
CT-e Globalizado 

A maneira de emitir um CT-e permanece a mesma seguindo o manual do conhecimento de frete (link), mas para um 

CT-e Globalizado algumas considerações devem ser levadas em conta. 

Segundo a resolução (SEFAZ Nº 2833 DE 18/04/2017) um CT-e Globalizado acontece quando existe 1 Remetente para 
5 ou mais Destinatários ou 1 Destinatário para 5 ou mais Remetentes. Isso acorre nas notas fiscais adicionadas no CT-
e, quando existem 5 ou mais notas que sejam do mesmo Destinatário ou Remetente. 
 

Quando isso ocorre, a opção “CT-e Globalizado?” deve ser marcado como “Sim” (Imagem a baixo): 

  

Outro ponto deve ser também levado em consideração, quando o Tomador de Serviços é o Destinatário ou o 

Remetente. 

Destinatário como Tomador: Neste caso, uma vez que o destinatário é o único tomador e o número mínimo de 5 

remetentes foi atingido, a transportadora poderá emitir um único CT-e de forma globalizada.  
 

Na aba “Remetente”, selecionar o “Cliente” que deve ter sido cadastrado com Nome/Razão Social com a expressão 

“Diversos” e os demais dados cadastrados devem ser os mesmos do Remetente (Transportadora).  
 

Na aba “Destinatário”, selecionar o “Cliente” que deve ter sido cadastrado de forma normal, sendo realmente o 

destinatário. 

 

PDF/Manual%20de%20Uitlização%20do%20Conhecimento%20de%20Transporte%20-%20CT-e.pdf
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=342466


Remetente como Tomador: Uma transportadora realizará uma prestação de serviço, onde um remetente enviará 

mercadorias para 5 ou mais destinatários diferentes, localizados em municípios distintos a ele. Da mesma forma que 

no caso anterior, uma vez que existe um único tomador, que é o remetente, e o número mínimo de 5 destinatários foi 

atingido, a transportadora poderá emitir o CT-e globalizado.  
 

Na aba “Remetente”, selecionar o “Cliente” que deve ter sido cadastrado de forma normal, sendo realmente o 

remetente. 
 

Na aba “Destinatário”, selecionar o “Cliente” que deve ter sido cadastrado com Nome/Razão Social com a expressão 

“Diversos” e os demais dados cadastrados devem ser os mesmos do Emitente (Transportadora).  

 

 

 


