolvida;
f) Cópia do documento fornecido pelo INCRA ou INTERMAT, comprovando a
condição de assentado do interessado;
g) No caso de contrato de arrendamento, cessão de direito, comodato, compra e
venda, condomínio, parceria ou usufruto, cópia da escritura de aquisição do imóvel
e/ou do contrato, contendo firma reconhecida dos subscritores;
h) Procuração do responsável, com firma reconhecida do outorgante, e cópia de
documento oficial de identificação, não vencido e contendo a respectiva fotografia, e
do comprovante de inscrição no CPF do mandatário, quando o pedido de inscrição
for formulado por procurador.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS.
Prazo 3 dias úteis.
Serviço Inscrição Estadual - Atualização, Reativação, Baixa e Paralisação.
Descrição Atualização, Reativação, Baixa e Paralisação de Inscrição Estadual. Art. 11 a 14
e 29 da Portaria 005/2014.
Usuário Pessoa Física, Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Internet (Portal da SEFAZ - Acesso Cadastrado:
Contribuinte); Protocolo Eletrônico (E-PROCESS).
Requisitos para obter o serviço 1) No sistema servidor fazendário, preencher a 'Solicitação
Cadastral";
2) Juntamente com a Solicitação Cadastral será gerado, automaticamente, o DAR-1/AUT
para pagamento da TSE correspondente, que deverá ser efetuado até o último dia útil do
mês da geração do DAR-1/AUT;
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3) Após a geração da Solicitação Cadastral, será gerado, automaticamente, um Código de
Segurança que será enviado ao e-mail informado pelo interessado, que terá o prazo de 60
(sessenta) dias corridos para inseri-lo no sistema de informações cadastrais. O Sistema de
Cadastro registrará, na Solicitação Cadastral, o status “Aguardando confirmação de email”. O código de segurança poderá ser registrado no Portal da SEFAZ - menu Serviços Cadastro CCE - Código de Segurança. Após a validação do código de segurança, a
Solicitação Cadastral mudará o status para "Pendente";
4) Inserido o código de segurança e quitado o DAR, o contribuinte deverá formalizar sua
opção mediante protocolo eletrônico (e-process) no prazo de 60 dias contados da geração
da Solicitação Cadastral;
5) Assinatura digital.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS.
Prazo 30 dias após o protocolo eletrônico (e-process).
Serviço Inscrição Estadual de Substituto Tributário.
Descrição Cadastramento de Substituto Tributário para contribuinte localizado em outra
unidade da federação. Art. 6º do Anexo X RICMS/MT e Art. 54 Portaria 005/2014.
Usuário Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Internet (Portal da SEFAZ - Acesso Cadastrado:
Contribuinte); Protocolo Eletrônico (E-PROCESS).
Requisitos para obter o serviço 1) O interessado deverá entrar em contato com a Gerência
de Fiscalização da Responsabilidade Tributária Interestadual (GFRT) pelo e-mail
gfrt@sefaz.mt.gov.br com as seguintes informações:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Razão social da empresa;
CNPJ;
CNAE;
Descrição das mercadorias a serem comercializadas em Mato Grosso;
Número do convênio/Protocolo ICMS, em que as mesmas estão inseridas;
Volume de Notas Fiscais em seu nome, pertinentes à movimentação de
mercadorias no Estado de Mato Grosso (MT). Será necessária uma quantidade
igual ou superior a 180 Notas Fiscais, nos últimos seis meses;
g) Valor Contábil Total: Igual ou Superior a R$ 300.000,00, nos últimos 06 meses.
Após avaliação das informações prestadas, a GFRT enviará parecer por e-mail ao
interessado com a resposta do pedido no prazo de 15 dias.
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2) Obtendo parecer favorável para o credenciamento de substituto tributário pela GFRT, o
interessado deverá:
a) No sistema servidor fazendário, preencher a 'Solicitação Cadastral';
b) Juntamente com a Solicitação Cadastral será gerado, automaticamente, o DAR1/AUT para pagamento da TSE correspondente, que deverá ser efetuado até o
último dia útil do mês da geração do DAR-1/AUT;
c) Após a geração da Solicitação Cadastral, será gerado, automaticamente, um Código
de Segurança que será enviado ao e-mail informado pelo interessado, que terá o
prazo de 60 sessenta) dias corridos para inseri-lo no sistema de informações
cadastrais. O Sistema de Cadastro registrará, na Solicitação Cadastral, o status
“Aguardando confirmação de e-mail”. Após a validação do código de segurança pelo
interessado, a Solicitação Cadastral mudará o status para "Pendente";
d) Inserido o código de segurança e quitado o DAR, o contribuinte deverá formalizar
sua opção mediante protocolo eletrônico (e-process) no prazo de 60 dias contados
da geração da Solicitação Cadastral, com apresentação dos seguintes documentos:
a. comprovante do pagamento da Taxa de Serviços Estaduais – TSE,
equivalente a 1 (uma) UPF/MT;
b. cópia do instrumento relativo à constituição legal da empresa e suas
alterações;
c.

cópia do documento de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado de
origem;

d. cópia de documento oficial de identificação, não vencido e contendo a
respectiva fotografia, e do comprovante de inscrição no CPF individualizado
dos sócios da empresa ou dos diretores, no caso de sociedade anônima;
e. Certidões Negativas de Falência e de Recuperação Judicial, bem como de
Protesto, da Comarca da sede da empresa e/ou do estabelecimento
requerente, caso seja filial;
f. Certidões Negativas de Débitos Estaduais da empresa e/ou, caso seja filial,
do estabelecimento requerente:
i. expedida pela unidade federada de origem;
ii. expedidas pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela Procuradoria
Geral do Estado de Mato Grosso.
g. Solicitação Cadastral;
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h. procuração do responsável, quando a inscrição no CCE/MT for requerida por
procurador;
i.

relação contendo a indicação das GNRE On-Line ou dos DAR-1/AUT,
referentes aos recolhimentos efetuados para o Estado de Mato Grosso, nos 6
(seis) meses imediatamente anteriores ao do pedido;

j.

cópia da Certidão Negativa de Débitos, emitida pelo Instituto de Pesos e
Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT/INMETRO.

3) Assinatura digital.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS.
Prazo 30 dias.
Serviço Inscrição Estadual para operações destinadas a não contribuinte do ICMS.
Descrição Cadastramento de contribuinte localizado em outra unidade da federação para
remessa de bens, mercadorias e serviços destinados a não contribuinte do ICMS.
Convênio ICMS 93/2015 e Art. 54-A Port. 005/2014.
Usuário Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Internet (Portal da SEFAZ - Acesso Cadastrado:
Contribuinte); Protocolo Eletrônico (E-PROCESS).
Requisitos para obter o serviço 1) No sistema servidor fazendário, preencher a 'Solicitação
Cadastral';
2) Juntamente com a Solicitação Cadastral será gerado, automaticamente, o DAR-1/AUT
para pagamento da TSE correspondente, que deverá ser efetuado até o último dia útil do
mês da geração do DAR-1/AUT;
3) Após a geração da Solicitação Cadastral, será gerado, automaticamente, um Código de
Segurança que será enviado ao e-mail informado pelo interessado, que terá o prazo de 60
sessenta) dias corridos para inseri-lo no sistema de informações cadastrais. O Sistema de
Cadastro registrará, na Solicitação Cadastral, o status “Aguardando confirmação de email”. Após a validação do código de segurança pelo interessado, a Solicitação Cadastral
mudará o status para "Pendente";
4) Inserido o código de segurança e quitado o DAR, o contribuinte deverá formalizar sua
opção mediante protocolo eletrônico (conforme modelo de requerimento disponível no e-
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process), no prazo de 60 dias contados da geração da Solicitação Cadastral, com anexo
da Solicitação Cadastral gerada.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS.
Prazo 30 dias.
Serviço Cadastro de pessoa física e pessoa jurídica não contribuinte do ICMS.
Descrição Cadastro de pessoa física e pessoa jurídica não contribuinte do ICMS.
Usuário Pessoa Física, Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Unidade de Atendimento da SEFAZ.
Requisitos para obter o serviço Documentos da pessoa física ou jurídica.
Forma de prestação do serviço Serviço disponível apenas nas Agências Fazendárias.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço Presencial na Unidade de
Atendimento da SEFAZ.
Prazo Imediato.
Serviço Apresentação do Alvará Municipal.
Descrição Apresentação do Alvará Municipal para fins de tornar definitiva a Inscrição
Estadual. Art. 29 da Portaria 005/2014.
Usuário Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Protocolo Eletrônico (E-PROCESS).
Requisitos para obter o serviço 1) Requerimento disponível no e-process devidamente
preenchido; 2) Cópia do Alvará Municipal; 3) Assinatura digital.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS.
Prazo 3 dias úteis.
Serviço Cadastramento de e-mail e senha de Contabilista, Contribuinte e Preposto.
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Descrição Cadastramento de e-mail e senha para Contabilista, contribuinte e preposto para
acesso ao sistema Servidor Fazendário.
Usuário Pessoa Física, Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Internet (Portal da SEFAZ- Acesso Livre).
Requisitos para obter o serviço. 1) Acessar o Portal da SEFAZ (www.sefaz.mt.gov.br) no
menu lateral "Serviços" abrir a pasta "Credenciamento" e solicitar a senha;
2) Liberar a senha mediante código enviado no e-mail cadastrado na Solicitação de Senha.
No caso de contabilista, será necessário o cadastramento prévio do contador perante a
SEFAZ/MT efetuado pelo Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso - CRC/MT.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-mail.
Prazo Imediato.
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Documentos Fiscais
Serviço Emissão de Nota Fiscal de Produtor e Avulsa (NFPA).
Descrição Emissão de NFPA para pessoa física ou pessoa jurídica não contribuinte do
ICMS, produtores rurais e micro empreendedores desobrigados à emissão de nota fiscal
eletrônica. Portaria 29/2005.
Usuário Pessoa Física, Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Unidade de Atendimento da SEFAZ.
Requisitos para obter o serviço 1) Documentos da pessoa física ou jurídica;
2) Carteira Nacional do Artesão, se for o caso;
3) Nota fiscal de aquisição da mercadoria ou boletim de ocorrência se for o caso.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço Presencial na Unidade de
Atendimento da SEFAZ.
Prazo Imediato.
Serviço Retificação de Nota Fiscal de Produtor e Avulsa (NFPA).
Descrição Retificação de NFPA. Portaria 29/2005.
Usuário Pessoa Física, Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Protocolo Eletrônico (E-PROCESS).
Requisitos para obter o serviço 1) Requerimento do remetente disponível no e-process
devidamente preenchido, com anexo:
a) uma via da NFPA,
b) declaração firmada pelo destinatário consignado na NFPA de que recebeu
efetivamente as mercadorias ou serviços nela discriminados, indicando as
incorreções constatadas no documento;
2) Assinatura digital.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS.
Prazo 60 dias.
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Serviço Cancelamento de Nota Fiscal de Produtor e Avulsa (NFPA).
Descrição Cancelamento de NFPA após o prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas de
sua respectiva emissão. Portaria 29/2005.
Usuário Pessoa Física, Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Protocolo Eletrônico (E-PROCESS).
Requisitos para obter o serviço 1) Requerimento disponível no e-process devidamente
preenchido, com:
a) identificação do produtor (CPF/CNPJ/IE e endereço completo);
b) descrição circunstanciada do motivo do cancelamento;
c) vias originais da NFPA;
d) declaração do destinatário, com firma reconhecida, de que a operação não se
efetivou.
2) O processo deverá ser protocolado em até 15 (quinze) dias após a emissão do
documento fiscal.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS.
Prazo 15 dias.
Serviço Emissão de Conhecimento de Transporte Avulso (CTA).
Descrição Emissão de Conhecimento de Transporte Avulso (CTA) para transportadores
autônomos e empresas transportadoras de outra unidade federada. Portaria 239/2008.
Usuário Pessoa Física, Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Unidade de Atendimento da SEFAZ.
Requisitos para obter o serviço Dados da pessoa física ou jurídica.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço Presencial na Unidade de
Atendimento da SEFAZ.
Prazo Imediato.
Serviço Retificação de Conhecimento de Transporte Avulso (CTA).
Descrição Retificação de CTA. Portaria 239/2008.
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Usuário Pessoa Física, Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Protocolo Eletrônico (E-PROCESS).
Requisitos para obter o serviço 1) Requerimento disponível no e-process devidamente
preenchido, com anexo:
a) uma via do CTA
b) declaração firmada pelo tomador do serviço consignado no CTA-de que o serviço de
transporte nele discriminado foi prestado;
c) declaração firmada pelo destinatário consignado na(s) Nota(s) Fiscal (is) a que se
refere o CTA objeto do pedido de retificação, de que efetivamente recebeu o(s) bem
(ns) ou mercadoria(s) nela(s) discriminado(s);
2) Assinatura digital.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS.
Prazo 60 dias.
Serviço Cancelamento de Conhecimento de Transporte Avulso (CTA).
Descrição Cancelamento de CTA após o 2° (segundo) dia útil subsequente ao da
respectiva emissão. Portaria 239/2008.
Usuário Pessoa Física, Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Protocolo Eletrônico (E-PROCESS).
Requisitos para obter o serviço 1) Guardar cópia das vias do CTA e entregar as vias
originais na agência fazendária que emitiu o referido documento;
2) Obter uma declaração de devolução destas vias na agência fazendária;
3) Em seguida efetuar o Protocolo Eletrônico (E-PROCES), com anexo:
a) Requerimento disponível no e-process devidamente preenchido;
b) Cópia de todas as vias do CTA de posse do contribuinte;
c) Declaração da agência fazendária de que recebeu a devolução das vias do CTA;
d) Outros documentos que possam embasar o pedido, se for o caso. O processo
deverá ser protocolado em até 15 (quinze) dias após a emissão do documento
fiscal.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS.
Prazo 15 dias.
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Serviço Credenciamento voluntário para emissão de documentos fiscais eletrônicos.
Descrição Credenciamento voluntário para emissão de Documentos Fiscais Eletrônicos.
Portarias 163/2007, 336/2012 e 77/2013.
Usuário Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Internet (Portal da SEFAZ - Acesso Cadastrado:
Contabilista).
Requisitos para obter o serviço Inscrição estadual ativa e definitiva.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço Internet.
Prazo 1 dia útil.
Serviço Exclusão da obrigatoriedade de emissão de Nota Fiscal Eletrônica.
Descrição Exclusão da obrigatoriedade de emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).
Portaria 163/2007.
Usuário Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Protocolo Eletrônico (E-PROCESS).
Requisitos para obter o serviço 1) Requerimento de descredenciamento conforme modelo
disponível no e-process, efetuado no prazo:
a) até 30 dias da homologação da alteração de CNAE desenvolvida pelo contribuinte;
b) não superior a 60 dias contados da data em que se tornou obrigatório o uso do
referido documento fiscal eletrônico;
2) Assinatura digital.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS.
Prazo 30 dias.
Serviço Registro de Código de Segurança do Contribuinte - CSC para geração do QR code
na emissão de NFC-e.
Descrição Registro de Código de Segurança do Contribuinte - CSC, para fins de geração e
impressão do Qr code, código que garante a autenticidade e autoria da NFC-e.
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Usuário Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Internet (Portal da SEFAZ - Acesso Cadastrado:
Contribuinte).
Requisitos para obter o serviço 1) Estar credenciado para emissão de NFC-e;
2) De posse do certificado digital, no portal da SEFAZ (www.sefaz.mt.gov.br), acessar o
sistema “Servidor Fazendário”. Na opção "Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica" > "Gerar
Código de Segurança do Contribuinte - CSC".
Forma de prestação do serviço Manual de orientação ao contribuinte disponível no Portal
da SEFAZ - Portal Nota Fiscal Consumidor Eletrônico - NFC-e - Passo a passo para gerar
código de segurança do contribuinte - CSC em ambiente de produção.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço Internet.
Prazo Imediato.
Serviço Arquivo XML de Documentos Fiscais Eletrônicos.
Descrição Fornecimento de arquivo XML de documentos fiscais eletrônicos em caso de
perda ou extravio.
Usuário Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Protocolo Eletrônico (E-PROCESS).
Requisitos para obter o serviço 1) Requerimento disponível no e-process devidamente
preenchido;
2) Recolhimento da Taxa de Serviços Estaduais (TSE) relacionada no Anexo V do Decreto
2.129/86. O DAR poderá ser emitido no Portal da SEFAZ (www.sefaz.mt.gov.br) - no menu
Serviços - Documentos de Arrecadação - DAR-1 Órgãos - Código de Receita 8142 "TAXA - FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS FISCAIS";
3) Anexar no processo o comprovante de pagamento do DAR;
4) Assinatura digital.
Forma de prestação do serviço O arquivo XML será salvo em mídia digital (CD) e entregue
ao solicitante na Unidade de Atendimento da SEFAZ.
Os referidos arquivos também podem ser obtidos gratuitamente no Portal Nacional da NFe (http://www.nfe.fazenda.gov.br/), no menu Serviços opção "Consultar NF-e Completa".
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No caso de CT-e, acessar o Portal Nacional do CT-e (http://www.cte.fazenda.gov.br), no
menu Serviços, opção "Consultar CT-e Completo". É necessário assinatura digital para
fazer o download.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS; Presencial na unidade
de atendimento da SEFAZ.
Prazo 3 dias úteis pela Unidade de atendimento da SEFAZ e imediato na internet.
Serviço Baixa de EPEC (Evento Prévio de Emissão em Contingência) pendente de
conciliação no ambiente nacional da NF-e.
Descrição Baixa/Liberação no Ambiente Nacional de NF-e emitida em contingência EPEC
e não enviada para autorização.
Usuário Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento E-mail.
Requisitos para obter o serviço 1) Efetuar Carta de Correção Eletrônica - CC-e para a NF-e
autorizada com outro “tipo” no lugar do EPEC;
2) Enviar email para a unidade responsável pela NF-e (nfe@sefaz.mt.gov.br) com
solicitação da baixa.
Forma de prestação do serviço Utiliza-se para o caso do EPEC ficar sem possibilidade de
ter sua respectiva NF-e autorizada no prazo de 168 horas (7 dias) por qualquer erro
realizado pelo emitente, a SEFAZ após análise poderá efetuar o desbloqueio.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-mail.
Prazo 30 dias.
Serviço Baixa de EPEC (Evento Prévio de Emissão em Contingência) pendente de
conciliação no ambiente nacional do CT-e.
Descrição Baixa/liberação no Ambiente Nacional de CT-e emitida em contingência EPEC e
não enviada para autorização.
Usuário Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento E-mail.
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Requisitos para obter o serviço 1) Efetuar Carta de Correção Eletrônica - CC-e para o CT-e
autorizado com outro “tipo” no lugar do EPEC;
2) Enviar email para a unidade responsável CT-e (cte@sefaz.mt.gov.br) com solicitação da
baixa.
Forma de prestação do serviço Utiliza-se para o caso do EPEC ficar sem possibilidade de
ter seu respectivo CT-e autorizado no prazo de 168 horas (7 dias) por qualquer erro
realizado pelo emitente, a SEFAZ após análise poderá efetuar o desbloqueio.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-mail.
Prazo 30 dias
Serviço Cancelamento Extemporâneo de Documentos Fiscais Eletrônicos.
Descrição Cancelamento extemporâneo de NF-e e CT-e quando expirado o prazo de 2
horas para o cancelamento normal e NFC-e, quando expirado o prazo de 24 horas.
Portarias 163/2007, 336/2012 e 77/2013, respectivamente
Usuário Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Internet (Portal da SEFAZ - Acesso Cadastrado:
Contribuinte e/ou Contabilista).
Requisitos para obter o serviço 1) No sistema servidor fazendário, na opção
'Cancelamento Extemporâneo', efetuar a solicitação até o 10° (décimo) dia do mês
subseqüente àquele em que foi concedida a Autorização de Uso;
2) A solicitação deverá conter as seguintes informações:
a) identificação do contribuinte;
b) identificação do requerente, quando o solicitante não for o contribuinte;
c) chave de acesso do documento fiscal eletrônico a ser cancelado;
d) motivo do cancelamento;
e) chave de acesso do documento fiscal eletrônico substituto, quando houver a
emissão de novo documento para substituição do documento eletrônico a ser
cancelado;
3) Limite de 5 (cinco) documentos por pedido; Formalizado o pedido nesses termos serão,
automaticamente, disponibilizados:
a) número do protocolo do pedido;
b) Documento de Arrecadação – DAR-1/AUT, para pagamento da correspondente
Taxa de Serviços Estaduais (TSE) de acordo com o Anexo V do Decreto 2.129/86;
4) Quitar o DAR até o 13º dia do mês subseqüente àquele em que foi concedida a
Autorização de Uso da NF-e;
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5) Transmitir o XML do documento a ser cancelado, quando o pedido estiver com status
"aguardando cancelamento", até o 14° (décimo quarto) dia do mês subseqüente. Caso não
seja enviado o XML em até 3 dias após o pagamento da taxa, o prazo será encerrado e a
solicitação não atendida.
Forma de prestação do serviço Será deferido o pedido de cancelamento extemporâneo
quando, cumulativamente:
1) a chave de acesso do documento, objeto do cancelamento, for válida e o emissor
constante dos arquivos XML for o solicitante, ou o seu representante legal, ou o seu
preposto ou, ainda, o contador credenciado junto à SEFAZ como responsável pela
correspondente escrituração fiscal;
2) o documento fiscal eletrônico substituto, quando informado, estiver autorizado na base
de dados da SEFAZ;
3) em relação à NF-e objeto de cancelamento, deve constar o registro do evento
„Operação não Realizada‟ ou „Desconhecimento da Operação‟, na hipótese de operação
interna ou interestadual, em que o destinatário seja contribuinte inscrito no Cadastro
Centralizado de contribuintes - CCC da respectiva unidade federada e credenciado para
emissão de NF-e;
4) o resultado da pesquisa das validações de regras de negócio de cancelamento,
constantes do tópico específico do 'Manual de Orientação do Contribuinte', corresponder
à informação 'sem retorno de rejeição';
5) o DAR respectivo for pago até o 13º dia do mês subseqüente àquele em que foi
concedida a Autorização de Uso do documento fiscal objeto de cancelamento.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço Internet.
Prazo Em até 44 dias.
Serviço Entrega presencial de GIA-ICMS.
Descrição Entrega presencial na unidade de atendimento da SEFAZ de GIA-ICMS por
micro produtor rural. Portaria 89/2003.
Usuário Pessoa Física.
Canais de Acesso / Atendimento Unidade de Atendimento da SEFAZ.
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Requisitos para obter o serviço 1) Preencher o protocolo de entrega de GIA-ICMS
Eletrônica através da Unidade de atendimento da SEFAZ, de domicílio tributário do
contribuinte, conforme anexo único da Portaria 44/2015;
2) Entregar GIA-ICMS gravada em mídia eletrônica.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço Presencial na Unidade de
Atendimento da SEFAZ.
Prazo Imediato.
Serviço Validação de GIA-ICMS Substitutiva.
Descrição Validação de GIA-ICMS Substitutiva no caso de redução do saldo devedor.
Portaria 89/2003.
Usuário Pessoa Física, Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Protocolo Eletrônico (E-PROCESS).
Requisitos para obter o serviço 1) Requerimento disponível no e-process devidamente
preenchido, protocolado no prazo de 10 dias contados da entrega eletrônica da GIA-ICMS
Substitutiva, com os documentos e justificativa que comprovem a regularidade do novo
saldo informado;
2) Assinatura digital.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS.
Prazo 30 dias.
Serviço Invalidação de GIA-ICMS de Baixa.
Descrição Invalidação de GIA-ICMS de Baixa entregue indevidamente.
Usuário Pessoa Física, Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Protocolo Eletrônico (E-PROCESS).
Requisitos para obter o serviço 1) Requerimento disponível no e-process devidamente
preenchido; 2) Assinatura digital.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS.
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Prazo 30 dias.
Serviço Credenciamento voluntário para entrega de Escrituração Fiscal Digital (EFD).
Descrição Credenciamento de contribuintes que optarem pela entrega voluntária de EFD.
Portaria 166/2008.
Usuário Pessoa Física, Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Protocolo Eletrônico (E-PROCESS).
Requisitos para obter o serviço 1) Requerimento disponível no e-process devidamente
preenchido; 2) Assinatura digital.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS.
Prazo 30 dias.
Serviço Autorização para envio de EFD Substitutiva.
Descrição Autorização para envio de arquivo retificador de EFD. Portaria 166/2008.
Usuário Pessoa Física, Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Protocolo Eletrônico (E-PROCESS).
Requisitos para obter o serviço 1) Requerimento disponível no e-process devidamente
preenchido;
2) Recolhimento da TSE prevista no Anexo V do Regulamento do Sistema Tributário
Estadual, Decreto 2.129/86;
3) Assinatura digital.
Forma de prestação do serviço Após a análise e deferimento do pedido, o sistema será
disponibilizado no prazo de 20 dias corridos para que o contribuinte envie o arquivo
retificador.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS.
Prazo 30 dias.
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Serviço Emissão e Baixa pela internet do Comprovante de Registro de Informações de
Notas Fiscais/Documentos Fiscais (SNFS)).
Descrição Emissão e Baixa de Comprovante de Registro de Informações de Notas
Fiscais/Documentos Fiscais, emitido para operações realizadas por Produtor Rural
Equiparado nas saídas de mercadorias pelos emitentes de NF-e nas importações e nas
contingências de NF-e e CT-e, pelo sistema. Art. 374 a 387 do RICMS/MT.
Usuário Pessoa Física, Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Internet (Portal da SEFAZ - Acesso Cadastrado:
Contribuinte e/ou Contabilista).
Requisitos para obter o serviço No sistema servidor fazendário, na opção 'notas fiscais" 'Sistema de Inf. NF e Outros Documentos - SNFS', inserir as informações de acordo com a
nota fiscal de saída.
Forma de prestação do serviço: Para cancelamento de um documento cadastrado no
Sistema SNFS, o contribuinte inscrito tem um prazo de 2 horas contado a partir da datahora de inclusão do registro ou a partir da data-hora de reativação do registro, isto se o
contribuinte inscrito utilizou a operação "Incluir Nota Fiscal (Emitir Comprovante)” no menu
"Notas Fiscais” para cadastrar o documento fiscal.
A alteração pode ser efetuada a qualquer tempo enquanto estiver com o status de
"Pendente".
Forma de comunicação com o solicitante do serviço Internet.
Prazo Imediato.
Serviço Alteração, Baixa e Cancelamento do Comprovante de Registro de Informações de
Notas Fiscais/Documentos Fiscais (SNFS).
Descrição Alteração, Baixa e Cancelamento do Comprovante de Registro de Informações
de Notas Fiscais/Documentos Fiscais emitido para operações realizadas por produtor rural.
Esse serviço será utilizado por e-process quando expirado o prazo que o contribuinte
poderia fazê-lo eletronicamente pela internet ou por problemas técnicos do sistema quando
da saída interestadual. Arts. 374 a 387 do RICMS/MT.
Usuário Pessoa Física, Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Protocolo Eletrônico (E-PROCESS).
Requisitos para obter o serviço 1) Requerimento disponível no e-process devidamente
preenchido;
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2) Cópia do referido comprovante;
3) Cópia do documento fiscal correspondente;
4) Assinatura digital.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS.
Prazo 5 dias.
Serviço Baixa de Guia de Trânsito de Mercadorias (GTM).
Descrição Baixa de Guia de Trânsito de Mercadorias (GTM)
Usuário Pessoa Física, Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Protocolo Eletrônico (E-PROCESS).
Requisitos para obter o serviço 1) Requerimento disponível no e-process devidamente
preenchido, com anexo dos documentos que comprovam a regularidade da GTM:
a) Cópia autenticada ou 1ª via da GTM devidamente carimbada no Posto Fiscal de
saída do Mato Grosso;
b) E/ou cópia autenticada das Notas Fiscais relacionadas na GTM (1ª via), onde
conste o carimbo do Posto Fiscal de saída de Mato Grosso;
c) E/ou declaração do Fisco do Estado de destino que comprove a entrada das notas
fiscais em seu território (com assinatura, identificação e carimbo do fisco);
d) E/ou Guia de Trânsito emitida por Estado que compõe o itinerário da mercadoria
posterior à saída de Mato Grosso, na qual conste as notas fiscais indicadas na
GTM;
e) Outros documentos que comprovem a saída da mercadoria do estado de Mato
Grosso;
f) O fisco poderá solicitar outros documentos comprobatórios de regularidade da GTM
de acordo com a situação encontrada.
2) Assinatura digital.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS.
Prazo 30 dias.
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Serviço Certidões.
Descrição Emissão de certidão negativa de débitos e/ou positiva com efeitos de negativa
para as diversas finalidades.
Usuário Pessoa Física, Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Unidade de Atendimento da SEFAZ.
Requisitos para obter o serviço Dados da pessoa física ou jurídica.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço Presencial na Unidade de
Atendimento da SEFAZ.
Prazo Imediato.
Serviço AIDF Extraordinária.
Descrição Autorização para impressão de documentos fiscais.
Usuário Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Protocolo Eletrônico (E-PROCESS).
Requisitos para obter o serviço 1) Requerimento disponível no e-process devidamente
preenchido; 2) Assinatura digital.
Forma de prestação do serviço Serviço disponível apenas nas Agencias Fazendárias.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS.
Prazo 1 dia útil.
Serviço Autenticação de livros fiscais manuais.
Descrição Autenticação de livros fiscais manuais/não-eletrônicos.
Usuário Pessoa Física, Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Unidade de Atendimento da SEFAZ.
Requisitos para obter o serviço Apresentar requerimento de autenticação, constando o
nome e o número do livro fiscal a ser autenticado.
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Forma de prestação do serviço Presencial na Unidade de Atendimento da SEFAZ.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço Presencial na Unidade de
Atendimento da SEFAZ.
Prazo Imediato.
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Conta Corrente Fiscal
Serviço Consulta ao sistema de Conta Corrente Fiscal.
Descrição Consulta ao sistema de Conta Corrente Fiscal.
Usuário Pessoa Física, Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Unidade de Atendimento da SEFAZ ou Internet (Portal da
SEFAZ - Acesso Cadastrado: Contribuinte e/ou Contabilista).
Requisitos para obter o serviço Dados da pessoa física ou jurídica.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço Presencial na Unidade de
Atendimento da SEFAZ; Internet.
Prazo Imediato.
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Revisão de Lançamentos
Serviço Dilação de prazo para impugnação de lançamento.
Descrição Análise de solicitação de dilação de prazo para impugnação de lançamento. Art.
1026 a 1036 do RICMS/MT.
Usuário Pessoa Física, Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Protocolo Eletrônico (E-PROCESS).
Requisitos para obter o serviço 1) Requerimento disponível no e-process devidamente
preenchido; 2) Assinatura digital.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS.
Prazo 3 dias úteis.
Serviço Admissibilidade de processos de impugnação de lançamento.
Descrição Admissibilidade, sem análise de mérito, de processos de impugnação de
lançamento. Art. 1026 a 1036 do RICMS/MT.
Usuário Pessoa Física, Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Protocolo Eletrônico (E-PROCESS).
Requisitos para obter o serviço 1) Requerimento disponível no e-process devidamente
preenchido, com instrução do processo conforme o assunto e requisitos mínimos previstos
na legislação e/ou disponibilizados no portal da SEFAZ, no menu "Serviços", clique no link
"Revisão de Lançamentos";
2) Assinatura digital.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS.
Prazo 3 dias úteis.
Serviço Impugnação de Lançamento.
Descrição Recebimento e julgamento de impugnação de lançamento. Arts. 1028 a 1036 do
RICMS/MT.
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Usuário Pessoa Física, Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Protocolo Eletrônico (E-PROCESS).
Requisitos para obter o serviço 1) Requerimento disponível no e-process devidamente
preenchido, com instrução do processo conforme o assunto e requisitos mínimos previstos
na legislação e/ou disponibilizados no portal da SEFAZ, no menu "Serviços", clique no link
"Revisão de Lançamentos";
2) Assinatura digital.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS.
Prazo 180 dias (art. 1034, §3º, II do RICMS/MT).
Serviço Impugnação de Lançamento - Recurso Voluntário.
Descrição Recebimento e julgamento de Recurso Voluntário para lançamentos de
Notificação/Auto de Infração - NAI com valor entre 2.500 e 10.000 UPF/MT e demais
instrumentos constitutivos de crédito tributário com valor entre 2.500 e 30.000 UPF/MT,
conforme disposições dos arts.1028 a 1036 do RICMS/MT.
Usuário Pessoa Física, Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Protocolo Eletrônico (E-PROCESS).
Requisitos para obter o serviço 1) Requerimento disponível no e-process devidamente
preenchido, com instrução do processo conforme o assunto e requisitos mínimos previstos
na legislação e/ou disponibilizados no portal da SEFAZ, no menu "Serviços", clique no link
"Revisão de Lançamentos";
2) Assinatura digital.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS.
Prazo 90 dias, prorrogáveis.
Serviço Impugnação de Lançamento - Recurso ao Conselho de Contribuintes Pleno.
Descrição Recebimento e julgamento de Recurso Voluntário no caso de Notificação/Auto
de Infração - NAI, com valor acima de 10.000 UPF/MT e outros instrumentos de
constituição de crédito tributário com valor acima de 30.000 UPF/MT, conforme
disposições dos arts. 970 a 987 e 1026 a 1036 do RICMS/MT.
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Usuário Pessoa Física, Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Protocolo Eletrônico (E-PROCESS).
Requisitos para obter o serviço 1) Requerimento disponível no e-process devidamente
preenchido, com instrução do processo conforme o assunto e requisitos mínimos previstos
na legislação e/ou disponibilizados no portal da SEFAZ, no menu "Serviços", clique no link
"Revisão de Lançamentos";
2) Assinatura digital.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS.
Prazo Variável, dependendo da complexidade do processo.
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Parcelamento
Serviço Parcelamento geral de débitos abaixo 5000 UPF/MT.
Descrição Parcelamento de débitos registrados no sistema de conta corrente fiscal, de
valor abaixo de 5000 UPF/MT, incluídos tributo, correção monetária, multa e juros. Decreto
2249/2009.
Usuário Pessoa Física, Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Internet (Portal da SEFAZ - Acesso Cadastrado:
Contribuinte e/ou Contabilista).
Requisitos para obter o serviço 1) No sistema servidor fazendário, gerar o contrato de
parcelamento na opção: conta corrente fiscal 3.0 > parcelamento > gerar parcelamento;
2) Quitar a 1ª (primeira) parcela do contrato. Para a efetivação do contrato de
parcelamento é indispensável o recolhimento da 1ª parcela até o seu vencimento.
3) Assinatura digital.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço Internet.
Prazo Imediato.
Serviço Parcelamento geral de débitos acima de 5000 UPF/MT.
Descrição Parcelamento de débitos registrados no sistema de conta corrente fiscal, de
valor acima de 5000 UPF/MT, incluídos tributo, correção monetária, multa e juros. Decreto
2249/2009.
Usuário Pessoa Física, Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Protocolo Eletrônico (E-PROCESS), Internet (Portal da
SEFAZ - Acesso Cadastrado: Contribuinte e/ou Contabilista).
Requisitos para obter o serviço 1) No sistema servidor fazendário, gerar o contrato de
parcelamento na opção: conta corrente fiscal 3.0 > parcelamento > gerar parcelamento;
2) Após finalizar o procedimento, salvar em PDF o TERMO DE CONFISSÃO DE DÉBITO
FISCAL;
3) Quitar a 1ª (primeira) parcela do contrato;
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4) Protocolar processo eletrônico conforme requerimento disponível no e-process, com
anexo do TERMO DE CONFISSÃO DE DÉBITO FISCAL
5) Assinatura digital.
Os itens 3 e 4 são indispensáveis para a homologação do contrato de parcelamento pela
SEFAZ.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS, Internet.
Prazo Imediato para geração do contrato; 10 dias para homologação pela unidade
responsável após o protocolo eletrônico (e-process).
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ICMS
Serviço Isenção do ICMS para Portadores de Necessidades Especiais.
Descrição Isenção do ICMS para operações com veículos automotores novos, destinados
a portadores de deficiência física, visual ou mental ou de autismo. Capítulo VI do Anexo IV
do RICMS/MT.
Usuário Pessoa Física
Canais de Acesso / Atendimento Protocolo Eletrônico (E-PROCESS)
Requisitos para obter o serviço 1) Requerimento disponível no e-process devidamente
preenchido, com anexo:
a) Documento que comprove a representação legal do requerente, quando o pedido
não for apresentado pela pessoa portadora da deficiência ou autista;
b) Cópia autenticada dos documentos pessoais do PNE – RG, CPF ou CNH;
c) Certidão referente a pendências tributárias e não tributárias
eletronicamente pela SEFAZ-MT, pertinente ao revendedor autorizado;

expedida

d) Certidão referente a pendências tributárias e não tributárias
eletronicamente pela SEFAZ-MT, pertinente ao adquirente do veículo;

expedida

e) Cópia autenticada da autorização expedida pela Secretaria da Receita Federal para
aquisição do veículo com isenção do IPI;
f) Declaração do estabelecimento revendedor CREDENCIADO, com especificação de
quem vai efetuar o faturamento, e forma de pagamento do veículo automotor novo,
cujo preço de venda ao consumidor, sugerido pelo fabricante, incluídos os tributos
incidentes, não seja superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais);
g) Comprovante de disponibilidade financeira ou patrimonial, do portador de deficiência
ou de seus pais, suficiente para fazer frente aos gastos com a aquisição e a
manutenção do veículo a ser adquirido;
h) Cópia autenticada do comprovante de residência;
i) Além dos documentos relacionados nos itens acima, devem ser apresentados
também, em caso de veículo conduzido pelo portador da deficiência:
a. Laudo de perícia médica, fornecido pelo Departamento Estadual de Trânsito
de Mato Grosso–DETRAN/MT, que:
i. especifique o tipo de deficiência;
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ii. discrimine as características específicas necessárias para que o
motorista portador de deficiência física possa dirigir o veículo.
b. Cópia autenticada da Carteira Nacional de Habilitação, na qual constem as
restrições referentes ao condutor e as adaptações necessárias ao veículo.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS.
Prazo 30 dias
Serviço Isenção do ICMS para TAXI.
Descrição Isenção do ICMS na aquisição de automóveis novos de passageiros equipados
com motor de cilindrada não superior a dois mil centímetros cúbicos (2.0l), quando
destinados a motoristas profissionais taxistas.Art. 100, Anexo IV do RICMS/MT.
Usuário Pessoa Física
Canais de Acesso / Atendimento Protocolo Eletrônico (E-PROCESS)
Requisitos para obter o serviço 1) Requerimento disponível no e-process devidamente
preenchido, com anexo:
a) Declaração fornecida pelo órgão do poder público concedente ou órgão
representativo da categoria, comprobatória de que exerce atividade de condutor
autônomo de passageiros, em veículo de sua propriedade, na categoria de
automóvel de aluguel (táxi);
b) Cópias de documentos pessoais, da Carteira Nacional de Habilitação e de
comprovante de residência;
c) Cópia de autorização expedida pela Receita Federal do Brasil, concedendo isenção
do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI;
d) Cópia da documentação que comprove a condição de taxista microempreendedor
Individual – MEI do interessado;
e) Certidão Negativa de Débitos Fiscais eletrônica, expedida por processamento
eletrônico de dados pela SEFAZ, para fins gerais, relativa ao revendedor autorizado;
f) Certidão Negativa de Débitos Fiscais eletrônica, expedida por processamento
eletrônico de dados pela SEFAZ, para fins gerais, relativa ao adquirente;
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g) Certidão Negativa de Débitos Fiscais eletrônica, expedida por processamento
eletrônico de dados pela SEFAZ, para fins gerais, relativa ao fabricante, na hipótese do
faturamento ser efetuado diretamente ao adquirente.
2) O adquirente deverá comprovar cumulativamente que:
a) exerça, há pelo menos um ano a atividade de condutor autônomo de passageiros,
na categoria de aluguel (táxi), em veículo de sua propriedade;
b) utilize o veículo na atividade de condutor autônomo de passageiros, na categoria de
aluguel (táxi);
c) não tenha adquirido, nos últimos 2 (dois) anos, veículo com isenção ou redução da
base de cálculo do ICMS, outorgada à categoria.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS.
Prazo 30 dias.
Serviço Denúncia espontânea do ICMS.
Descrição Denúncia espontânea de débitos não lançados de ofício pela SEFAZ em relação
às entradas interestaduais. Art. 785, § 3º do RICMS/MT.
Usuário Pessoa Física, Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Protocolo Eletrônico (E-PROCESS).
Requisitos para obter o serviço 1) Requerimento disponível no e-process devidamente
preenchido, com anexo de cópia dos documentos fiscais relativos à denúncia;
2) Assinatura digital.
Forma de prestação do serviço Após análise do processo, o débito será lançado por meio
de DAR e disponibilizado no sistema de conta corrente fiscal do contribuinte.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS.
Prazo 30 dias.
Serviço Restituição de Indébito do ICMS
Descrição Restituição de indébito relativa ao ICMS. Art. 1014 a 1025 do RICMS/MT.
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Usuário Pessoa Física, Pessoa Jurídica
Canais de Acesso / Atendimento Protocolo Eletrônico (E-PROCESS).
Requisitos para obter o serviço 1) Requerimento disponível no e-process devidamente
preenchido, com anexo:
a) Documentos da pessoa física ou jurídica;
b) Documentos de Arrecadação do que foi pago equivocadamente e de todos que
foram recolhidos em duplicidade;
c) Outros documentos que comprovam o pagamento irregular ou em duplicidade ou a
maior;
d) Documentos fiscais relativas à operação.
2) Assinatura digital.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS.
Prazo Variável
Serviço Credenciamento para Centralização da apuração e recolhimento do ICMS.
Descrição Credenciamento para apuração e recolhimento do ICMS de forma centralizada.
Art. 911 do RICMS/MT.
Usuário Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Protocolo Eletrônico (E-PROCESS).
Requisitos para obter o serviço 1) Requerimento disponível no e-process devidamente
preenchido, com anexo:
a) Certidão Negativa de Débito em Dívida Ativa Tributária, expedida pela Procuradoria
Geral do Estado;
b) Certidão Negativa de Débito Fazendário de ICMS e IPVA, obtida eletronicamente.
2) Assinatura digital.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS.
Prazo 30 dias.
Serviço Credenciamento para Apuração normal e Recolhimento mensal do ICMS.
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Descrição Credenciamento para apuração normal e recolhimento mensal do ICMS. Art.
132, § 1º, III, IV e VI do RICMS/MT e art. 4º da Portaria nº 144/2006.
Usuário Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Protocolo Eletrônico (E-PROCESS).
Requisitos para obter o serviço 1) Requerimento de opção pelo regime de apuração e
recolhimento mensal do imposto disponível no e-process devidamente preenchido e
assinado pelo proprietário e se for procurador, mediante apresentação da procuração do
representante legal;
2) Certidão Negativa de Débitos Fiscais – CND ou Certidão Positiva com Efeitos de
Certidão Negativa de Débitos Fiscais – CPND para com a SEFAZ;
3) Certidão Negativa da Dívida Ativa Fazendária, expedida pela Procuradoria Geral do
Estado de Mato Grosso;
4) O interessado deverá estar estabelecido no estado de Mato Grosso e comprovar o
efetivo exercício pelo período mínimo de doze meses;
5) Auferir faturamento tributário mensal médio equivalente a:
a) 3.500 (três mil e quinhentas) UPF/MT - apuração mensal de produtos primários
agropecuários ou madeira;
b) 2.000 (duas mil) UPF/MT - apuração mensal de empresa de transporte, do ano
imediatamente anterior ao ano do protocolo, relativamente ao recolhimento do
imposto referente às saídas ou prestações interestaduais de que realizar.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS.
Prazo 30 dias.
Serviço Credenciamento para Diferimento do ICMS Diferencial de Alíquota.
Descrição Credenciamento para obtenção do Diferimento do ICMS Diferencial de Alíquota.
Art. 41 do Anexo VII do RICMS/MT.
Usuário Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Protocolo Eletrônico (E-PROCESS).
Requisitos para obter o serviço 1) Requerimento de opção disponível no e-process
devidamente preenchido; 2) Assinatura digital
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Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS.
Prazo 2 dias úteis.
Serviço Concessão do Diferimento do ICMS diferencial de alíquota
Descrição Concessão do Diferimento do Diferencial de Alíquota. Art. 41 do Anexo VII do
RICMS/MT.
Usuário Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Protocolo Eletrônico (E-PROCESS).
Requisitos para obter o serviço 1) Requerimento disponível no e-process devidamente
preenchido;
2) Informar nº do e-process de credenciamento para obtenção do diferimento;
3) Cópia da NF de aquisição ou nº da chave de acesso correspondente;
4) Número do DAR de pagamento da 1ª parcela;
5) Assinatura digital.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS
Prazo 2 dias úteis
Serviço Credenciamento para Diferimento do ICMS na 2ª Operação de Saída.
Descrição Credenciamento para obtenção do Diferimento do ICMS na saída subseqüente,
promovido por estabelecimento comercial na chamada 2ª operação para: soja; algodão;
arroz; semente de girassol; feijão; milho; algodão em caroço; caroço de algodão; madeira
in natura, lenha, resíduos, cavaco, briquete e aparas de madeira e outros, com destino a
estabelecimento atacadista ou industrial, localizado dentro do Estado. Arts. 1º, 3º, 6º, 7º e
10 do Anexo VII RICMS/MT e Portaria 79/2000.
Usuário Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Protocolo Eletrônico (E-PROCESS).
Requisitos para obter o serviço 1) Termo de Opção pelo Diferimento do ICMS devidamente
preenchido conforme modelo disponível no e-process e assinado pelo sócio ou
representante legal, com anexo:
a) Certidão Negativa de Débitos e Outras Irregularidades Fiscais – CNDI ou
Certidão Positiva com Efeitos de Certidão Negativa de Débitos e Outras
Irregularidades Fiscais – CPNDI para com a SEFAZ;
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b) Cópia do termo lavrado no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e
Termos de Ocorrência - LRUDFTO, declarando, a sua opção;
4) Apresentar as declarações a que se referem o art. 4º, § 1º, VIII, § 2º e § 3º da Portaria
79/2000, disponíveis no corpo do formulário do e-process.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS.
Prazo 30 dias.
Serviço Credenciamento para usufruir o Crédito Presumido de 20% do ICMS na prestação
de serviço de transporte interestadual.
Descrição Credenciamento para usufruir o crédito presumido de 20% (vinte por cento) do
valor do ICMS devido na prestação de serviço de transporte interestadual. Art. 18, Anexo
VI do RICMS/MT.
Usuário Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Protocolo Eletrônico (E-PROCESS).
Requisitos para obter o serviço 1) Comunicado de opção pelo crédito presumido de 20%
do valor do ICMS devidamente preenchido conforme modelo disponível no e-process, com
anexo:
a) Certidão Negativa de Débitos e Outras Irregularidades Fiscais – CNDI ou Certidão
Positiva com Efeitos de Certidão Negativa de Débitos e Outras Irregularidades
Fiscais – CPNDI para com a SEFAZ;
b) Cópia do livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de
Ocorrência declarando, expressamente, que sua opção pelo benefício fiscal implica
renúncia a qualquer outro crédito decorrente do sistema de tributação previsto na
legislação estadual (artigo 18, §§ 1º, 2º e 3º do Anexo VI do RICMS/MT),
devidamente assinado pelo representante legal e com firma reconhecida ou
assinado pela agência fazendária de domicílio;
c) Certidão Negativa da Dívida Ativa Fazendária, expedida pela Procuradoria Geral do
Estado de Mato Grosso.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS.
Prazo 30 dias.
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Serviço Credenciamento para usufruir o Crédito Presumido de 3% do ICMS para saídas
interestaduais de algodão.
Descrição Credenciamento para usufruir o Credito Presumido de 3% do ICMS para saídas
interestaduais de algodão. Art. 1º, Anexo VI do RICMS/MT.
Usuário Pessoa Jurídica
Canais de Acesso / Atendimento Protocolo Eletrônico (E-PROCESS).
Requisitos para obter o serviço 1) Comunicado de opção pelo crédito presumido de 3% do
valor do ICMS devidamente preenchido conforme modelo disponível no e-process, com
anexo:
a) Certidão Negativa de Débitos e Outras Irregularidades Fiscais – CNDI ou
Certidão Positiva com Efeitos de Certidão Negativa de Débitos e Outras
Irregularidades Fiscais – CPNDI para com a SEFAZ;
b) Certidão Negativa da Dívida Ativa Fazendária, expedida pela Procuradoria Geral
do Estado de Mato Grosso.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS.
Prazo 30 dias
Serviço Pedido eletrônico de Autorização de Crédito (PAC-e).
Descrição Pedido eletrônico de Autorização de Crédito (PAC-e). Portaria 84/2007.
Usuário Pessoa jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Internet (Portal da SEFAZ - Acesso Cadastrado:
Contribuinte e/ou Contabilista).
Requisitos para obter o serviço 1) Certidão Negativa de Débito - CND-e referente ao
ICMS/IPVA para fins gerais ou Certidão Positiva com Efeitos de Certidão Negativa de
Débitos Fiscais – CPND-e referente à ICMS/IPVA para fins gerais;
2) Inscrição Estadual ativa;
3) Dados do contribuinte requerente e dados dos documentos fiscais referentes à
solicitação.
Forma de prestação do serviço Para futura comprovação do direito ao crédito solicitado no
Sistema, o contribuinte requerente deverá confeccionar o processo do PAC-e preenchido
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eletronicamente, contendo na capa as informações relevantes do processo, como número
da PAC-e, o nome do contribuinte e o valor total do crédito, que deverá estar instruído com
os seguintes documentos:
1) Dados do contribuinte usuário do crédito;
2) Dados do destinatário e do documento fiscal relativo à operação;
3) Declaração de legitimidade das informações exaradas no Registro de Utilização de
Crédito - RUC-e;
Previamente à geração do Registro Eletrônico de Utilização de Crédito – RUC-e, deverá
ser inserida a Nota Fiscal que acobertar a operação de saída, cujo imposto pretender que
seja compensado com o crédito autorizado, na base de dados da SEFAZ, através da
funcionalidade "Nota Fiscal RUC-e”.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço Internet.
Prazo Imediato.
Serviço Registro eletrônico de Utilização de Crédito (RUC-e).
Descrição Registro eletrônico de Utilização de Crédito (RUC-e). Portaria 84/2007.
Usuário Pessoa jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Internet (Portal da SEFAZ - Acesso Cadastrado:
Contribuinte e/ou Contabilista).
Requisitos para obter o serviço 1) Dados do contribuinte usuário do crédito;
2) Dados do destinatário e do documento fiscal relativo à operação;
3) Declaração de legitimidade das informações exaradas no Registro de Utilização de
Crédito - RUC-e;
Previamente à geração do Registro Eletrônico de Utilização de Crédito – RUC-e, deverá
ser inserida a Nota Fiscal que acobertar a operação de saída, cujo imposto pretender que
seja compensado com o crédito autorizado, na base de dados da SEFAZ, através da
funcionalidade "Nota Fiscal RUC-e”.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço Internet.
Prazo Imediato.
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Serviço Baixa de Registro eletrônico de Utilização de Crédito (RUC-e).
Descrição Baixa de Registro eletrônico de Utilização de Crédito (RUC-e), nos casos de
saídas interestaduais em que não houver a retenção da 3º (terceira) via do RUC-e pelo
posto fiscal de divisa. Para as saídas internas, a baixa do RUC será automática pelo
sistema. Portaria 84/2007.
Usuário Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Protocolo Eletrônico (E-PROCESS)
Requisitos para obter o serviço 1) Requerimento disponível no e-process devidamente
preenchido, com anexo:
a) Cópia da DANFE ou NF manual com carimbo do posto fiscal por onde transitou a
mercadoria;
b) Cópia da RUC;
c) Cópia dos documentos de arrecadação relativos à operação.
2) Assinatura digital.
Forma de prestação do serviço O procedimento descrito aplica-se para as saídas
interestaduais quando, eventualmente, não houver a retenção da 3ª (terceira) via do
Registro Eletrônico de Utilização de Crédito – RUC-e pelo Posto Fiscal de divisa
interestadual, hipótese que incumbe ao contribuinte remetente da mercadoria, usuário do
crédito fiscal, entregá-la, até o último dia útil do mês subsequente ao da sua geração, à
Agência Fazendária do seu domicílio tributário, para fins de baixa, mediante o protocolo do
referido e-process.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS.
Prazo 3 dias úteis.
Serviço Prorrogação do prazo das operações com bens enviados para conserto, locação e
afins.
Descrição Prorrogação do prazo para retorno do bem enviado para lubrificação, limpeza,
revisão, conserto, restauração ou recondicionamento, ou em razão de empréstimo ou
locação. Art.5º, XV do RICMS/MT.
Usuário Pessoa Física, Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Protocolo Eletrônico (E-PROCESS).
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Requisitos para obter o serviço 1) Requerimento disponível no e-process devidamente
preenchido, com anexo:
a) Locação ou Empréstimo: contrato prévio realizado entre as partes, registrado em
cartório, sendo que o pedido de prorrogação não poderá exceder o prazo de
vigência do respectivo pacto;
b) Lubrificação, limpeza, revisão, conserto, restauração ou recondicionamento: anexar
prova documental inconteste e indicação da localização atual do bem.
2) Assinatura digital.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS.
Prazo 3 dias úteis.
Serviço Termo de Apreensão e Depósito (TAD) - Reimpressão de TAD e DAR.
Descrição Reimpressão de TAD e DAR.
Usuário Pessoa Física, Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Unidade de Atendimento da SEFAZ e Internet (Portal da
SEFAZ- Acesso Livre).
Requisitos para obter o serviço 1) Dados da pessoa física ou jurídica; 2) Dados do TAD.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço Presencial na Unidade de
Atendimento da SEFAZ ou Internet.
Prazo Imediato.
Serviço Liberação de Mercadorias Apreendidas..
Descrição Nomeação de fiel depositário para liberação de mercadorias apreendidas.
Portaria 169/2005.
Usuário Pessoa Física, Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Protocolo Eletrônico (E-PROCESS).
Requisitos para obter o serviço 1) Requerimento disponível no e-process devidamente
preenchido e documentação de identificação do responsável pela mercadoria.
Para os casos de lavratura por motivos de “mercadoria sem nota fiscal/ nota fiscal
inidônea” ,apresentar novo documento fiscal.
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2) Assinatura digital.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS.
Prazo 1 dia útil.
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ITCD
Serviço Imunidade do ITCD
Descrição Reconhecimento de imunidade do ITCD. Portaria 182/2009.
Usuário Pessoa Física, Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Protocolo Eletrônico (E-PROCESS).
Requisitos para obter o serviço 1) Requerimento disponível no e-process devidamente
preenchido, com anexo dos documentos específicos a cada caso conforme discriminado
no Anexo II da Portaria 182/2009.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS.
Prazo 60 dias.
Serviço Isenção do ITCD
Descrição Reconhecimento de isenção do ITCD. Portaria 182/2009.
Usuário Pessoa Física, Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Protocolo Eletrônico (E-PROCESS).
Requisitos para obter o serviço 1) Requerimento disponível no e-process devidamente
preenchido, com anexo dos documentos específicos a cada caso conforme discriminado
no Anexo III da Portaria 182/2009.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS.
Prazo 60 dias.
Serviço Recurso contra indeferimento de imunidade e/ou isenção do ITCD.
Descrição Recurso contra indeferimento de reconhecimento de imunidade e/ou isenção do
ITCD. Portaria 182/2009.
Usuário Pessoa Física, Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Protocolo Eletrônico (E-PROCESS).
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Requisitos para obter o serviço Requerimento disponível no e-process devidamente
preenchido, com anexo dos documentos que julgar necessários conforme discriminado no
Anexo II e III da Portaria 182/2009.
Fica facultada, a critério do servidor fazendário, a exigência de outros documentos
considerados indispensáveis ao deferimento do pedido, bem como a determinação de
diligências para fins de esclarecimento ou coleta de subsídios.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS.
Prazo 60 dias.
Serviço Denúncia espontânea do ITCD
Descrição Denúncia espontânea relativa a fatos geradores de anos anteriores e bens
passíveis de apurar o valor na época da transmissão. Lei 7850/2002 e Decreto 2125/2003.
Usuário Pessoa Física, Pessoa Jurídica
Canais de Acesso / Atendimento Protocolo Eletrônico (E-PROCESS)
Requisitos para obter o serviço 1) Requerimento disponível no e-process devidamente
preenchido, com anexo dos documentos que julgar necessários para a apuração da base
de cálculo e cobrança do imposto;
2) Fica permitida a exigência de outros documentos considerados indispensáveis para a
apuração da base de cálculo, podendo ainda, o servidor fazendário determinar diligências
para fins de esclarecimentos ou coleta de subsídios.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS.
Prazo 60 dias.
Serviço Restituição de Indébito do ITCD.
Descrição Restituição de indébito relativa ao ITCD. Lei 7850/2002 e Decreto 2125/2003.
Usuário Pessoa Física, Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Protocolo Eletrônico (E-PROCESS).
Requisitos para obter o serviço 1) Requerimento disponível no e-process devidamente
preenchido, com anexo:
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a) Documentos pessoais do Requerente (RG e CPF);
b) Procuração e documentos pessoais (RG e CPF) do procurador, se for o caso;
c) Documentos de Arrecadação do que foi pago equivocadamente e de todos que
foram recolhidos em duplicidade;
d) Documento que comprova que houve pagamento irregular ou em duplicidade ou
a maior.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS.
Prazo Variável.
Serviço Protocolo automático de declaração GIA – ITCD.
Descrição Protocolo automático de declaração GIA ITCD e emissão de DAR para
pagamento. Portaria 182/2009.
Usuário Pessoa Física, Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Internet (Portal da SEFAZ- Acesso Livre).
Requisitos para obter o serviço 1) Acessar o Portal da SEFAZ (www.sefaz.mt.gov.br). No
menu "Serviços” - "ITCD" - "GIA ITCD-e" e emitir a GIA-ITCD conforme o caso;
2) O sistema disponibilizará campo para o protocolo automático do e-process, devendo o
contribuinte anexar os documentos conforme o caso.
A relação dos documentos pertinentes a cada caso pode ser consultada no próprio
formulário disponível no e-process ou ainda no Anexo V da Portaria 182/2009;
3) Quitar o DAR gerado automaticamente pelo sistema.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço Internet.
Prazo Imediato após a quitação do DAR.
Serviço Protocolo de declaração GIA - ITCD
Descrição Protocolo de declaração GIA - ITCD. Portaria 182/2009.
Usuário Pessoa Física, Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Protocolo Eletrônico (E-PROCESS).
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Requisitos para obter o serviço 1) Emitir GIA ITCD no acesso ao Portal da SEFAZ
(www.sefaz.mt.gov.br). No menu "Serviços" - "ITCD" - "GIA ITCD-e";
2) Protocolar o e-process, com o requerimento disponível devidamente preenchido e anexo
dos documentos conforme o caso. A relação dos documentos pertinentes a cada caso
pode ser consultada no próprio formulário disponível no e-process ou ainda no Anexo V da
Portaria 182/2009;
3) Após análise da Declaração, será anexado no processo o DAR para pagamento.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS.
Prazo 60 dias.
Serviço Declaração complementar do ITCD.
Descrição Declaração complementar do ITCD para complementar um protocolo anterior.
Portaria 182/2009.
Usuário Pessoa Física, Pessoa Jurídica
Canais de Acesso / Atendimento Protocolo Eletrônico (E-PROCESS).
Requisitos para obter o serviço Requerimento disponível no e-process devidamente
preenchido com anexo dos documentos complementares conforme o caso. A relação dos
documentos pode ser consultada no Anexo V da Portaria 182/2009.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS.
Prazo 60 dias.
Serviço Parcelamento de GIA ITCD
Descrição Parcelamento de GIA ITCD. Portaria 87/2004.
Usuário Pessoa Física, Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Protocolo Eletrônico (E-PROCESS); E-mail.
Requisitos para obter o serviço O débito fiscal poderá ser parcelado em até 6 (seis)
parcelas, mensais e sucessivas, desde que o valor de cada uma não seja inferior a 3 (três)
UPFMT, na data da protocolização do requerimento.
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1) Solicitar o DAR da primeira parcela no email da GITCD (gitcd@sefaz.mt.gov.br);
2) Quitar a primeira parcela;
3) Preencher e assinar com reconhecimento de firma o Termo de Confissão de Débito
Fiscal e Pedido de Parcelamento (modelo disponível no respectivo e-process) - um termo
assinado pelo inventariante ou pelo declarante, ou um para cada beneficiário da GIA ITCD;
4) Emitir uma Certidão Negativa de Débitos, da SEFAZ, para cada beneficiário da GIA
ITCD, disponível no portal da SEFAZ (www.sefaz.mt.gov.br) - Menu Serviços - Certidão
Negativa - Emissão;
5) Digitalizar o Termo de Confissão assinado, o comprovante de pagamento da primeira
parcela e a(s) Certidão (ões) Negativa(s), e anexar esta documentação em E-process do
tipo PARCELAMENTO DE GIA ITCD (E DECLARAÇÃO PORTARIA 182/2009);
6) Aguardar o deferimento do pedido, aguardar a emissão da segunda parcela, que será
enviada para o e-mail do contribuinte;
7) As demais parcelas serão enviadas mensalmente para o e-mail do contribuinte.
Para deferimento do pedido, o interessado não poderá ter:
a) acordo de parcelamento relativo ao ITCD com parcela vencida, pendente de
pagamento;
b) mais de 3 (três) acordos de parcelamento relativo ao ITCD, em andamento;
c) apresentar débitos relativos ao IPVA, pendentes de pagamento, ressalvada a
existência de acordo de parcelamento sem parcela atrasada.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS, E-mail.
Prazo 30 dias.
Serviço Revisão do parecer técnico administrativo do ITCD.
Descrição Pedido de revisão do parecer técnico de avaliação administrativa – Impugnação
da avaliação administrativa. Portaria 182/2009.
Usuário Pessoa Física, Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Protocolo Eletrônico (E-PROCESS).
Requisitos para obter o serviço 1) Requerimento disponível no e-process devidamente
preenchido, com anexo de:
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a. Cópia da GIA/Declaração de ITCD;
b. Cópia da Notificação de Lançamento;
c. Cópia do Demonstrativo de Cálculo;
d. Facultada a juntada de laudo assinado por técnico habilitado, incumbindo ao
contribuinte, neste caso, o pagamento das despesas;
e. Cópia do RG/CPF do Requerente;
f. Procuração, se for o caso;
g. Cópia do Parecer Técnico de Avaliação Administrativa que ensejou a Impugnação.
Além dos documentos relacionados acima, fica facultada a exigência de outros
considerados indispensáveis para a apuração da base de cálculo, podendo ainda, a
Gerência do ITCD - GITCD determinar diligências para fins de esclarecimentos ou coleta
de subsídios.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS.
Prazo 180 dias.
Serviço Inativação da GIA-ITCD.
Descrição Baixa de Declaração do ITCD e Inativação da GIA-ITCD. Portaria 182/2009.
Usuário Pessoa Física, Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Protocolo Eletrônico (E-PROCESS).
Requisitos para obter o serviço Requerimento disponível no e-process devidamente
preenchido.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS.
Prazo 60 dias.
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IPVA
Serviço Imunidade do IPVA para veículos oficiais e outros casos específicos.
Descrição Imunidade do IPVA para veículos pertencentes a autarquias e fundações;
partidos políticos; entidades sindicais; instituições de educação ou de assistência social;
templos de qualquer culto e corpo diplomático. Portaria 100/2001.
Usuário Pessoa Física, Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Protocolo Eletrônico (E-PROCESS).
Requisitos para obter o serviço 1) Requerimento disponível no e-process devidamente
preenchido, com anexo:
a) Cédula de Identidade (RG) e do Cartão do CPF ou do CNPJ;
b) Cópia do documento fiscal de aquisição que deverá, obrigatoriamente, estar em
nome do requerente, quando referir-se a veículo novo;
c) Declaração de que o uso do veículo se restringe às finalidades essenciais do
requerente;
d) Cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) do exercício
anterior (frente e verso);
e) Cópia do Certificado de Registro de Veículo (frente e verso);
f) Anexar ainda a documentação específica a cada caso, conforme disposto no
artigo 6º da Portaria 100/2001, bem como no Portal da SEFAZ
(www.sefaz.mt.gov.br), no menu “Serviços” - “IPVA” – “Isenção/não incidência” –
“Do IPVA” – “Imunidades/não incidência” - “Documentos exigidos”.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS.
Prazo 30 dias.
Serviço Isenção do IPVA para Portador de Necessidades Especiais.
Descrição Isenção do IPVA a veículo automotor destinado a pessoa portadora de
deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autista, diretamente ou por
intermédio de seu representante legal, limitado a único veículo por proprietário. Portaria
100/2001.
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Usuário Pessoa Física; Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Protocolo Eletrônico (E-PROCESS).
Requisitos para obter o serviço 1) Requerimento disponível no e-process devidamente
protocolizado até o último dia estabelecido para registro, licenciamento, inscrição ou
matrícula do veículo, com anexo:
a) declaração de que não possui outro veículo com o benefício;
b) cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) do exercício
anterior;
c) cópia do Certificado de Registro de Veículo – frente e verso;
d) Cédula de Identidade (RG) e do Cartão do CPF ou do CNPJ;
e) cópia do documento fiscal de aquisição que deverá, obrigatoriamente, estar em
nome do requerente, quando referir-se a veículo novo;
f) Certidão referente a pendências tributárias e não tributárias controladas pela
SEFAZ/MT, para fins gerais;
g) declaração de que o uso do veículo se restringe às finalidades essenciais do
interessado;
h) laudo de perícia médica expedida pelo DETRAN/MT, atestando sua completa
incapacidade para dirigir automóveis comuns e sua habilitação para fazê-lo em
veículo especialmente adaptado, especificando, ainda, o tipo de defeito físico e as
adaptações necessárias;
i) cópia do laudo de vistoria do DETRAN/MT comprovando estar o veículo adaptado
às condições físicas do condutor;
j) cópia da Carteira Nacional de Habilitação, comprovando estar o interessado
autorizado a dirigir veículo adaptado;
k) Anexar ainda a documentação específica a cada caso, conforme disposto na
Portaria 100/2001, bem como no Portal da SEFAZ (www.sefaz.mt.gov.br), no menu
“Serviços” - “IPVA” – “Isenção/não incidência” – “Do IPVA” – “Isenção” “Documentos exigidos” – “Portadores de necessidades especiais (PNE)”.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS.
Prazo 30 dias.
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Serviço Isenção do IPVA para ônibus coletivo com rampa.
Descrição Isenção do IPVA para ônibus de transporte coletivo urbano, que tenha rampa ou
outro equipamento especial de ascenso e de descenso para deficiente físico. Portaria
100/2001.
Usuário Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Protocolo Eletrônico (E-PROCESS).
Requisitos para obter o serviço 1) Requerimento disponível no e-process devidamente
protocolizado até o último dia estabelecido para registro, licenciamento, inscrição ou
matrícula do veículo, com anexo:
a) Comprovante de inscrição no CNPJ;
b) Cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) – frente e
verso - do exercício anterior;
c) Cópia do documento fiscal de aquisição que deverá, obrigatoriamente, estar em
nome do requerente, quando referir-se a veículo novo;
d) Certidão referente a pendências tributárias e não tributárias controladas pela
SEFAZ/MT, para fins gerais;
e) Cópia do documento fornecido pelo órgão municipal competente, que autorize o
exercício da atividade de transporte coletivo de passageiro;
f) Cópia do laudo de vistoria do DETRAN/MT atestando que o veículo possui rampa
ou outro equipamento especial de ascenso e de descenso para deficiente físico.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS.
Prazo 30 dias.
Serviço Isenção do IPVA para táxi.
Descrição Isenção do IPVA para veículo de aluguel (táxi), dotado ou não de taxímetro,
destinado ao transporte de pessoas, limitada a isenção a 1 (um) veículo por proprietário.
Portaria 100/2001.
Usuário Pessoa Física.
Canais de Acesso / Atendimento Protocolo Eletrônico (E-PROCESS).
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Requisitos para obter o serviço 1) Requerimento disponível no e-process devidamente
protocolizado até o último dia estabelecido para registro, licenciamento, inscrição ou
matrícula do veículo, com anexo:
a) Declaração de que não possui outro veículo com o benefício;
b) Declaração de que o uso do veículo se restringe às finalidades essenciais do
interessado;
c) Cópia da Carteira Nacional de Habilitação, sem ressalva para o exercício de
atividade remunerada;
d) Cópia do documento comprobatório, em conformidade com a legislação do
respectivo Município, fornecido pelo órgão municipal competente, de que o
proprietário exerce a atividade de condutor autônomo de passageiros na categoria
de aluguel (táxi);
e) Cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) do exercício
anterior;
f) Cópia do Certificado de Registro de Veículo (CRV) – frente e verso;
g) Certidão referente a pendências tributárias e não tributárias controladas pela
SEFAZ/MT, para fins gerais
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS.
Prazo 30 dias.
Serviço Isenção do IPVA para veículo de combate a incêndio.
Descrição Isenção de IPVA para veículo de combate a incêndio. Portaria 100/2001.
Usuário Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Protocolo Eletrônico (E-PROCESS).
Requisitos para obter o serviço 1) Requerimento disponível no e-process devidamente
protocolizado até o último dia estabelecido para registro, licenciamento, inscrição ou
matrícula do veículo, com anexo:
a) Comprovante de inscrição no CNPJ;
b) Cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) – frente e
verso - do exercício anterior;
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c) Cópia do documento fiscal de aquisição que deverá, obrigatoriamente, estar em
nome do requerente, quando referir-se a veículo novo;
d) Certidão referente a pendências tributárias e não tributárias controladas pela
SEFAZ/MT, para fins gerais;
e) Cópia do laudo de vistoria do DETRAN/MT comprovando estar o veículo adaptado à
finalidade, e, se necessário, outros documentos que demonstrem a destinação
efetiva do veículo no combate a incêndio.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS.
Prazo 30 dias.
Serviço Baixa da Isenção e/ou Imunidade do IPVA.
Descrição Baixa da Isenção e/ou Imunidade do IPVA nos casos de alienação, furto, roubo,
destruição, sinistro ou outra ocorrência com o veículo favorecido com não-incidência ou
isenção. Portaria 100/2001.
Usuário Pessoa Física, Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Protocolo Eletrônico (E-PROCESS).
Requisitos para obter o serviço 1) Requerimento disponível no e-process devidamente
preenchido assinado pelo proprietário ou adquirente, com anexo:
a) Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) do exercício anterior*;
b) Certificado de Registro de Veículo (frente e verso) *;
c) Cédula de Identidade (RG) e do Cartão do CPF ou do CNPJ;
d) Documentos comprobatórios das ocorrências.
(*) Em caso de leilão, cópia do edital de leilão e ata de arremate, quando se tratar de
veículos oficiais.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS.
Prazo 30 dias.
Serviço Emissão e consulta de DAR relativo ao IPVA.
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Descrição Emissão e consulta de DAR relativo ao IPVA.
Usuário Pessoa Física, Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Unidade de Atendimento da SEFAZ e Internet (Portal da
SEFAZ- Acesso Livre).
Requisitos para obter o serviço 1) Dados da pessoa física ou jurídica; 2) Dados do TAD.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço Presencial na Unidade de
Atendimento da SEFAZ ou Internet.
Prazo Imediato.
Serviço Parcelamento do IPVA.
Descrição Parcelamento do IPVA. Decreto 3953/2004.
Usuário Pessoa Física, Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Internet: Portal da SEFAZ - Menu serviços – IPVA Pague seu IPVA.
Requisitos para obter o serviço 1) dados da pessoa física ou jurídica;
2) dados do veículo;
O ano corrente poderá ser parcelado em até 3 vezes. Os anos anteriores podem ser
parcelados em até 6 vezes. O imposto referente a cada ano só poderá ser parcelado uma
única vez.
O contrato de parcelamento será gerado no momento da solicitação, porém o
parcelamento se torna válido após o pagamento da primeira parcela.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço Internet.
Prazo Imediato após o pagamento da primeira parcela.
Serviço Restituição de Indébito do IPVA.
Descrição Restituição de Indébito do IPVA. Lei 7301/2000 e Decreto 1977/2000.
Usuário Pessoa Física, Pessoa Jurídica.
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Canais de Acesso / Atendimento Protocolo Eletrônico (E-PROCESS).
Requisitos para obter o serviço 1) Requerimento disponível no e-process devidamente
preenchido, com anexo:
a) Documentos da pessoa física ou jurídica;
b) Documentos de Arrecadação do que foi pago equivocadamente e de todos que
foram recolhidos em duplicidade;
c) Documentos que comprovam o pagamento irregular ou em duplicidade ou a
maior.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS.
Prazo Variável.
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Taxas e Fundos
Serviço Restituição de Indébito de Taxas e Fundos.
Descrição Restituição de indébito relativa a Taxas e Fundos.
Usuário Pessoa Física, Pessoa Jurídica.
Canais de Acesso / Atendimento Protocolo Eletrônico (E-PROCESS).
Requisitos para obter o serviço 1) Requerimento disponível no e-process devidamente
preenchido, com anexo:
a) Documentos pessoais do Requerente (RG e CPF);
b) Procuração e documentos pessoais do procurador (RG e CPF), se for o caso;
c) Documentos de Arrecadação do que foi pago equivocadamente e de todos que
foram recolhidos em duplicidade;
d) Documento que comprova que houve pagamento irregular ou em duplicidade ou a
maior.
Forma de comunicação com o solicitante do serviço E-PROCESS.
Prazo Variável.
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