
 

 

Manual BrasNota – Versão1.0   

Novembro/2016 

 

 

 

 

Site: www.brasnota.com.br                            Contato: brasnota@vinco.com.br 1 de 
86 

 

VERSÃO: Manual_BrasNota_v1 

 

DATA DA PUBLICAÇÃO: Novembro/2016 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DO USUÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUÇÃO PARA EMISSÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUEMNTOS FISCAIS ELETRÔNICOS 

 

http://www.brasnota.com.br/


 

 

Manual BrasNota – Versão1.0   

Novembro/2016 

 

 

 

 

Site: www.brasnota.com.br                            Contato: brasnota@vinco.com.br 2 de 
86 

 

GLOSSÁRIO 

A. Ativando a Licença .........................................................................................................  03 

 Ativando a Licença Gratuita ................................................................................  03 

 Ativando a Licença Comprada ............................................................................  06 

 Consumo de Créditos .........................................................................................  07 
B. Configurando o sistema .................................................................................................  06 

 1 – Configurando o Proxy ...................................................................................  06 

 2 – Configurações Iniciais ...................................................................................  07 

 3 – Cadastro de Empresas  ................................................................................  08 
C. Emissão de NFe .............................................................................................................  13 

 1 – Iniciar Emitente para Emissão ......................................................................  13 

 2 – Criar uma nova NFe ......................................................................................  14 

 3 – Validar a estrutura do Documento  ................................................................  16 

 4 – Transmitir a NF-e para a SEFAZ ...................................................................  17 

 5 – Imprimir o DANFe para permitir a circulação da Mercadoria .........................  19 
D. Gerenciar Notas (Emissão) ............................................................................................  20 
E. Cadastros .......................................................................................................................  22 

 1 – Cadastro de Cliente ......................................................................................  22 

 2 – Cadastro de Produto .....................................................................................  23 

 3 – Cadastro de Transportadoras  ......................................................................  26 
F. Inutilização .....................................................................................................................  27 

 Consultar Faixa de Numeração e Inutilizar .........................................................  27 

 Conceito de Inutilização ......................................................................................  28 

 Realizando a Inutilização ....................................................................................  30 

 Consultar as Inutilizações realizadas pelo sistema  ............................................  31 
G. Importação de Arquivos Emissor ....................................................................................  31 
H. Organização dos arquivos XML......................................................................................  33 

 Capturando os arquivos XML de uma pasta .......................................................  33 

 Capturando os arquivos XML do e-mail ..............................................................  33 

 Validando os arquivos capturados ......................................................................  35 

 Organizando e importando os arquivos  .............................................................  36 

 Encaminhando Mensagens que não possui XML’s .............................................  37 
I. Consultar os arquivos XML ............................................................................................  39 

 Visualizando o conteúdo de uma NFe ................................................................  40 
J. Exportação de Arquivos .................................................................................................  40 
K. Consultar Situação da NFe na SEFAZ ...........................................................................  42 
L. Visualizar Eventos (Cancelamento, Carta de Correção)  ................................................  43 
M. Reenvio de E-mail com XML e DANFe  ..........................................................................  45 
N. Reimpressão DANFe  ....................................................................................................  45 
O. Armazenamento Remoto  ...............................................................................................  46 
 

Anexo I – Campos NFe ..................................................................................................  52 
 

 
 

http://www.brasnota.com.br/


 

 

Manual BrasNota – Versão1.0   

Novembro/2016 

 

 

 

 

Site: www.brasnota.com.br                            Contato: brasnota@vinco.com.br 3 de 
86 

 

A – Ativando a Licença 
 
1 - Ativação e Licença de Uso 
 

Ativando a Licença  
 

Para ativar sua licença de uso pela primeira vez, ou seja, ativar a licença, siga os passos 
abaixo: 

1. Abra o programa BrasNota através do menu de seu Windows®. 
2. Ao abrir o BrasNota, clique na opção "Ativar BrasNota". 

 

 

Preencha os 4 campos do formulário "Dados cadastrais", leita o termos de Adesão e clique no 
botão "Requisitar a chave de ativação. 

 A chave de ativação (Licença de Uso) será gerada automaticamente e enviada para o e-mail 
que você cadastrou acima (portanto, preencha o campo "Email contato" com um e-mail válido!). 

 

Abra o e-mail que você recebeu após o seu cadastro no BrasNota e copie a Chave de 
Ativação (Licença de Uso). 
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Volte ao menu principal do BrasNota e clique na opção "Ajuda - Gerenciamento de Licenças". 

 

 

 Cole a Chave de Ativação (Licença de Uso) no campo "Chave de Ativação" e clique em 
"Ativar". 
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Será exibida a tela confirmando que sua Licença de Uso foi corretamente instalada. 

 

Ao concluir a ativação da licença, serão exibidos os detalhes no campo "Créditos": 

 Créditos: Informa o pacote adquirido e a quantidade de CRÉDITOS disponíveis. 

 Créditos Usados: Informa a quantidade de CRÈDITOS disponíveis para utilização. 

 

Consumo de Créditos 

 Emissão de Nota em Produção – consome 08 CRÉDITOS (07 créditos para emissão e    
01 para armazenamentos local) 

 Inutilização em Produção - consome 01 CRÉDITO (emissão Teste não consome créditos) 

 Armazenamento LOCAL = consome 01 CRÉDITO. 

 Armazenamento REMOTO = consome 03 CRÈDITOS para Armazenamento Remoto.  
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B – Configurando o Sistema 

1 - Configurando Proxy 

IMPORTANTE: Esta instrução deverá ser seguida somente no caso de sua rede utilizar 
Proxy para acesso à Internet. 

Se sua rede utilizar Proxy e o mesmo não for configurado, aparecerá uma mensagem de erro 
semelhante a esta: 

 

Abra o programa BrasNota Configura Proxy através do menu de seu Windows® será exibida a 
seguinte tela: 

 

Preencha com os dados do seu Proxy. Se você não souber preencher as configurações acima, 
solicite ao administrador da sua rede interna. 
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2 – Configurações Iniciais 
 

Agora é necessário configurar o sistema. Para configurar o local de armazenamento, vá até o 
Menu Configuração -> Preferências  

 
 

 
 

 Descrição dos campos: 

Pasta do Banco de Dados: Define a pasta onde será armazenado o banco de dados do 
próprio BrasNota, ou seja, será o local onde o software gravará os seus próprios dados. Neste 
banco de dados estará uma cópia de todos os XML organizados pelo BrasNota e também as 
configurações definidas pelos usuários do sistema. 

Pasta de Armazenamento das NF-es: Define a pasta onde o usuário deseja salvar os 
arquivos XML organizados pelo software. Nestas pastas ficarão salvos os arquivos XML 
separados por empresa e por período (mensal). 
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Cadastro de CNPJ’s: O BrasNota possui uma funcionalidade de cadastro automático de 
Empresas. Caso queira habilitar esta funcionalidade, marque esta Opção. 

Pasta de Trabalho: Define a pasta onde o usuário deseja que as configurações e arquivos do 
BrasNota sejam guardados. 

Pasta de Temporários: Define a pasta onde o usuário deseja que os arquivos temporários do 
BrasNota sejam guardados. 
 
 
3 – Cadastro de Empresas  

Para configurar o local de armazenamento, vá até o Menu Configuração -> Cadastrar Empresa 
- CNPJ's 

 

 

Na tela de cadastro de Empresas  serão cadastrados os CNPJs das empresas que você deseja 
emitir ou organizar as Notas. Pode ser sua própria empresa, suas filiais ou, no caso de uma 
empresa de contabilidade, o CNPJ de seus clientes. 

 Através do botão Adicionar CNPJ podemos inserir novas empresas.  
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Segue abaixo a descrição dos campos: 

Nome / Razão Social – Razão Social do Emitente 

Nome Fantasia – Nome Fantasia da empresa 

CNPJ – CNPJ da Empresa 

Inscrição Estadual – Inscrição Estadual do Emitente 

CNAE: Cnae da Empresa 

IEST: Inscrição Estadual ST da empresa 

Regime Tributário: Regime Tributário da Empresa 

UF – Estado onde a empresa está localizada. 

Município – Cidade onde a empresa está localizada 

Logotipo - Selecione um arquivo de imagem com o logotipo desta empresa. O tamanho da 
imagem no DANF-e será de 3,4cm x 3,4cm. Imagens maiores ou menores serão 
redimensionadas de maneira que fiquem nas medidas pré-definidas. O tamanho do arquivo 
não deve exceder 20KB 
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Configurações de Email 

 

Configurações Envio de E-mail SMTP 

Nesse grupo você pode informar os seus dados de SMTP da sua conta de e-mail:  

Usuário - Informe o usuário da sua conta de e-mail. 
 
Senha - Informe o usuário da sua conta de e-mail. 
 
Remetente - Informe o e-mail do remetente, ou seja, o e-mail que será utilizado para o envio 
da mensagem pelo emitente da NF-e. 

Nome - Nome que será usado para identificação da mensagem. 

O BrasNota possui uma lista dos principais servidores de e-mail conhecidos, ao clicar na opção 
Verificar, o BrasNota valida seu endereço de e-mail procurando as configurações 

Caso seu servidor não seja conhecido, ele habilitará as opção de configurações avançadas 
para que você possa realizar a configuração.  Você deverá preencher os seguintes campos. 
 
Servidor - Informe o endereço do servidor SMTP, por exemplo, do GMAIL é smtp.gmail.com. 
 
Porta - Informe a porta do seu endereço SMTP, por exemplo, do GMAIL é 587. 
 
Usar SSL- Caso seu servidor SMTP utilize “SSL” marque Sim 
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Configurações do Certificado 

 

Adicionar de arquivo .pfx(A1) – Permite a adição de um certificado ao nosso servidor para 
emissão da nota. Utilizando este tipo de certificado, a emissão poderá ocorrer em mais de um 
computador, sem a necessidade de o certificado está instalado em outros computadores.  

Adicionar do Usuário Corrente (A1 ou A3) – Permite a adição do certificado local, para 
diminuir o número de vezes de solicitação do PIN do certificado cartão/token. 

Remover – Permite a remoção do certificado de nosso servidor.  

Ativar empresa para emissão de Notas 

Marque a opção “Emitir Nota com esta empresa” para que a mesma possa ser habilitada para 
emissão. 
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Salvando as configurações 

 

Ao preencher os campos, pressione o botão Salvar. Será exibido o nome da empresa da nova 
empresa na tabela juntamente com o CNPJ, data que foi feito o cadastro e o status desta 
empresa (ativo/inativo).  

IMPORTANTE: ao confirmar a inclusão do CNPJ desejado, não será possível a alteração 
ou remoção deste CNPJ/Empresa posteriormente, somente “inativar” seu uso perante o 
gerenciador do BrasNota. 

 

Cadastro Automático de Empresas (Rotina de Organização) 

O BrasNota possui uma funcionalidade de cadastro automático de Empresas. Esta etapa 
acontece ao final do processo de leitura dos arquivos contidos na pasta escolhida ou das 
caixas de e-mail cadastradas.  No final do processo, será mostrada uma tela com as empresas 
encontradas. 

 Marque os CNPJ´s que deseja cadastrar e clique na Opção Salvar. Será mostrada a tela 
avisando sobre a não alteração após a escolha. Caso queira continuar clique em “Sim”. 

IMPORTANTE: o uso desta rotina só pode ser usado após o cadastro da primeira 
empresa. Além disso, a rotina realiza o cadastro básico da empresa. Para utilizar o CNPJ 
para emissão, é necessário completar o cadastro no Menu Configuração => Cadastrar 
CNPJ’s.  
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C - Emissão de NFe 
 

Sequência para a emissão de uma NF-e - fluxo normal 

Seguindo os conceitos do Software sobre a NF-e, o usuário deverá, para emitir uma NF-e: 

1. Iniciar Emitente para Emissão 

2. Criar uma nova NF-e.  

3. Validar a estrutura do documento; 

4. Transmitir a NF-e para a SEFAZ. 

5. Imprimir o DANFE para permitir a circulação da mercadoria. 

 
1 - Iniciar Emitente para Emissão 
 
Para iniciar o Emitente vá até o Menu Emissão => Iniciar Emitente.  
 

 

Escolha a empresa na qual deseja emitir e clique em Iniciar.  
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Com isso o Menu Emissão habilitará as opções “Emitir Nova Nota”, “Gerenciar Notas”, 
“Cadastros” => Cliente , Produto ou Transportadora, “Inutilização” => “Consultar Faixa de 
Numeração e Inutilizar” , “Consultar Inutilizações cadastradas no Software” e “Importação 
Arquivos Emissor”. 

 

2 – Criar uma nova NF-e  

Acionar o Menu Emissão => Emitir Nova Nota 

 

 

Preencha corretamente os campos da NF-e; 
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A qualquer momento, o usuário poderá  selecionar a opção Salvar para armazenar as 
informações da NF-e, sem precisar realizar o preenchimento de todos os campos obrigatórios. 
(*) 

(*) Observação:  Os campos mínimos a serem preenchidos  para selecionar a opção Salvar 
são: a Série, o Número da NF-e e a Data de Emissão da nota. 
 

Ao clicar em Salvar, a NF-e será armazenada no Software Emissor para posterior edição: 

 

ATENÇÂO: OS DETALHES SOBRE OS CAMPOS DA NFE, ESTÃO NO ANEXO I DESTE 
MANUAL 

 

 

3 – Validar a estrutura do Documento 

 Acionada ao escolher a opção Validar da tela de Emissão ou de Gerenciamento de Notas.  

 

A validação estrutural da NF-e. Esta validação verificará se a NF-e tem todos os seus campos 
obrigatórios preenchidos e se o formato dos mesmos estão em acordo com a estrutura 
definida. 
No processo de validação, caso a verificação ocorra com sucesso, o Software irá salvar a nota 
automaticamente. 
 
IMPORTANTE: A VALIDAÇÃO DA NF-e NÃO ABRANGE A CONSISTÊNCIA DOS DADOS 
INFORMADOS, SENDO ESTES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO EMITENTE. 

Caso a nota esteja correta o software irá apresentar a mensagem: 

http://www.brasnota.com.br/
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Em caso de erros, o software irá mostrar a mensagem e a lista de erros encontrados: 

 

 

4 – Transmitir a NF-e para a SEFAZ 

Acionada ao escolher a opção Transmitir da tela de Emissão ou de Gerenciamento de Notas.  
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A transmissão da NF-e é o processo de envio do documento eletrônico para a SEFAZ 
correspondente. 

Durante o processamento uma Barra de progresso será exibida, para demonstrar o andamento 
do processo de emissão.  

 

No término do processo a mensagem com o status da nota é exibido na tela de Emissão ou na 
de Gerenciamento de Notas. 

 

Ao término do processo a nota pode assumir os seguintes Status: 

- Autorizada 

É o estágio na qual a NF-e foi recepcionada e autorizada pela SEFAZ, podendo o contribuinte 
realizar a impressão do DANF-e e a circulação da mercadoria. 

A NF-e já apresenta validade jurídica, mas os dados nela contidos são de responsabilidade do 
contribuinte emissor. 

- Denegada 

Condição que ocorre quando a NF-e é enviada para a SEFAZ e durante o processamento da 
nota no sistema da Fazenda verifica-se que o emitente ou o destinatário ou ambos estão em 
situação de pendência perante o Fisco. 

Neste caso, não será permitida a impressão do DANF-e. 
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Manual BrasNota – Versão1.0   

Novembro/2016 

 

 

 

 

Site: www.brasnota.com.br                            Contato: brasnota@vinco.com.br 18 de 
86 

 

Também não é possível o cancelamento de NF-e denegada. 

- Rejeitada 

Devido a alguma inconsistência da nota, a SEFAZ rejeitou sua emissão. Deve-se verificar o 
retorno da mensagem, corrigir a nota, validar e reencaminhar a mesma, através da opção 
Transmitir.  

- Pendente 

Caso especial de NF-e. 

Ocorre quando houve algum problema com a transmissão da NF-e para a SEFAZ (ou seja, não 
é conhecido se a NF-e foi enviada com sucesso para a SEFAZ) ou quando houve algum 
problema com a busca pelo retorno de autorizações da SEFAZ. 

Nestes casos, o usuário, através da opção da opção Verificar processamento pendentes da 
tela de Emissão => Gerenciar Notas. Caso a NF-e encontre-se autorizada na SEFAZ, o 
Software irá automaticamente mudar a situação da NF-e. 

5 – Imprimir o DANFE para permitir a circulação da mercadoria 

Após a autorização de uma NF-e, deverá ser impresso o DANF-e (Documento Auxiliar da Nota 
Fiscal eletrônica) para realizar a circulação da mercadoria. 

É acionada pela opção Imprimir DANFe da tela de emissão ou de Gerenciamento das Notas. 

 

IMPORTANTE: A IMPRESSÃO DA DANFe É SEMPRE ENCAMINHADO PARA A 
IMPRESSORA PADRÃO DO WINDOWS. CASO QUEIRA VISUALIZAR O DANFE E 
ESCOLHER OUTRA IMPRESSORA PARA A OPERAÇÃO, NA TELA DE GERENCIAR DE 
NOTAS, ESCOLHA A OPÇÃO “VISUALIZAR DANFE” E OPÇÃO “PRINT” 
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D – Gerenciar Notas (Emissão) 

Esta opção permite ao usuário a pesquisa e a realização de operações sobre suas NF-e's. 
Através do filtro de pesquisa, é possível a seleção das NF-e's desejadas. Acionada pela opção 
Emissão => Gerenciar Notas. 
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Filtro de Pesquisa de NF-e: 
 

 
 
 

Período 
Preenchimento com uma data inicial e final; 
A pesquisa retornará todas as NF-e's cuja data de emissão esteja 
compreendida no intervalo de tempo informado. 

Tipo de NF-e 
Seleção de qual o tipo de NF-e:"Normal", "Contingência" ou "Todos". 
A pesquisa retornará todas as NF-e's cujo tipo é igual ao selecionado. Caso 
informe "Todos", a pesquisa retornará incluirá "Normal" e em "Contingência". 

Situação da 
NF-e 

Seleção entre uma das 9 situações da NF-e no Software Emissor NF-e ou 
"Todas": 
" Digitação", "Validada", "Assinada", "Pendente, "Autorizada", "Denegada", 
"Cancelada", "Rejeitada".  
A pesquisa retornará todas as NF-e's cuja situação é igual a informada no 
filtro. Caso deseje retornar todas as situações, informar "Todas". 

Série 
Preenchimento com a série de até 3 dígitos. 
A pesquisa retornará todas as NF-e's da série informada. 

Número 
Preenchimento com os número inicial e final de até 9 dígitos. 
A pesquisa retornará todas as NF-e's compreendidas entre os números 
informados. 

CNPJ/CPF do 
Destinatário 

Preenchimento de até 14 dígitos. 
A pesquisa retornará todas as NF-e's cujo CPF ou CNPJ do destinatário inicie 
com o número digitado. 

UF Destinatário 
Seleção da UF do destinatário. 
A pesquisa retornará todas as NF-e's cuja UF destinatário seja igual ao 
informado. Selecionar a opção "Todos" para considerar todas as UFs. 
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Chave de 
Acesso da NF-
e 

Preenchimento de 44 dígitos da Chave de Acesso da NF-e. 
A pesquisa retornará a NF-e cuja Chave de Acesso seja igual ao informado. 

Com DANFE 
impresso 

Caso selecionado, a pesquisa retornará apenas as NF-e's cujo DANFE foi 
impresso. 

Operações pelo Gerenciamento: 
 
Com a listagem das NF-e's apresentadas, as seguintes operações são possíveis: 

Nova NF-e: Abre a tela de Emissão para uma nova nota.  

Detalhar: Apresenta o detalhamento das informações da NF-e selecionada. Apenas UMA NF-e 
deve ser selecionada para que esta opção torne-se disponível. 

Validar: Realiza o processo de validação das NF-e's EM DIGITAÇÃO selecionadas. Caso não 
seja possível a validação, uma mensagem será gerada. 

Transmitir: Realiza o processo de transmissão das NF-e's VALIDADAS selecionadas. Caso 
não seja possível a transmissão, uma mensagem será gerada. 

Visualizar DANFE: Gera o DANFE das NF-e's AUTORIZADAS. Apenas UMA NF-e deve ser 
selecionada para que esta opção torne-se disponível. 

Imprimir DANFE: Gera o DANFE das NF-e's AUTORIZADAS. Apenas para as NF-e's citadas 
anteriormente esta opção fica disponível. 

Verificar Processamentos Pendentes: Realizar a consulta da situação da NF-e PENDENTE 
na SEFAZ correspondente, atualizando para a nova situação caso necessário. 

Duplicar: Duplica a nota selecionada, alterando número da nota e colocando a nota em modo 
Digitação.  

Exportar: Exportação das NF-e's selecionadas. 

Chave de Acesso: Mostra a chave de Acesso, caso a nota possua.  

Cancelar NF-e: Realiza o cancelamento das NF-e's AUTORIZADAS selecionadas. 

Carta de Correção: Realiza a carta de correção das NF-e's AUTORIZADAS selecionadas. 

Excluir: Remove a NF-e da base local do Software. NÃO EXCLUI A NF-E AUTORIZADA, 
CANCELADA OU DENEGADA DA BASE DA SEFAZ. 

E – Cadastros  
 
1 - Cadastro de Cliente 
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O Cadastro de Clientes é uma opção para facilitar o preenchimento das Notas Fiscais 
eletrônicas. 
Durante a criação da NF-e, o usuário poderá carregar as informações do cliente previamente 
cadastrado na Nota Fiscal. 
 
Este cadastro permite a inserção, alteração e exclusão e pesquisa dos clientes do Emitente. 
 
Acesso pelo Menu: Cadastros -> Cliente. 

 

. 
 
 
Opções 
 
Pesquisar: Opção para a pesquisa dos clientes cadastrados do Emitente atual. 

Carregar: Carrega o cliente selecionado na pesquisa para a nota fiscal 

Incluir:  Permite a inclusão do cliente  
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Detalhar: Detalha o cadastro do cliente selecionado, habilitando a edição. 

Excluir: Permite a exclusão do cliente selecionado.  

Exportar: Permite exportar os clientes selecionados no layout usado no Emissor Gratuito da 
SEFAZ.  

Sair: Fecha a tela de cadastro 

Importar: Permite a importação de clientes, arquivos no formato do layout usado no Emissor 
Gratuito da SEFAZ. 

2 – Cadastro De Produto 

O Cadastro de Produtos é uma opção para facilitar o preenchimento das Notas Fiscais 
eletrônicas. 
 
Durante a criação da NF-e, o usuário poderá carregar as informações do produto previamente 
cadastrado na Nota Fiscal. 
 
Este cadastro permite a inserção, alteração e exclusão e pesquisa dos produtos do Emitente. 
 
Acesso pelo Menu: Cadastros -> Produto. 
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Opções 

Pesquisar: Opção para a pesquisa dos produtos cadastrados do Emitente atual. 

Carregar: Carrega o produto selecionado na pesquisa para a nota fiscal 

Incluir: Permite a inclusão do produto  
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Inclusão dos dados dos ICMS possíveis: 

 

 Detalhar: Detalha o cadastro do produto selecionado, habilitando a edição. 

Excluir: Permite a exclusão do produto selecionado.  

Exportar: Permite exportar os produtos selecionados no layout usado no Emissor Gratuito da 
SEFAZ.  

Sair: Fecha a tela de cadastro 

Importar: Permite a importação de produtos, arquivos no formato do layout usado no Emissor 
Gratuito da SEFAZ. 
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3 – Cadastro De Transportadoras 

 

Opções 

Pesquisar: Opção para a pesquisa das transportadoras cadastrados do Emitente atual. 

Carregar: Carrega a transportadora selecionada na pesquisa para a nota fiscal 

Incluir: Permite a inclusão da transportadora  

 

Detalhar: Detalha o cadastro da transportadora selecionada, habilitando a edição. 

Excluir: Permite a exclusão da transportadora selecionada.  

Exportar: Permite exportar as transportadoras selecionadas no layout usado no Emissor 
Gratuito da SEFAZ.  

Sair: Fecha a tela de cadastro 
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Importar: Permite a importação de transportadoras, arquivos no formato do layout usado no 
Emissor Gratuito da SEFAZ. 

F – Inutilização 
 
Consultar Faixa de Numeração e Inutilizar  
 
O BrasNota oferece um recurso que permite verificar se a numeração dos Documentos está 
completa ou existe alguma nota faltante em um determinado período. Esta funcionalidade é 
muito útil nas seguintes situações: 
 
- Para o EMPRESÀRIO verificar se esqueceu de armazenar alguma NFe de um determinado 
período; 
 
Para acessar, vá até o Menu Inutilização -> Consulta Numeração de Documentos 
 

  
 
 

Para exibir os Documentos faltantes (não armazenadas) de um determinado período informe o 
a data de Referência (qualquer dia de um determinado mês) e a Série. 
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 O resultado da consulta retornará: 

- o número do primeiro Documento emitido no mês escolhido; 

- a relação dos Documentos que não foram encontradas; 

- o número do último Documento emitido no mês escolhido. 

 

Inutilização 

Conforme o Ajuste Sinief 07/05, existe a seguinte obrigação com relação à Inutilização: 
"O contribuinte deverá solicitar, mediante Pedido de Inutilização de Número da NF-e, até o 10 
(décimo) dia do mês subseqüente, a inutilização de números de NF-es não utilizados, na 
eventualidade de quebra de seqüência da numeração da NF-e." 
 
 
Recomenda-se ao emitente, na geração e transmissão das NF-e's, utilizar a numeração 
seqüencial das NF-e's para cada série. 
Entretanto, podem ocorrer os seguintes fatos para uma parcial "quebra" da numeração de 
autorizações (considerando o mesmo emitente e uma mesma série): 
 

A NF-e transmitida para a SEFAZ foi rejeitada por algum motivo, sendo que a NF-e deverá ser 
revista. Neste caso, como a NF-e não foi autorizada ou denegada pela SEFAZ, é considerada 
omissão do número (lacuna) na SEFAZ. 

Uma NF-e de numeração maior foi autorizada na SEFAZ, mas existem NF-e's de numeração 
inferior em situação "Em Digitação", "Validada" ou "Assinada" (ou seja, ainda não autorizadas), 
formando uma lacuna na numeração na SEFAZ. 

Uma NF-e de numeração maior foi autorizada na SEFAZ e não existem NF-e's de numeração 
inferior, formando uma lacuna na numeração na SEFAZ. 

http://www.brasnota.com.br/


 

 

Manual BrasNota – Versão1.0   

Novembro/2016 

 

 

 

 

Site: www.brasnota.com.br                            Contato: brasnota@vinco.com.br 29 de 
86 

 

Dentre outros motivos. 
 
Tais números poderão ser utilizados pelo usuário (exemplo: pode-se corrigir a NF-e rejeitada, 
contanto que não seja rejeição por duplicidade, e enviá-la novamente para a SEFAZ para 
autorização). Entretanto, conforme o Ajuste Sinief citado, até o décimo dia do mês 
subseqüente, deve-ser realizar a inutilização dos números não utilizados. 
 
A Inutilização é o processo de informar à SEFAZ que determinada faixa de numeração não foi 
e não poderá mais ser utilizada, sendo portanto vedado a autorização posterior de NF-e's com 
os números da faixa. 
 
 
Exemplo: 
 
Tem-se as NF-e's de série 18 com as seguintes numerações: 

Número Situação 

1 Autorizada 

2 Em Digitação 

3 Rejeitada 

4 Não foi criada NF-e 

5 Não foi criada NF-e 

6 Cancelada 

7 Assinada 

8 Validada 

9 Autorizada 

10 Denegada 
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11 Em Digitação 

 
Neste caso, é necessário inutilizar as seguintes faixas: 

Numeração de 2 a 5 (ou seja, os números 2, 3, 4 e 5); 

Numeração de 7 a 8 (ou seja, os números 7 e 8). 

Realizando a Inutilização 

Realizar a pesquisa pelas faixas a serem inutilizadas, informando a série, numeração inicial e 
final, clicando em Pesquisar ao final para realização da busca. 

O Software realizará a busca e retornará as faixas possíveis de inutilização do intervalo 
informado. 

 

Digite a faixa desejada para inutilização e escreva uma justificativa  

 

 

O BrasNota irá realizar a transmissão do pedido de Inutiilzação para a SEFAZ correspondente, 
exibindo ao final se a(s) faixa(s) foram inutilizadas com sucesso. A partir deste momento, os 
números da(s) faixa(s) inutilizada(s) não estará(ão) mais disponível(is) para utilização. 
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Consultar as Inutilizações realizadas pelo sistema 

Para consultar as inutilizações e realizar o download do XML,  acesse o Menu Inutilização => 
Consultar Inutilizações cadastradas no Software. 

 

G – Importação de Arquivos Emissor 

Esta rotina permite importar arquivos no formato do Emissor Gratuito da SEFAZ, relacionado a 
cadastros e notas fiscais para digitação.  

O processo de importação permite a carga dos arquivos gerados pelo Software de volta ou em 
outro Software similar, facilitando a troca de informações. 

Acessar o menu: Emissor -> Importação de Arquivos Emissor; 
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Selecione o tipo de informação a ser importado: Emitentes, Clientes, Produtos, 
Transportadoras ou Notas Fiscais; 

Selecione o tipo de arquivo a ser importado: "Arquivo TXT" ou "Arquivo XML";  

Caso Arquivo TXT, escolha o arquivo com os dados, digitando ou clicando no botão Localizar e 
selecionando arquivo. Caso Arquivo XML, escolha o diretório com os arquivos a serem 
importados digitando ou clicando no botão Localizar e selecionando o diretório; 

Ao final, será apresentado o resultado da importação no quadro Importação de Arquivos.. 

ATENÇÂO: 

Para Importação de Notas Fiscais: 

Só é possível importar NF-e's do MESMO emitente, ou seja, o CNPJ emitente da NF-e deve 
ser IGUAL ao CNPJ emitente atual do software. 

Importação TXT: 

TODAS as NF-e's importadas de arquivo TXT serão colocadas com a situação "Em Digitação" 
no Software; 

Para Importação de Cadastro de produto, clientes e transportadoras: 

As informações podem vir de do cadastro de outros emitentes; 

Caso já exista o cadastro no Software, o aplicativo perguntará ao usuário se deseja 
sobrescrever: 

Para Cliente, verificará se já existe o CNPJ/CPF cadastrado; 

Para Produto, verificará se já existe o código do produto cadastrado; 

Para Transportadora, verificará se já existe o CNPJ/CPF já cadastrado. 
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H – Organização dos arquivos XML 

Capturando os arquivos XML de uma pasta 

 A opção Receber de Arquivo tem como função definir a pasta (diretório) de onde o BrasNota 
fará a captura dos arquivos XML. 

Para importar os arquivos de uma pasta, vá até o Menu Arquivo -> Receber de 
Arquivo (Organização) . 

 

Clique no botão Pasta com Documentos para processar, escolha o diretório onde estão os 
XML’s e clique em Ok. Para iniciar a captura, clique em Processar. 

 

Capturando os arquivos XML do e-mail 

A opção Receber de Caixas de Email permite informar ao BrasNota de onde você quer 
capturar os e-mails: 

- de uma caixa de e-mail (POP3/IMAP) (por exemplo, Terra, UOL, Hotmail, etc.). 

- de uma caixa de e-mail MAPI (por exemplo, sua caixa de entrada do Microsoft Outlook®).  

Para isso vá até o Menu Arquivo -> Receber de Caixas de Email (Organização) 
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Para verificar uma caixa de e-mail (POP3/IMAP), clique em Verificar caixas de (POP3/IMAP) 

 

Para verificar uma caixa de e-mail MAPI, clique em Verificar caixas de email Local – Outlook 
(MAPI) e aparecerá a mensagem que está ao lado: 
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DICA: O BrasNota faz a leitura e captura os arquivos XML mesmo que eles estejam 
compactados (.zip)  

ATENÇÂO: Dependendo da forma que o seu serviço de e-mail está configurado, os email 
que contêm arquivos XML serão APAGADOS definitivamente assim que forem lidos pelo  
BrasNota. Portanto, CUIDADO ! Faça alguns testes e altere as configurações de sua 
caixa postal para que ela mantenha uma cópia permanente de seus e-mails.  

Validando os arquivos capturados 

Assim que os arquivos são capturados, o BrasNota faz a validação automática dos XML 
encontrados, e exibe uma tabela com o resultado da pesquisa separado em cores: 

 

Verde (OK): A Nota Fiscal Eletrônica contida no arquivo XML encontrado está válida e 
pertence a um CNPJ cadastrado e poderá ser organizada. 

Cinza (Ignorado): O arquivo XML contém uma Nota Fiscal Eletrônica de um CNPJ não 
cadastrado no BrasNota, portanto essa NFe não será validada nem organizada e o arquivo 
será descartado. 

Roxo (Já Organizada): O arquivo XML contém uma NF-e que já foi organizada anteriormente 
pelo BrasNota. 

Rosa (Digest Inválido ou Assinatura Inválida): Indica que, embora a Nota Fiscal Eletrônica 
tenha um número de protocolo, ou o XML sofreu alguma alteração após sua autorização pela 
SEFAZ, ou a assinatura não confere. 

Estas notas são inválidas e não serão organizadas nem inclusas no banco de dados do 
BrasNota. 

Azul (Erro): São arquivos que apresentam algum erro na estrutura do XML, seja por falha na 
leitura ou por má formação. Esses arquivos não são considerados NFe e, por isso, não serão 
organizadas nem inclusos no banco de dados do BrasNota. 

Amarelo (Protocolo sem Digest): Significa que o arquivo XML não possui o “Digest” (que é o 
dígito verificador que permite validar a autenticidade da NFe). As NFe marcadas na cor 
AMARELO também poderão ser organizadas e armazenadas no banco de dados do BrasNota 
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IMPORTANTE: o BrasNota só organiza e armazena os arquivos XML, válidos e pertencentes a 
um CNPJ já cadastrado podendo ser uma NFe recebida de terceiros (compra), emitida como 
entrada (compra) ou emitida como saída (Venda). Todos os demais arquivos são descartados. 
Portanto o BrasNota só contabiliza os XML’s marcados na cor Verde.  

 

Arquivos XML marcados na cor AMARELO (Protocolo sem Digest) podem ser um indício de 
fraude. Portanto, sempre que isso ocorrer, é conveniente acessar o site da SEFAZ 
(www.nfe.fazenda.gov.br – clicar em CONSULTAS) e conferir a autenticidade destas NFe’s.  

 

Organizando e importando os arquivos  

Assim que os arquivos são capturados e validades, o BrasNota exibe uma tabela informando 
os arquivos XML passíveis de serem organizados. Importante reforçar que o BrasNota só 
organiza os arquivos XML válidos e pertencentes a um CNPJ já cadastrado podendo ser uma 
NFe recebida de terceiros (compra), emitida como entrada (compra) ou emitida como saída 
(venda). As NFe válidas são exibidas na cor VERDE. 
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 Clique no botão Organizar para que as NFe marcadas (selecionadas com um “ v “) sejam 

organizadas 

Ao organizar os arquivos XML eles serão automaticamente armazenados tanto no banco de 
dados do BrasNota quanto nas pastas (diretórios) que foram definidas na tela de Preferências: 

 

Os arquivos serão salvos separadamente por empresa/empresa e mês/mês, conforme 
ilustração: 

 

Encaminhando Mensagens que não possui XML’s 

O BrasNota possui a funcionalidade que permite encaminhar a mensagens que não possuem 
XML’s.  Na tela de processamento de E-mail’s, ao listar os XML’s encontrados, caso o 
BrasNota encontre mensagens  sem arquivos, a opção “Existem E-mail’s sem XML”. Ao clicar 
nesta Opção, a aba “E-mail’s sem XML” será mostrada. 
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E’mail’s sem XML’s. Caso queira encaminhar as mensagens sem arquivos XML’s, marque qual 
mensagem você deseja e clique na Opção “Encaminhar as Mensagens Selecionadas” . 

 

Para descartas as Mensagens, escolha qual queiram descartar e clique na Opção “Descartar 
as Mensagens Selecionadas”. 

 ATENÇÃO: Essa Opção não exclui as mensagens da sua Caixa de Entrada, apenas exclui da 

tela do BrasNota. 
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I – Consultar os arquivos XML 

Para consultar os arquivos XML, vá até o Menu Arquivo -> Consultar NF-e's 
Organizados (Organização). 

 

Para encontrar um Documentos, preencha os campos: Data Inicial | Data Final | CNPJ e clique 
em Pesquisar. 

 

 

Visualizando o conteúdo de uma NFe 

Para exibir o conteúdo de um Documento , ou seja, interpretar o arquivo XML, clique com o 
botão direito do mouse sobre o registro desejado: 
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J – Exportação de Arquivos  

O BrasNota permite exportar os arquivos XML armazenados: 

- em formato XML: esse tipo de exportação tem como objetivo reorganizar os arquivos ou 
separá-los em subpastas de acordo com a necessidade do cliente, por exemplo, separar as 
NFe de ENTRADA das NFe de SAÌDA. Outra função é facilitar o backup ou envio de dados 
para terceiros, por exemplo, exportar os dados para o escritório de contabilidade da respectiva 
empresa. 

- em outros formatos: permite exportar os arquivos XML em outros formatos: 

• SINTEGRA = conforme layout definido para os arquivos SINTEGRA.  (NF-e) 

• SPED = conforme layout definido para os arquivos SPED. (NF-e) 

• CSV = formato para exibição dos dados através de planilhas do MICROSOFT EXCEL®. 
(NFe) 

• TXT = formato do emissor gratuito da SEFAZ. (NF-e) 

Utilize a tela Consultar NF-es Organizadas/Emitidas para acessar a exportação dos arquivos: 
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Em seguida, clique na Opção Exportar e escolha qual o formato que deseja exportar os 
arquivos 

 

 Clique no formato de arquivo desejado, por exemplo, exportar no Formato SINTEGRA e 

selecione a pasta em que os arquivos serão salvos. 
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K – Consultar Situação da NFe na SEFAZ 

Esta Opção permite realizar a consulta do Status da NF-e, inclusive realizando o download dos 
eventos relacionados (Carta de Correção, Cancelamento e Manifestação do Destinatário) já 
realizados. Estando na tela de Consultar NFe’s Organizados, e com os documentos listados, 
clique com o botão direito do mouse sobre o registro desejado e vá em “Consultar situação da 
NF-e”. 

 

  

Será mostrado o seguinte o resultado das consultas 

 

 

http://www.brasnota.com.br/


 

 

Manual BrasNota – Versão1.0   

Novembro/2016 

 

 

 

 

Site: www.brasnota.com.br                            Contato: brasnota@vinco.com.br 43 de 
86 

 

L – Visualizar Eventos (Cancelamento, Carta de Correção) 

Esta Opção permite que o usuário do BrasNota visualize o documento que possui um 
Cancelamento, uma Carta de Correção, ou outro Evento. Esta opção está habilitada para notas 
que já tiveram seus status consultados pelo BrasNota. 

Para realizar esta opção,estando na tela de Consultar NFe’s organizadas, escolha um 
documento listado,  clique com o botão direito do mouse sobre o registro desejado e vá em 
“Exibir informações relacionadas” 

 

Será mostrada todos os eventos vinculado aquela nota.  

Para visualizar o evento em questão, clique com o botão direito sobre o registro na qual deseja 
verificar e vá em “Exibir informações de Evento” 
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M – Reenvio de E-mail com XML e DANFe 

Esta Opção permite realizar a reenvio do XML ou do DANF-e do Documento.  Para realizar 
esta opção, clique com o botão direito do mouse sobre o registro desejado: 

 

  

Caso não tenha sido escolhido um Logotipo para empresa, aparecerá a seguinte mensagem. 
Clique em Sim, caso queira continuar. 

 

Feito isto, Escolha o certificado e clique em OK. 
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Em seguida, será mostrada a tela para envio de e-mail’s. Nesta Tela são mostradas a conta 
configurada especificamente para aquela empresa (Tela Cadastro Empresa - CNPJ's) e a 
conta padrão de envio (Tela Envio de E-mail's). 

Escolha por qual conta será enviado a mensagem, informe o campo do e-mail do destinatário e 
clique em OK 

 

N – Reimpressão DANFe 

Esta Opção permite realizar a reimpressão do DANF-e do Documento. Utilize a tela Consultar 
NF-es organizadas para acessar esta opção. Estando em uma destas telas, clique com o botão 
direito do mouse sobre o registro desejado: 

 

Caso não tenha sido escolhido um Logotipo para empresa, aparecerá a seguinte mensagem. 
Clique em Sim, caso queira continuar. 
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Feito isto, Escolha o certificado e clique em OK. 

 

O- Armazenamento Remoto 

Para armazenar os XMLs remotamente é necessário criar os pacotes contendo os XMLs que 

se deseja armazenar. Os pacotes são criados nas telas de Consulta de NFe têm o limite de 50 

documentos por pacote. Esta limitação ocorre para que o procedimento de envio seja mais 

rápido e eficiente, note que apesar da limitação de 50 documentos por pacote, o usuário pode 

selecionar mais de 50 documentos que a aplicação será responsável por criar corretamente e 

automaticamente os pacotes. 

Ao consultar os documentos o usuário poderá duas novas colunas, “Pacote criado” e 

“Armazenado Remoto”, conforme a imagem mostra abaixo: 

 

Para criar os pacotes o usuário deverá selecionar quais XMLs deseja armazenar e clicar no 

botão “Enviar para armazenamento seguro”, este botão está presente nas tela de Consulta de 

NFe 
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Caso tenha sido selecionado algum XML que já foi armazenado ou já está presente em algum 

pacote não enviado, a aplicação informará o usuário desta situação e questionará se o mesmo 

deseja continuar com o procedimento. A imagem abaixo mostra essa situação: 

 

Ao término da criação dos pacotes, será exibida uma mensagem informando o número de 

pacotes criados e o número total de documentos contidos nestes pacotes, note que não é 

obrigatório que o envio dos pacotes seja efetuado neste momento, sendo assim, o usuário é 

questionado se deseja enviar os pacotes, como mostra a imagem abaixo: 

 

Tendo o usuário decidido enviar os pacotes no momento em que foram criados, após a 

conclusão do envio, nota-se a alteração do status da coluna “Armazenado Remoto” como 

demonstra a figura seguinte: 

 

Caso o usuário tenha decidido por enviar os pacotes em outro momento, apenas a coluna 
“Pacote criado” terá seu status alterado. A figura abaixo mostra a alteração de status da coluna 
“Pacote criado”. 
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Quando opta por enviar os pacotes em outro momento, o usuário deverá fazê-lo consultando 

os pacotes pendentes para envio, para isso deve clicar no menu Arquivo -> Consultar pacotes 

não enviados. 

A tela de consulta que será aberta possui dois filtros, CNPJ e Tipo de documento, o usuário 

pode utilizar qualquer uma destas informações para filtrar o resultado ou então efetuar a 

pesquisa sem especificar nenhum filtro. 

 

Para enviar os pacotes basta marcar os pacotes desejados (primeira coluna) e clicar em 

“Enviar selecionados”.  

O procedimento de envio poderá ser cancelado clicando em “Cancelar”. 
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Consultar/Visualizar/Importação de Recibos 

Para todo pacote que é armazenado com êxito será gerado um Recibo, este recibo é o 

comprovante do armazenamento dos documentos enviados. 

ATENÇÃO: Este recibo que irá garantir e possibilitar a opção de efetuar o download e 

restauração dos XMLs armazenados, sendo assim, o recibo deverá ser cuidadosamente 

armazenado pelo usuário. Recomenda-se armazená-los em local seguro. 

Os recibos serão armazenados por padrão, dentro da seguinte estrutura de diretórios: 

“...\BrasNota\NFes\Recibos\CNPJArmazenador” onde o CNPJArmazenador é o número do 

CNPJ utilizado para armazenar os documentos.  A estrutura será semelhante ao apresentado 

na imagem abaixo: 

 

Consultando o conteúdo de um recibo o usuário terá acesso, entre outras informações, a quais 

documentos foram armazenados para aquele recibo. Para isso o usuário deverá abrir a tela de 

Importação/Consulta de Recibos clicando no menu “Arquivo”, e em “Importar/Consultar 

Recibos”. Na tela que será aberta, forneça os filtros desejados (opcional) e clique em 

pesquisar, os recibos existentes serão exibidos no grid como mostra a imagem seguinte: 
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Para consultar as informações referentes ao recibo, clique com o botão direito do mouse sobre 

o recibo desejado para que o menu suspenso seja exibido, clique então em “Exibir informações 

do Recibo”. Será aberta uma nova janela contendo diversas informações deste recibo. As 

próximas imagens mostram o processo. 
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Para importar um recibo o usuário deverá clicar no botão "..." , selecionar o recibo que deseja 
importar e clicar no botão “Importar”. Ao final do processamento, será exibida mensagem de 
êxito ou mensagem indicando que o recibo já existe no sistema.  

A restauração* dos documentos é efetuada quando o usuário clica em “Download e 

restauração dos documentos referentes a este recibo”, esta opção é acessada via menu 

suspenso. Após o final do procedimento será exibida uma janela contendo o resultado final da 

restauração:  

 

* A restauração dos documentos é uma funcionalidade de segurança, seu uso implica na 

restauração (organização) de documentos previamente armazenados em ambiente remoto. 

Nenhum crédito é descontado da licença quando o armazenamento é efetuado por esta 

funcionalidade. 
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Anexo I – Campos NFe 

Aba Dados NFe 

Campo  Obrigatóri
o  

Tipo 
de dado  

Formato e 
Tamanho  

Observações  

Número da 
NF-e 
(NumeroNota
)  

Sim  Numéric
o  

Até 9 dígitos 
1 a 999999999  

A numeração da NF-e inicia no 
1 em cada série e é 
independente da numeração 
utilizada anteriormente nos 
modelos 1 e 1-A. Números 
saltados (não emitidos) 
precisam ser inutilizados no 
mês seguinte. Durante a 
operação, a numeração não 
precisa ser sequencial, isto é, 
você pode emitir a nota 10 
antes de emitir a nota 9. 

Série  Sim  Numéric
o  

Até 3 dígitos  Série da Nota Fiscal. Essa 
série não está relacionada com 
a série do modelo 1 ou 1-A.  
0 (zero) = série única. 
000 a 889 = Emissão em 
situação Normal, FS-DA ou 
DPEC. 
890 a 899 = Reservadas para 
emissão de NF-e avulsa, pelo 
contribuinte com seu certificado 
digital, através do site do Fisco. 
900 a 999 = Emissão em 
SCAN.   

Modelo  -  -  Fixo 55  - 

Data da 
Emissão 

Sim  Data  Formato 
“DD/MM/AAAA”  

Data de emissão da nota fiscal 
eletrônica.  

Data de 
saída/entrada
   

Não  Data  Data no formato 
DD/MM/AAAA  

-  

Natureza da 
Operação  

Sim  Caracter
e e/ou 
número  

1 a 60 caracteres  Informar a natureza da 
operação de que decorrer a 
saída ou a entrada, tais como: 
venda, compra, transferência, 
devolução, importação, 
consignação, remessa (para 
fins de demonstração, de 
industrialização ou outra), 
conforme previsto na alínea 'i', 
inciso I, art. 19 do CONVÊNIO 
S/Nº, de 15 de dezembro de 
1970.  

Tipo de Sim  Numéric 1 dígito;  Seleção entre: 
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Documento  
(TipoNota) 

o    0 - entrada 
  1 - saída 

Forma de 
Pagamento  

Sim  Numéric
o  

1 Seleção entre: 
  0 - pagamento à vista 
  1 - pagamento a prazo 
  2 - outros  

Cód. Mun. FG  
(CodMunicipi
oGerador) 

Sim  Numéric
o  

1 a 7 dígitos  Código IBGE do município 
onde ocorreu o fato gerador. A 
tabela pode ser encontrada no 
site do IBGE 
(http://www.ibge.gov.br)  , menu 
Download, submenu 
Geociências. Quando essa 
ajuda foi escrita o link 
http://www.ibge.gov.br/servicod
ados/Download/Download.ashx
?u=geoftp.ibge.gov.br/organiza
cao_territorial/divisao_territorial/
2009/dtb_05_05_2009.zip 
apontava para a tabela 
atualizada.  

Tipo de 
emissão   

Sim  Numéric
o  

1 Dígito  Tipo de emissão: 
1 - Normal - emissão normal; 
2 - (Não suportado pelo 
iContNFe) Contingência FS - 
emissão em contingência com 
impressão do DANFE em 
Formulário de Segurança; 
3 - Contingência SCAN - 
emissão em contingência no 
Sistema de Contingência do 
Ambiente Nacional - SCAN; 
4 - (Não suportado pelo 
iContNFe) Contingência DPEC 
- emissão em contingência com 
envio da Declaração Prévia de 
Emissão em Contingência - 
DPEC; 
5 - Contingência FS-DA - 
emissão em contingência com 
impressão do DANFE em 
Formulário de Segurança para 
Impressão de Documento 
Auxiliar de Documento Fiscal 
Eletrônico (FS-DA). 

Finalidade 
(FinalidadeNo
ta)   

Sim  Numéric
o  

1 Dígito  Finalidade: 
1 - NF-e normal 
2 - NF-e complementar 
3 - NF-e de ajuste  

DANFE   
(TipoImpress
ao) 

Sim  Numéric
o  

1 Dígito  Formato de impressão do 
DANFE: 
1 - Retrato 

http://www.brasnota.com.br/
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2 - Paisagem  

Indicador de 
Operação 
(IndOperacao
) 

Sim  Numéric
o  

1 dígito  1=Operação interna; 
2=Operação interestadual; 
3=Operação com exterior 

 

Preenchimento dos campos de Nota Fiscal referenciada 
 
Se Nota Fiscal eletrônica 

Campo Obrigatório 
Tipo 

de dado 
Formato e 
Tamanho 

Observações 

Chave 
de 
Acesso 

Sim Númerico 
44 dígitos 
da Chave 
de Acesso 

Referenciar uma Nota Fiscal Eletrônica 
emitida anteriormente, vinculada a NF-e 
atual. Esta informação será utilizada nas 
hipóteses previstas na legislação. (Ex.: 
Devolução de Mercadorias, Substituição de 
NF cancelada, Complementação de NF, 
etc). 

 
 
Se Nota Fiscal: 

Campo Obrigatório 
Tipo 

de dado 
Formato e Tamanho Observações 

UF Sim - - 
Escolher a UF do 
cliente na lista. 

Mês e Ano 
de 
emissão 

Sim Data 

Data no formato: mm/aa, onde 
mm é o mês com 2 dígitos e aa 
é o ano com 2 dígitos 
Exemplo: 01/08 

- 

CNPJ Sim Numérico 
14 dígitos com formato:  
DD.DDD.DDD/DDDD-DD   

O CNPJ emitente da 
Nota Fiscal. 

Série Sim Numérico Até 3 dígitos 
Informar zero se 
inexistente. 

Modelo Sim - Fixo 01 

Código do modelo 
do Documento 
fiscal: 01 - modelo 
01. 
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Aba Emitente  

Campo  Obrigatóri
o  

Tipo 
de dado  

Formato e 
Tamanho  

Observações  

Tipo de 
Documento  
(EmitTipoDoc
) 

Sim  Caracter
e  

3 ou 4 caracteres  Seleção entre: 
 - CNPJ 
 - CPF 

CNPJ 
(EmitCNPJ_C
PF) 
 

Sim  Numéric
o  

14 dígitos com 
formato:  
DDDDDDDDDDDD
DD  

Não informar se a operação for 
realizada com o exterior.  

Razão Social 
(EmitXNome) 
 

Sim  Caracter
e e/ou 
número  

1 a 60 caracteres  Razão Social do emitente.  

Nome 
Fantasia  
(EmitXFant) 

Não  Caracter
e e/ou 
número  

1 a 60 caracteres  Nome Fantasia do emitente.  

Inscrição 
Estadual 
(EmitIE) 
 

Sim  Numéric
o  

Até 14 digitos da IE  IE do emitente.  

Inscrição 
Estadual do 
Substituto 
Tributário  
(EmitIEST) 

Não  Numéric
o  

Até 14 dígitos da IE  Inscrição Estadual do 
Substituto Tributário da UF de 
destino da mercadoria, quando 
houver a retenção do ICMS ST 
para a UF de destino. 

Inscrição 
Municipal 
(EmitIM)  

Não  Numéric
o  

Até 15 dígitos da IM  IM do emitente. 
Este campo deve ser 
informado, quando ocorrer a 
emissão de NF-e conjugada 
(nota mista), com prestação de 
serviços sujeitos ao ISSQN e 
fornecimento de peças sujeitos 
ao ICMS. Para utilizar nota 
conjugada é necessário que 
exista o convênio específico 
entre a UF e o município. 

CNAE  
(EmitCNAE) 

Não  Numéric
o  

7 dígitos do CNAE  Deve ser informado quando o 
campo Inscrição Municipal for 
informado.  

CRT  
(EmitCRT) 

Sim  Numéric
o  

1 dígito  Regime tributário do emitente. 
Valores possíveis:  
1 - Simples Nacional; 
2 - Simples Nacional - excesso 
de sublimite de receita bruta;  
3 - Regime Normal.  

Logradouro  
(EmitEnderE
mitXLgr) 

Sim  Caracter
e e/ou 
número  

1 a 60 caracteres  - 

Número  
(EmitEnderE

Sim  Caracter
e e/ou 

2 a 60 caracteres  -  
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mitNro) número  

Complemento  
(EmitEnderE
mitXCpl) 

Não  Caracter
e e/ou 
número  

0 a 60 caracteres  -  

Bairro  
(EmitEnderE
mitXBairro) 

Sim  Caracter
e e/ou 
número  

1 a 60 caracteres  -  

CEP 
(EmitEnderE
mitCEP) 

Sim Numéric
o  

8 dígitos do CEP 
em formato: 
DDDDDDDD  

Informar os zeros não 
significativos.  

País  
(EmitEnderE
mitXPais) 

Não  Caracter
e  

1 a 60 caracteres  Nome do país: "Brasil" ou 
"BRASIL"  

UF  
(EmitEnderE
mitUF) 
 

Sim  Caracter
e  

2 caracteres  Sigla da UF. Informar 'EX' para 
operações com o exterior.  

Município 
(EmitEnderE
mitXMun)  

Sim  Caracter
e  

2 a 60 caracteres  Nome do município. Informar 
'EXTERIOR' para operações 
com o exterior.  

Fone  
(EmitEnderE
mitFone) 

Não  Numéric
o  

6 a 14 dígitos  2 dígitos para DDD 
8 dígitos para o telefone. 
(XML v.2.0) Nas operações com 
exterior é permitido informar: 
código do país +  
código da localidade +  
número do telefone.  

Cód. 
Município  
(EmitEnderE
mitCMun) 

Sim  Numéric
o  

7 dígitos  Utilizar a Tabela do IBGE 
(Anexo IV - Tabela de UF, 
Município e País).  
Informar '9999999' para 
operações com o exterior. 
A tabela pode ser encontrada no 
site do IBGE 
(http://www.ibge.gov.br)  , menu 
Download, submenu 
Geociências.  
Quando essa ajuda foi escrita o 
link 
http://www.ibge.gov.br/servicoda
dos/Download/Download.ashx?u
=geoftp.ibge.gov.br/organizacao
_territorial/divisao_territorial/200
9/dtb_05_05_2009.zip apontava 
para a tabela atualizada.  

Cód País  
(EmitEnderE
mitCPais) 

Não  Numéric
o  

4 dígitos  Brasil - especifique "1058."  
Código do país conforme tabela 
publicada pelo Banco Central do 
Brasil.  
Quando essa ajuda foi escrita o 
link 
http://www.bcb.gov.br/rex/ftp/pai
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ses.asp?x apresentava a tabela 
atualizada.  

 

Aba Destinatário  

Campo  Obrigatóri
o  

Tipo 
de dado  

Formato e 
Tamanho  

Observações  

Tipo de 
Documento 
(DestTipoDoc
)  

Sim  Caracter
e  

3 ou 4 caracteres  Seleção entre: 
 - CNPJ 
 - CPF 
 - Não informar se a operação 
for realizada com o exterior. 

CNPJ/CPF/ID
Estrangeiro 
(DestCNPJ_C
PF) 

Sim  Numéric
o  

CNPJ: 14 dígitos 
com formato : 
DDDDDDDDDDDD
DD 
CPF: 11 dígitos 
com formato 
DDDDDDDDDDD  

No ambiente de homologação 
preencher da seguinte forma: 
conteúdo vazio – operação com 
o exterior; 
99.999.999/0001-91 – demais 
operações.  
No caso de operação com o 
exterior, ou para comprador 
estrangeiro informar a tag 
"idEstrangeiro", com o número 
do passaporte ou outro 
documento legal para identificar 
pessoa estrangeira (este 
campo aceita valor Nulo). 

Razão Social 
(DestXNome) 
 
 

Sim  Caracter
e e/ou 
número  

1 a 60 caracteres  No ambiente de homologação 
preencher da seguinte forma: 
NF-E EMITIDA EM AMBIENTE 
DE HOMOLOGACAO - SEM 
VALOR FISCAL.  
Razão Social (caso pessoa 
jurídica) ou o nome (caso 
pessoa física) do destinatário da 
NF-e.  

Inscrição 
Estadual 
(DestIE) 
 

Sim  Numéric
o  

Até 14 digitos da IE  No ambiente de homologação 
preencher da seguinte forma: 
conteúdo vazio  
Informar a IE quando o 
destinatário for contribuinte do 
ICMS. 
Selecionar  ISENTO quando o 
destinatário for contribuinto do 
ICMS, mas não estiver obrigado 
à inscrição no cadastro de 
contribuintes do ICMS. 
Não informar se: 
O destinatário for pessoa física; 
A operação for de importação ou 
exportação; 
O destinatário não for 
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contribuinte do ICMS.  

Indicador IE 
(IndIE) 
 

Sim  Numéric
o  

1 dígito  1=Contribuinte ICMS (informar a 
IE do destinatário); 
2=Contribuinte isento de 
Inscrição no cadastro de 
Contribuintes do ICMS; 
9=Não Contribuinte, que pode 
ou não possuir Inscrição 
Estadual no Cadastro de 
Contribuintes do ICMS. 
Nota 1: No caso de NFC-e 
informar indIEDest=9 e não 
informar a tag IE do destinatário; 
Nota 2: No caso de operação 
com o Exterior informar 
indIEDest=9 e não informar a 
tag IE do destinatário; 
Nota 3: No caso de Contribuinte 
Isento de Inscrição 
(indIEDest=2), não informar a 
tag IE do destinatário 

Inscrição 
Suframa 
(DestISUF)  

Não  Numéric
o  

8 ou 9 dígitos  Obrigatório nas operações que 
se beneficiam de incentivos 
fiscais existentes nas áreas sob 
controle da SUFRAMA. A 
omissão da Inscrição SUFRAMA 
impede o processamento da 
operação pelo Sistema de 
Mercadoria Nacional da 
SUFRAMA e a liberação da 
Declaração de Ingresso, 
prejudicando a comprovação do 
ingresso/internamento da 
mercadoria nas áreas sob 
controle da SUFRAMA.  

Email 
Destinatário  
(DestEmail) 

Não  Caracter
e  

Até 60 dígitos   Endereço de e-mail que deve 
receber o arquivo XML e o 
DANFE da NF-e autorizada e 
cancelada. O e-mail será 
enviado apenas em ambiente de 
PRODUÇÃO.  

Logradouro  
(DestEnderD
estXLgr) 

Sim  Caracter
e e/ou 
número  

1 a 60 caracteres  - 

Número 
(DestEnderD
estNro)  

Sim  Caracter
e e/ou 
número  

2 a 60 caracteres  -  

Complemento 
(DestEnderD
estXCpl)  

Não  Caracter
e e/ou 
número  

0 a 60 caracteres  -  

Bairro  
(DestEnderD

Sim  Caracter
e e/ou 

1 a 60 caracteres  -  
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estXBairro) número  

CEP 
(DestEnderD
estCEP) 

Sim 
Não  

Numéric
o  

8 dígitos do CEP 
em formato: 
DDDDDDDD  

Informar os zeros não 
significativos.  

Nome País  
(DestEnderD
estXPais) 

Não  Caracter
e  

1 a 60 caracteres  Nome do país.  

UF  
(DestEnderD
estUF) 

Sim  Caracter
e  

2 caracteres  Sigla da UF. 
Caso seja operação com o 
exterior, informar 'EX'.  

Município  
(DestEnderD
estXMun) 

Sim  Caracter
e  

2 a 60 caracteres  Nome do Município. 
Caso seja operação com o 
exterior, informar 'EXTERIOR'.  

Fone  
(DestEnderD
estFone) 

Não  Numéric
o  

6 a 14 dígitos  2 dígitos para DDD 
8 dígitos para o telefone. 
(XML v.2.0) Nas operações com 
exterior é permitido informar: 
código do país +  
código da localidade +  
número do telefone.  

Cód. Mun.  
(DestEnderD
estCMun) 

Sim  Numéric
o  

7 dígitos  Utilizar a Tabela do IBGE 
(Anexo IV - Tabela de UF, 
Município e País).  
Informar '9999999' para 
operações com o exterior. 
A tabela pode ser encontrada no 
site do IBGE 
(http://www.ibge.gov.br)  , menu 
Download, submenu 
Geociências.  
Quando essa ajuda foi escrita o 
link 
http://www.ibge.gov.br/servicoda
dos/Download/Download.ashx?u
=geoftp.ibge.gov.br/organizacao
_territorial/divisao_territorial/200
9/dtb_05_05_2009.zip apontava 
para a tabela atualizada.  

Cód. País  
(DestEnderD
estCPais) 

Não  Numéric
o  

4 dígitos  Brasil - especifique "1058."  
Código do país conforme tabela 
publicada pelo Banco Central do 
Brasil.  
Quando essa ajuda foi escrita o 
link 
http://www.bcb.gov.br/rex/ftp/pai
ses.asp?x apresentava a tabela 
atualizada.  

 

Dados Local de Entrega diferente do Destinatário  

Preencher somente se o Local de Entrega for diferente do Endereço do Destinatário. 

http://www.brasnota.com.br/
http://www.ibge.gov.br/
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Campo  Obrigatóri
o  

Tipo 
de dado  

Formato e 
Tamanho  

Observações  

Tipo de 
Documento  
(EntregaTipo
Doc) 

Sim  Caracter
e  

3 ou 4 caracteres  Seleção entre: 
 - CNPJ 
 - CPF 

CNPJ/CPF  
(EntregaCNP
J_CPF) 

Sim  Numéric
o  

14 dígitos com 
formato:  
DDDDDDDDDDDD
DD  

- 

Logradouro 
(EntregaXLgr)  

Sim  Caracter
e e/ou 
número  

-  -  

Número  
(EntregaNro) 

Sim  Caracter
e e/ou 
número  

2 a 60 caracteres  -  

Complemento  
(EntregaXCpl
) 

Não  Caracter
e e/ou 
número  

0 a 60 caracteres  -  

Bairro  
(EntregaXBair
ro) 

Sim  Caracter
e e/ou 
número  

1 a 60 caracteres  -  

Município  
(EntregaXMu
n) 

Sim  Caracter
e  

2 a 60 caracteres  Nome do Município. 
Caso seja operação com o 
exterior, informar 'EXTERIOR'.  

Cód. Mun. 
(EntregaCMu
n)  

Sim  Numéric
o  

7 dígitos  Utilizar a Tabela do IBGE 
(Anexo IV - Tabela de UF, 
Município e País).  
Informar '9999999' para 
operações com o exterior. 
A tabela pode ser encontrada 
no site do IBGE 
(http://www.ibge.gov.br)  , menu 
Download, submenu 
Geociências.  
Quando essa ajuda foi escrita o 
link 
http://www.ibge.gov.br/servicod
ados/Download/Download.ashx
?u=geoftp.ibge.gov.br/organiza
cao_territorial/divisao_territorial/
2009/dtb_05_05_2009.zip 
apontava para a tabela 
atualizada.  

UF  
(EntregaUF) 

Sim  Caracter
e  

2 caracteres  Sigla da UF. 
Caso seja operação com o 
exterior, informar 'EX'.  

 

Dados Local de Retira diferente do Emitente  

Preencher somente se o Local de Retira for diferente do Endereço do Emitente. 
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Campo  Obrigatóri
o  

Tipo 
de dado  

Formato e 
Tamanho  

Observações  

Tipo de 
Documento  
(RetiradaTipo
Doc) 

Sim  Caracter
e  

3 ou 4 caracteres  Seleção entre: 
 - CNPJ 
 - CPF 

CNPJ/CPF 
(RetiradaCNP
J_CPF)  

Sim  Numéric
o  

14 dígitos com 
formato:  
DDDDDDDDDDDD
DD  

- 

Logradouro  
(RetiradaXLgr
) 

Sim  Caracter
e e/ou 
número  

-  -  

Número  
(RetiradaNro) 

Sim  Caracter
e e/ou 
número  

2 a 60 caracteres  -  

Complemento  
(RetiradaXCpl
) 

Não  Caracter
e e/ou 
número  

0 a 60 caracteres  -  

Bairro 
(RetiradaXBai
rro)  

Sim  Caracter
e e/ou 
número  

1 a 60 caracteres  -  

Município  
(RetiradaXMu
n) 

Sim  Caracter
e  

2 a 60 caracteres  Nome do Município. 
Caso seja operação com o 
exterior, informar 'EXTERIOR'.  

Cód. Mun.  
(RetiradaCMu
n) 

Sim  Numéric
o  

7 dígitos  Utilizar a Tabela do IBGE 
(Anexo IV - Tabela de UF, 
Município e País).  
Informar '9999999' para 
operações com o exterior. 
A tabela pode ser encontrada 
no site do IBGE 
(http://www.ibge.gov.br)  , menu 
Download, submenu 
Geociências.  
Quando essa ajuda foi escrita o 
link 
http://www.ibge.gov.br/servicod
ados/Download/Download.ashx
?u=geoftp.ibge.gov.br/organiza
cao_territorial/divisao_territorial/
2009/dtb_05_05_2009.zip 
apontava para a tabela 
atualizada.  

UF  
(RetiradaUF) 

Sim  Caracter
e  

2 caracteres  Sigla da UF. 
Caso seja operação com o 
exterior, informar 'EX'.  

 

Aba Totais 

http://www.brasnota.com.br/
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Aba ICMS 
 

Campo Obrigatório 
Tipo 

de dado 
Formato e 
Tamanho 

Observações 

Base de 
Cálculo 

- Moeda - Calculado pelo Software. 

Total doICMS - Moeda - Calculado pelo Software. 

Total Base 
de Cálculo do 
ICMS ST 

- Moeda - Calculado pelo Software. 

Total do 
ICMS ST 

- Moeda - Calculado pelo Software. 

Total dos 
Produtos e 
Serviços 

- Moeda - Calculado pelo Software. 

Total do frete - Moeda - Calculado pelo Software. 

Total do 
seguro 

- Moeda - Calculado pelo Software. 

Total do 
desconto 

- Moeda - Calculado pelo Software. 

Total do II - Moeda - Calculado pelo Software. 

Total do IPI - Moeda - Calculado pelo Software. 

PIS - Moeda - Calculado pelo Software. 

COFINS - Moeda - Calculado pelo Software. 

Outras 
Despesas 
Acessórias 

Não Moeda 

Até 5 
dígitos, 
sendo 2 
dígitos 
decimais 

- 

Total da Nota Sim Moeda 

Até 5 
dígitos, 
sendo 2 
dígitos 
decimais 

Pode ser calculado pelo Software 
(clicando no Botão Calcular) ou pode ser 
informado pelo contribuinte. Caso 
informado pelo contribuinte e o valor seja 
diferente do calculado pelo Software, o 
aplicativo solicitará a confirmação para a 
validação. 
Forma de cálculo do total pelo  Software: 
 +Valor Total do Produto; 
 +Valor Total do ICMS ST; 
 +Valor Total do Frete; 
 +Valor Total do Seguro; 
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 +Valor Total IPI; 
 +Valor Outras Despesas; 
 -Valor Total Desconto. 

 
 
Aba ISSQN 
 
 
 

Campo Obrigatório 
Tipo 

de dado 
Formato e Tamanho Observações 

Base de Cálculo do ISS - Moeda - 
Calculado pelo 
Software. 

Total do ISS - Moeda - 
Calculado pelo 
Software. 

PIS sobre serviços Não Moeda 
Até 15 dígitos, sendo 2 
dígitos para os 
centavos 

- 

COFINS sobre serviços Não Moeda 
Até 15 dígitos, sendo 2 
dígitos para os 
centavos 

- 

Total sobre não-incidência 
ou não tributados pelo 
ICMS 

Não Moeda 
Até 15 dígitos, sendo 2 
dígitos para os 
centavos 

- 

 
 
 
 
 
 
Aba Retenção de Tributos 
 
Exemplos de atos normativos que definem obrigatoriedade da retenção de contribuições: 
 
a) IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - Fonte - Recebimentos de Órgãos Públicos Federais Lei nº 9.430, 
de 27 de dezembro de 1996, art. 64 Lei nº 10.833/2003, art. 34 como normas infra-legais, 
temos como exemplo: Instrução Normativa SRF nº 480/2004 e Instrução Normativa nº 539, de 
25/04/2005; 
 
b) Retenção do Imposto de Renda pelas Fontes Pagadoras REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS 
PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA LEI Nº 7.450/85, ART. 52; 
 
c) IRPJ, CSLL, COFINS e PIS - Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas - Retenção na Fonte 
Lei nº 10.833 de 29.12.2003, arts. 30, 31, 32, 35 e 36. 
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Campo Obrigatório 
Tipo 

de dado 
Tamanhos mínimo e 

máximo 
Observações 

Valor Retido de PIS Não Moeda 
Até 15 dígitos, sendo 2 
dígitos para os centavos 

- 

Valor Retido de COFINS Não Moeda 
Até 15 dígitos, sendo 2 
dígitos para os centavos 

- 

Valor Retido de CSLL Não Moeda 
Até 15 dígitos, sendo 2 
dígitos para os centavos 

- 

Base de Cálculo do IRRF Não Moeda 
Até 15 dígitos, sendo 2 
dígitos para os centavos 

- 

Valor Retido de IRRF Não Numérico 
Até 15 dígitos, sendo 2 
dígitos para os centavos 

- 

Base de Cálculo da 
Retenção da Previdência 
Social 

Não Moeda 
Até 15 dígitos, sendo 2 
dígitos para os centavos 

- 

Retenção da Prev. Social Não Moeda 
Até 15 dígitos, sendo 2 
dígitos para os centavos 

- 

 

Aba Transporte  

Campo de Modalidade, para definir a modalidade de transporte: 

Campo Obrigatório 
Tipo 

de dado 
Formato e 
Tamanho 

Observações 

Modalidade do 
frete 

Sim - - 

Seleção pela lista: 
 0 - por conta do emitente; 
 1 - por conta do 
destinatário. 

 
 
 
Aba Transportador 
 

O transportador poderá ser carregado do Cadastro de Transportadoras mediante a Pesquisa. 
Para isso, clicar em Pesquisar, realizar a busca pela transportadora desejada e clicar 
em Carregar para trazermos dados da transportadora selecionada para a NF-e. 

Campo Obrigatório 
Tipo 

de dado 
Formato e Tamanho Observações 
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Tipo de 
documento 

Não - - 

Seleção pela lista 
entre: 
 -CPF; 
 -CNPJ. 

CPF/CNPJ do 
transportador 

Não Numérico 

Se o Tipo de Documento for 
CPF: DDD.DDD.DDD-DD 
 
Se o Tipo de Documento for 
CNPJ: DD.DDD.DDD/DDDD-
DD 

Obrigatório se o 
Tipo de documento 
for informado. 

Razão 
Social/Nome 

Não 
Caractere 
e/ou 
número 

1 a 60 caracteres - 

Inscrição 
Estadual 

Não Numérico Até 14 dígitos 
Caso informado, 
deverá ser 
informado a UF. 

Endereço 
Completo 

Não 
Caractere 
e/ou 
número 

1 a 60 caracteres - 

UF Não - - 
Seleção através da 
lista. 

Município Não 
Caractere 
e/ou 
número 

1 a 60 caracteres - 

 
 
 
Aba Retenção do ICMS 
 

O valor do ICMS do serviço de transporte retido. 
Uma vez informado qualquer um dos campos deste grupo, todos os demais tornam-
se Obrigatórios. 

Campo Obrigatório 
Tipo 

de dado 
Formato e Tamanho Observações 

Base de 
cálculo 

Não Moeda 
Até 15 dígitos, sendo 2 
dígitos para os centavos 

Calculado pelo Software. 

Alíquota Não Numérico - Calculado pelo Software. 

Valor do 
Serviço 

Não Moeda 
Até 15 dígitos, sendo 2 
dígitos para os centavos 

- 

UF Não - - Seleção através da lista. 
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Município Não - - 
Seleção através da lista, 
após a escolha da UF. 

CFOP Não - - 
 

ICMS retido - - - Calculado pelo Software. 

 
 
 
Aba Veículo 
 

O valor do ICMS do serviço de transporte retido. 
Uma vez informado qualquer um dos campos deste grupo, todos os demais tornam-
se Obrigatórios. 

Campo Obrigatório Tipo de dado 
Formato e 
Tamanho 

Observações 

Placa Não 
Caractere e/ou 
número 

1 a 8 caracteres 
Caso informado, deverá ser 
informado a UF. 

RNTC Não 
Caractere e/ou 
número 

1 a 20 
caracteres 

Registro Nacional de 
Transportador de Carga. 

UF Não - - 
Seleção através da lista. 
Caso informado, deverá ser 
informado a Placa. 

 
 
 
Aba Reboque 
 
Preenchimento dos campos de Reboque 

Campo Obrigatório Tipo de dado 
Formato e 
Tamanho 

Observações 

Placa Não 
Caractere e/ou 
número 

1 a 8 caracteres 
Caso informado, deverá ser 
informado a UF. 

RNTC Não 
Caractere e/ou 
número 

1 a 20 
caracteres 

Registro Nacional de 
Transportador de Carga. 

UF Não - - 
Seleção através da lista. 
Caso informado, deverá ser 
informado a Placa. 

 

 
 
Aba Cobrança 
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Fatura: 
 
 

Campo Obrigatório Tipo de dado Formato e Tamanho Observações 

Número Não 
Caractere e/ou 
número 

1 a 60 caracteres - 

Valor Original Não Moeda 
Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos 
para os centavos 

- 

Valor do 
desconto 

Não Moeda 
Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos 
para os centavos 

- 

Valor líquido Não Moeda 
Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos 
para os centavos 

- 

 

Duplicata  
 

Campo Obrigatório Tipo de dado Formato e Tamanho Observações 

Número da 
duplicata 

Não 
Caractere e/ou 
número 

1 a 60 caracteres - 

Data de 
vencimento 

Não Data Data no formato: dd/mm/aaaa - 

Valor Não Moeda 
Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos 
para os centavos 

- 

 

Aba Informações Adicionais 
 
 

Campo Obrigatório Tipo de dado 
Formato e 
Tamanho 

Observações 

Informações Adicionais do 
interesse do fisco 

Não 
Caractere e/ou 
número 

1 a 256 
caracteres 

- 

Informações Adicionais do 
interesse do contribuinte 

Não 
Caractere e/ou 
número 

1 a 256 
caracteres 

- 

--- 

Preenchimento dos campos de Observação do contribuinte 
Para incluir uma observação relevante, é necessário preencher um nome (identificador) para a 
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observação e a observação. 
 

Campo Obrigatório Tipo de dado Formato e Tamanho Observações 

Nome Sim Caractere e/ou número 1 a 20 caracteres - 

Observação Sim Caractere e/ou número 1 a 60 caracteres - 

 

Preenchimento dos campos de processo referenciado 
Para incluir uma observação relevante, é necessário preencher o Identificador e a Origem. 
 

Campo Obrigatório Tipo de dado 
Formato e 
Tamanho 

Observações 

Identificador Sim 
Caractere e/ou 
número 

1 a 60 
caracteres 

Indentificador do processo ou 
ato concessório 

Origem Sim - - Seleção através da lista 

 

Aba Exportação e Compras 

Exportação 
 

Campo Obrigatório Tipo de dado 
Formato e 
Tamanho 

Observações 

UF de 
embraque 

Não - - 

Seleção através da lista. 
Caso informado, o local de 
embarque também deverá ser 
informado. 

Local de 
embraque 

Não 
Caractere e/ou 
número 

1 a 60 
caracteres 

Local onde ocorrerá o Embarque 
dos produtos. 
Caso informado, a UF de 
embraque também deverá ser 
informada. 

 
 
 
Compras 
 

Campo Obrigatório Tipo de dado 
Formato e 
Tamanho 

Observações 
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Informação da Nota de 
Empenho de compras públicas 

Não 
Caractere e/ou 
número 

1 a 17 
caracteres 

- 

Informações do pedido Não 
Caractere e/ou 
número 

1 a 60 
caracteres 

- 

Informações do contrato Não 
Caractere e/ou 
número 

1 a 60 
caracteres 

- 

 

Aba Cana 
 
Quadro exclusivo para preenchimento de produção da cana-de-açúcar. 
 

Campo Obrigatório Tipo de dado Formato e Tamanho Observações 

Identificação da 
Safra 

Caso produto 
seja Cana 

Data 
AAAA/AAAA ou 
AAAA 

- 

Mês e Ano de 
Referência 

Caso produto 
seja Cana 

Data MM/AAAA - 

Dia 
Caso produto 

seja Cana 
Data DD - de 01 até 30 

Dia de 
fornecimento. 

Quantidade 
Caso produto 

seja Cana 
Número 

11 dígitos com até 
10 casas decimais 

Kg de 
fornecimento. 

Total Anterior 
Caso produto 

seja Cana 
Número 

11 dígitos com até 
10 casas decimais 

- 

Valor dos 
Fornecimentos 

Caso produto 
seja Cana 

Número 
13 dígitos com até 2 
casas decimais 

- 

Valor das 
Deduções 

Não Número 
13 dígitos com até 2 
casas decimais 

- 

Descrição das 
Deduções 

Não 
Caractere 
e/ou número 

Até 60 caracteres - 

 

Aba Produtos e Serviços – Dados 
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Preenchimento dos campos de Produto/Serviço 
 
 

Campo Obrigatório 
Tipo 

de dado 
Formato e 
Tamanho 

Observações 

Código Sim 
Caractere 
e/ou 
número 

1 a 60 
caracteres 

Preencher com CFOP, caso se 
trate de itens não relacionados com 
mercadorias/produto e que o 
contribuinte não possua codificação 
própria. 
Caso preenchido com CFOP, 
utilizar o formato "CFOP9999"; 

Descrição Sim 
Caractere 
e/ou 
número 

1 a 120 
caracteres 

- 

EAN Não Numérico 
8, 12 ou 14 
dígitos 

Preencher com o código GTIN-8, 
GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 
(antigos códigos EAN, UPC e DUN- 
14), não informar se o produto não 
possuir este código. 

NCM Não Numérico 8 dígitos 

Nomenclatura Comum do 
Mercosul. 
Preencher de acordo com a Tabela 
de Capítulos da NCM. 
Em caso de serviço, não 
preencher. 

EX TIPI Não Numérico 2 ou 3 dígitos 
Preencher de acordo com o código 
EX da TIPI. 
Em caso de serviço, não preencher 

CFOP Sim Numérico - 

Código Fiscal de Operações e 
Prestações. 
Escolher um dentre a lista 
apresentada. 

Gênero Não Numérico 2 dígitos 

Gênero do produto ou serviço. 
Preencher de acordo com a Tabela 
de Capítulos da NCM. Em caso de 
serviço, não preencher. 

Unidade 
Comercial 

Sim 
Caractere 
e/ou 
número 

1 a 6 
caracteres 

- 

Quantidade 
Comercial 

Sim Numérico 
Até 12 dígitos, 
sendo 4 

- 
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dígitos 
decimais 

Valor 
Unitário 
Comercial 

Sim Numérico 

Até 12 dígitos, 
sendo 4 
dígitos 
decimais 

- 

Unidade 
Tributária 

Sim 
Caractere 
e/ou 
número 

1 a 6 
caracteres 

- 

Quantidade 
Tributária 

Sim Numérico 

Até 12 dígitos, 
sendo 4 
dígitos 
decimais 

- 

Valor 
Unitário 
Tributária 

Sim Numérico 

Até 12 dígitos, 
sendo 4 
dígitos 
decimais 

- 

EAN 
Tributário 

Não Numérico 
8, 12 ou 14 
dígitos 

Preencher com o código GTIN-8, 
GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 
(antigos códigos EAN, UPC e DUN-
14) da unidade tributável do 
produto. 
Não informar caso de o produto 
não possua este código. 

Total do 
Frete 

Não Moeda 

Até 15 dígitos, 
sendo 2 
dígitos para 
os centavos 

- 

Total do 
Seguro 

Não Moeda 

Até 15 dígitos, 
sendo 2 
dígitos para 
os centavos 

- 

Desconto Não Moeda 

Até 15 dígitos, 
sendo 2 
dígitos para 
os centavos 

- 

Valor Total 
Bruto 

Sim Moeda 

Até 15 dígitos, 
sendo 2 
dígitos para 
os centavos 

- 

Produto Não - - Escolher o produto específico em 
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Específico caso de: 
 -Veículo Novo; 
 -Medicamento; 
 -Armamento; 
 -Combustível. 

 

 

Tributos 

ICMS 
 
 

Campo Obrigatório 
Tipo 

de dado 
Formato e 
Tamanho 

Observações 

Situação 
Tributária 

Sim - - 

Selecionar a situação tributária de ICMS 
do produto ou serviço. 
Dependendo da situação tributária, os 
campos obrigatórios serão habilitados 
para o preenchimento. 

Origem Sim - - 

Origem da mercadoria: 
0 - Nacional; 
1 - Estrangeira – Importação direta; 
2 - Estrangeira – Adquirida no mercado 
interno. 

 
 
Quadro ICMS 

Campo Obrigatório 
Tipo 

de dado 
Tamanhos mínimo 

e máximo 
Observações 

Modalidade de 
determinação da 
BC ICMS 

Dependente da 
Situação 
Tributária 

- - 

Seleção entre: 
0 - Margem Valor 
Agregado (%); 
1 - Pauta (Valor); 
2 - Preço Tabelado 
Máx. (valor); 
3 - Valor da 
operação. 

Percentual de 
redução da BC 
ICMS 

Dependente da 
Situação 
Tributária 

Numérico 
Até 5 dígitos, 
sendo 2 dígitos 
decimais 

- 

Valor da base de 
cálculo do ICMS 

Dependente da 
Situação 
Tributária 

Moeda 
Até 15 dígitos, 
sendo 2 dígitos 
para os centavos 

- 
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Alíquota ICMS 
Dependente da 
Situação 
Tributária 

Numérico 
Até 5 dígitos, 
sendo 2 dígitos 
decimais 

- 

Valor do ICMS 
Dependente da 
Situação 
Tributária 

Moeda - 

Calculado pelo 
Software: 
Valor da base de 
cálculo do ICMS x 
Alíquota. 

 
 
Quadro ICMS ST 

Campo Obrigatório 
Tipo 

de dado 
Tamanhos 

mínimo e máximo 
Observações 

Modalidade de 
determinação da BC 
ICMS ST 

Dependente da 
Situação 
Tributária 

- - 

Seleção entre: 
0 - Preço tabelado ou 
máximo sugerido; 
1 - Lista Negativa 
(valor); 
2 - Lista Positiva 
(valor); 
3 - Lista Neutra 
(valor); 
4 - Margem Valor 
Agregado (%); 
5 - Pauta (valor). 

Percentual margem 
de valor adicionado 
ICMS ST 

Dependente da 
Situação 
Tributária 

Numérico 
Até 5 dígitos, 
sendo 2 dígitos 
decimais 

 

Percentual de 
redução da BC ICMS 
ST 

Dependente da 
Situação 
Tributária 

Numérico 
Até 5 dígitos, 
sendo 2 dígitos 
decimais 

- 

Valor da base de 
cálculo do ICMS ST 

Dependente da 
Situação 
Tributária 

Moeda 
Até 15 dígitos, 
sendo 2 dígitos 
para os centavos 

- 

Alíquota ICMS ST 
Dependente da 
Situação 
Tributária 

Numérico 
Até 5 dígitos, 
sendo 2 dígitos 
decimais 

- 

Valor do ICMS - Moeda - 

Calculado pelo 
Software: 
Valor da base de 
cálculo do ICMS ST 
x Alíquota ST. 
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IPI 
 
 

Campo Obrigatório 
Tipo 

de dado 
Tamanhos mínimo e 

máximo 
Observações 

Situação 
Tributária 

Não - - 

Selecionar a situação 
tributária apenas 
quando o item for 
sujeito ao IPI. 

Classe de 
enquadramento 
do IPI para 
cigarros e 
Bebidas 

Não 
Caractere 
e/ou 
número 

5 caracteres 

Preenchimento 
conforme Atos 
Normativos editados 
pela Receita Federal 
(Observação 4). 

Código de 
Enquadramento 
Legal do IPI 

Não 
Caractere 
e/ou 
número 

3 caracteres 

Tabela a ser criada 
pela RFB, informar 
999 enquanto a tabela 
não for criada. 

CNPJ do 
Produtor 

Não Numérico 

14 dígitos com o 
formato: 
DD.DDD.DDD/DDDD-
DD 

CNPJ do produtor da 
mercadoria, quando 
diferente do emitente. 
Somente para os 
casos de exportação 
direta ou indireta. 

Código do selo 
de controle 

Não Numérico 8 dígitos 

Preenchimento 
conforme Atos 
Normativos editados 
pela Receita Federal 
(Observação 3). 

Tipo de cálculo 

Se for 
selecionada 
uma situação 
tributária, o 
campo ficará 
obrigatório 

- - 

Seleção entre: 
-Percentual (caso o 
cálculo do IPI seja por 
alíquota); 
-Em valor (caso o 
cálculo do IPI seja 
valor por unidade). 

Valor da Base de 
Cálculo 

Dependente 
do Tipo de 
cálculo 

Moeda 
Até 15 dígitos, sendo 2 
dígitos para os 
centavos 

Preenchiemtno caso 
for Tipo de cálculo 
"Percentual". 

Alíquota 
Dependente 
do Tipo de 
cálculo 

Numérico 
Até 5 dígitos, sendo 2 
dígitos decimais 

Preenchimento caso 
for Tipo de cálculo 
"Percentual". 

Quantidade Total 
de unidade 
padrão para 

Dependente 
do Tipo de 
cálculo 

Numérico 
Até 12 dígitos, sendo 4 
dígitos decimais 

Preenchimento caso 
for Tipo de cálculo 
"Valor". 
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tributação Somente para os 
produtos tributados 
por unidade). 

Valor por unidade 
Dependente 
do Tipo de 
cálculo 

Numérico 
Até 15 dígitos, sendo 4 
dígitos decimais 

Preenchimento caso 
for Tipo de cálculo 
"Valor". 

Valor do IPI - Moeda - 

Calculado pelo 
Software: 
Valor da base de 
cálculo do IPI x 
Alíquota (caso tipo de 
cálculo em 
"percentual") 
ou Quantidade Total 
de unidade padrão 
para tributação x Valor 
por unidade (caso o 
tipo de cálculo em 
"valor"). 

 
 
 
PIS 
 

Campo Obrigatório 
Tipo 

de dado 

Tamanhos 
mínimo e 
máximo 

Observações 

Situação 
Tributária 

Sim - - 

Selecionar a situação tributária de PIS 
do produto ou serviço. 
Dependendo da situação tributária, os 
campos obrigatórios serão habilitados 
para o preenchimento. 

 
 
Quadro PIS: 

Campo Obrigatório 
Tipo 

de dado 

Tamanhos 
mínimo e 
máximo 

Observações 

Tipo de 
cálculo 

Dependente 
do Tipo de 
cálculo 

- - 

Seleção entre: 
-Percentual (caso o cálculo do 
PIS seja por alíquota); 
-Em valor (caso o cálculo do PIS 
seja valor por unidade). 

Valor da 
Base de 

Dependente 
do Tipo de 

Moeda 
Até 15 dígitos, 
sendo 2 dígitos 

- 
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Cálculo cálculo para os 
centavos 

Alíquota 
(percentual) 

Dependente 
do Tipo de 
cálculo 

Numérico 
Até 5 dígitos, 
sendo 2 dígitos 
decimais 

- 

Alíquota (em 
reais) 

Dependente 
do Tipo de 
cálculo 

Numérico 
Até 15 dígitos, 
sendo 4 dígitos 
decimais 

- 

Quantidade 
vendida 

Dependente 
do Tipo de 
cálculo 

Numérico 
Até 12 dígitos, 
sendo 4 dígitos 
decimais 

- 

Valor do PIS - Moeda - 

Calculado pelo Software: 
Valor da base de cálculo do x 
Alíquota (percentual) ou Alíquota 
(em reais) x Quantidade vendida. 

 
 
Quadro PIS ST: 

Campo Obrigatório 
Tipo 

de dado 

Tamanhos 
mínimo e 
máximo 

Observações 

Tipo de 
cálculo 

Dependente 
do Tipo de 
cálculo 

- - 

Seleção entre: 
-Percentual (caso o cálculo do 
PIS ST seja por alíquota); 
-Em valor (caso o cálculo do PIS 
ST seja valor por unidade). 

Valor da 
Base de 
Cálculo 

Dependente 
do Tipo de 
cálculo 

Moeda 

Até 15 dígitos, 
sendo 2 dígitos 
para os 
centavos 

- 

Alíquota 
(percentual) 

Dependente 
do Tipo de 
cálculo 

Numérico 
Até 5 dígitos, 
sendo 2 dígitos 
decimais 

- 

Alíquota (em 
reais) 

Dependente 
do Tipo de 
cálculo 

Numérico 
Até 15 dígitos, 
sendo 4 dígitos 
decimais 

- 

Quantidade 
vendida 

Dependente 
do Tipo de 
cálculo 

Numérico 
Até 12 dígitos, 
sendo 4 dígitos 
decimais 

- 

Valor do PIS 
ST 

- Moeda - 

Calculado pelo Software: 
Valor da base de cálculo do x 
Alíquota (percentual) ou Alíquota 
(em reais) x Quantidade vendida. 
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COFINS 
 
 

Campo Obrigatório 
Tipo 

de dado 

Tamanhos 
mínimo e 
máximo 

Observações 

Situação 
Tributária 

Sim - - 

Selecionar a situação tributária de 
COFINS do produto ou serviço. 
Dependendo da situação tributária, os 
campos obrigatórios serão habilitados 
para o preenchimento. 

 
 
Quadro COFINS 

Campo Obrigatório 
Tipo 

de dado 

Tamanhos 
mínimo e 
máximo 

Observações 

Tipo de 
cálculo 

Dependente 
do Tipo de 
cálculo 

- - 

Seleção entre: 
-Percentual (caso o cálculo do 
COFINS seja por alíquota); 
-Em valor (caso o cálculo do 
COFINS seja valor por unidade). 

Valor da 
Base de 
Cálculo 

Dependente 
do Tipo de 
cálculo 

Moeda 

Até 15 dígitos, 
sendo 2 dígitos 
para os 
centavos 

- 

Alíquota 
(percentual) 

Dependente 
do Tipo de 
cálculo 

Numérico 
Até 5 dígitos, 
sendo 2 dígitos 
decimais 

- 

Alíquota (em 
reais) 

Dependente 
do Tipo de 
cálculo 

Numérico 
Até 15 dígitos, 
sendo 4 dígitos 
decimais 

- 

Quantidade 
vendida 

Dependente 
do Tipo de 
cálculo 

Numérico 
Até 12 dígitos, 
sendo 4 dígitos 
decimais 

- 

Valor do 
COFINS 

- Moeda - 

Calculado pelo Software: 
Valor da base de cálculo do x 
Alíquota (percentual) ou Alíquota 
(em reais) x Quantidade vendida. 

 
 
Quadro COFINS ST: 
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Campo Obrigatório 
Tipo 

de dado 

Tamanhos 
mínimo e 
máximo 

Observações 

Tipo de 
cálculo 

Dependente 
do Tipo de 
cálculo 

- - 

Seleção entre: 
-Percentual (caso o cálculo do 
COFINS seja por alíquota); 
-Em valor (caso o cálculo do 
COFINS seja valor por unidade). 

Valor da 
Base de 
Cálculo 

Dependente 
do Tipo de 
cálculo 

Moeda 

Até 15 dígitos, 
sendo 2 dígitos 
para os 
centavos 

- 

Alíquota 
(percentual) 

Dependente 
do Tipo de 
cálculo 

Numérico 
Até 5 dígitos, 
sendo 2 dígitos 
decimais 

- 

Alíquota (em 
reais) 

Dependente 
do Tipo de 
cálculo 

Numérico 
Até 15 dígitos, 
sendo 4 dígitos 
decimais 

- 

Quantidade 
vendida 

Dependente 
do Tipo de 
cálculo 

Numérico 
Até 12 dígitos, 
sendo 4 dígitos 
decimais 

- 

Valor do 
COFINS ST 

- Moeda - 

Calculado pelo Software: 
Valor da base de cálculo do x 
Alíquota (percentual) ou Alíquota 
(em reais) x Quantidade vendida. 

 
 
 
 
ISSQN 
 
Informar os campos do ISSQN nas NFe conjugadas, onde há a prestação de serviços sujeitos 
ao ISSQN e fornecimento de peças sujeitas ao ICMS. 
 

Campo Obrigatório 
Tipo 

de dado 
Tamanhos mínimo 

e máximo 
Observações 

Valor da Base de 
cálculo 

Não Moeda 
Até 15 dígitos, 
sendo 2 dígitos 
para os centavos 

Se informado, todos os 
demais campos do ISSQN 
serão obrigatórios. 

Alíquota Não Numérico 
Até 5 dígitos, 
sendo 2 dígitos 
decimais 

Se informado, todos os 
demais campos do ISSQN 
serão obrigatórios. 

Lista de serviços Não - - 
Seleção do serviço. 
Se informado, todos os 
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demais campos do ISSQN 
serão obrigatórios. 

UF Não - - 

Seleção da UF que 
contém o município de 
ocorrência do fato gerador. 
Se informado, todos os 
demais campos do ISSQN 
serão obrigatórios. 

Município de 
ocorrência do fato 
gerador do ISSQN 

Não - - 

Seleção do município de 
ocorrência do fato gerador. 
Se informado, todos os 
demais campos do ISSQN 
serão obrigatórios. 

 
 
 
Imposto de Importação 
 
 

Campo Obrigatório 
Tipo 

de dado 
Tamanhos mínimo 

e máximo 
Observações 

Valor da Base 
de cálculo 

Não Moeda 
Até 15 dígitos, 
sendo 2 dígitos 
para os centavos 

Se informado, todos os demais 
campos do Imposto de 
Importação serão obrigatórios. 

Valor Despesas 
Aduaneiras 

Não Moeda 
Até 15 dígitos, 
sendo 2 dígitos 
para os centavos 

Se informado, todos os demais 
campos do Imposto de 
Importação serão obrigatórios. 

Valor IOF Não Moeda 
Até 15 dígitos, 
sendo 2 dígitos 
para os centavos 

Se informado, todos os demais 
campos do Imposto de 
Importação serão obrigatórios. 

Valor do 
Imposto de 
Improtação 

Não Moeda 
Até 15 dígitos, 
sendo 2 dígitos 
para os centavos 

Se informado, todos os demais 
campos do Imposto de 
Importação serão obrigatórios. 

 

Aba Informações Adicionais 
 
Preenchimento do campo de Informações Adicionais: 
 

Campo Obrigatório Tipo de dado 
Formato e 
Tamanho 

Observações 

Informações 
adicionais 

Não 
Caractere e/ou 
número 

Até 500 caracteres - 
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Aba DI 
 

Campo Obrigatório Tipo de dado 
Formato e 
Tamanho 

Observações 

Número do 
Documento de 
Importação 
DI/DSI/DA 

Sim 
Caractere e/ou 
número 

1 a 10 
caracteres 

- 

Data de Registro da 
DI/DSI/DA 

Sim Data dd/mm/aaaa - 

Código do exportador Sim 
Caractere e/ou 
número 

1 a 60 
caracteres 

- 

Sigla da UF onde 
ocorreu o 
Desembaraço 
Aduaneiro 

Sim - - 
Seleção da UF de 
desembaraço na lista. 

Local de 
desembaraço 

Sim 
Caractere e/ou 
número 

1 a 60 
caracteres 

- 

Data do 
Desembaraço 
Aduaneiro 

Sim Data dd/mm/aaaa - 

 
Preenchimento dos campos de Adições. 
 

Campo Obrigatório Tipo de dado Formato e Tamanho Observações 

Número da Adição Sim Numérico 1 a 3 dígitos - 

Código do Fabricante 
estrangeiro 

Sim 
Caractere e/ou 
número 

1 a 60 caracteres - 

Valor  do desconto do 
item da DI – adição 

Não Moeda 
Até 15 dígitos, sendo 2 
dígitos para os centavos 

- 

 

Aba Exportação 

 
Preenchimento do quadro de detalhamento da exportação. Em caso de Exportação Indireta, 
deverá preencher os campos Número Registro de Exportação, Quantidade e Chave de 
Acesso.  
 

Campo Obrigatório 
Tipo 

de dado 
Formato e 
Tamanho 

Observações 
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Número do Ato 
Concessório de 
Drawback 

Não Número Até 11 dígitos 
Em caso de operação em 
regime de Drawback. 

Número Registro 
de Exportação 

Em 
Exportação 

Indireta 
Número Até 12 dígitos - 

Quantidade 
Em 

Exportação 
Indireta 

Número 
Até 11 dígitos 
sendo 4 
decimais 

A unidade de medida é a 
mesma da comercialização 
do bem. 

Chave de Acesso 
Em 

Exportação 
Indireta 

Número Até 44 dígitos 
Informar em caso de 
CFOP 3.503. 

 

Aba Veículo Novo: 
 
 

Campo Obrigatório Tipo de dado 
Formato e 
Tamanho 

Observações 

Tipo da operação Sim - - 

Seleção entre: 
1 - Venda concessionária; 
2 - Faturamento direto; 
3 - Venda direta; 
0 - Outros. 

Chassi do veículo Sim 
Caractere e/ou 
número 

17 caracteres - 

Número de Motor Sim 
Caractere e/ou 
número 

1 a 21 
caracteres 

- 

Série Sim 
Caractere e/ou 
número 

1 a 9 
caracteres 

- 

CMKG Sim 
Caractere e/ou 
número 

1 a 9 
caracteres 

- 

CM3 (Potência) Sim 
Caractere e/ou 
número 

1 a 4 
caracteres 

- 

Peso Líquido Sim Numérico 1 a 9 dígitos - 

Peso Bruto Sim Numérico 1 a 9 dígitos - 

Tipo de 
Combustível 

Sim - - Seleção através da lista. 
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Distância entre os 
eixos 

Sim Numérico 1 a 4 dígitos - 

RENAVAM Não Numérico 9 dígitos 
Não informar na 
exportação. 

Código 
marca/modelo 

Sim Numérico 6 dígitos 
Utilizar Tabela 
RENAVAM. 

Ano Modelo de 
Fabricação 

Sim Data 
4 dígitos do 
ano 

- 

Ano de Fabricação Sim Data 
4 dígitos do 
ano 

- 

Tipo de veículo Sim - - Seleção através da lista. 

Espécie Sim - - Seleção através da lista. 

Tipo de Pintura Sim - - Seleção através da lista. 

Cor Sim 
Caractere e/ou 
número 

1 a 4 
caracteres 

Código de cada 
montadora. 

Descrição da cor Sim 
Caractere e/ou 
número 

1 a 4 0 
caracteres 

Escolher o produto 
específico em caso de: 
 -Veículo Novo; 
 -Medicamento; 
 -Armamento; 
 -Combustível. 

Condição VIN Sim 
Caractere e/ou 
número 

1 caractere 
VIN (Vehicle Identification 
Number). 

Condição do 
veículo 

Sim - - Seleção através da lista. 

 

Aba Medicamento 
 

Campo Obrigatório Tipo de dado Formato e Tamanho Observações 

Número do Lote do 
medicamento 

Sim 
Caractere 
e/ou número 

1 a 20 caracteres - 

Quantidade de produto 
no Lote do medicamento 

Sim Numérico 
Até 11 dígitos, sendo 3 
dígitos decimais 

- 

Data de Fabricação Sim Data dd/mm/aaaa - 
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Data de Validade Sim Data dd/mm/aaaa - 

Preço Máximo ao 
consumidor 

Sim Moeda 
Até 15 dígitos, sendo 2 
dígitos para os centavos 

- 

 

Aba Armamento 
 

Campo Obrigatório 
Tipo 

de dado 
Formato e 
Tamanho 

Observações 

Indicador do 
Tipo  de 
arma de fogo 

Sim - - 
Escolha do tipo através da lista: 
 -Uso permitido; 
 -Uso restrito. 

Número de 
série da 
Arma 

Sim Numérico 
1 ou 9 
dígitos 

- 

Número de 
série do cano 

Sim Numérico 
1 ou 9 
dígitos 

- 

Descrição Sim 
Caractere 
e/ou 
número 

1 a 256 
caracteres 

Descrição completa da arma, 
compreendendo: calibre, marca, 
capacidade, tipo de funcionamento, 
comprimento e demais elementos que 
permitam a sua perfeita identificação. 

 

 
 
 
Aba Combustível: 
 
 

Campo Obrigatório 
Tipo 

de dado 

Formato 
e 

Tamanho 
Observações 

Código ANP Não Numérico 9 dígitos 

Informar apenas quando se tratar de 
produtos regulados pela ANP - Agência 
Nacional do Petróleo. Utilizar a 
codificação de produtos do Sistema de 
Informações de Movimentação de 
produtos - SIMP 
(http://www.anp.gov.br/simp/index.htm). 

CODIF Não Numérico 
até 21 
dígitos 

Informar apenas quando a UF utilizar o 
CODIF (Sistema de Controle do 
Diferimento do Imposto nas Operações 
com AEAC - Álcool Etílico Anidro 
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Combustível). 

Qtantidade 
faturada em 
temperatura 
ambiente 

Não Numérico 

Até 12 
dígitos, 
sendo 4 
dígitos 
decimais 

Informar quando a quantidade faturada 
informada no campo quantidade 
comercial tiver sido ajustada para uma 
temperatura diferente da ambiente. 

 
 
CIDE: 

Campo Obrigatório 
Tipo 

de dado 
Formato e Tamanho Observações 

Base de 
Cálculo 

Não Numérico 
Até 12 dígitos, 
sendo 4 dígitos 
decimais 

Caso informado, a alíquota 
também deverá ser informada. 

Alíquota Não Numérico 
Até 15 dígitos, 
sendo 4 dígitos 
decimais 

Caso informado, a Base de 
Cálculo também deverá ser 
informada. 

Valor - Moeda - 
Calculado pelo Software: 
Valor da base de cálculo x 
Alíquota 

 
 
ICMS: 

Campo Obrigatório 
Tipo 

de dado 
Formato e Tamanho Observações 

Base de Cálculo 
do ICMS 

Sim Moeda 
Até 15 dígitos, sendo 2 
dígitos para os centavos 

Informar a BC do 
ICMS da 
operação própria. 

Valor do ICMS Sim Moeda 
Até 15 dígitos, sendo 2 
dígitos para os centavos 

Informar o valor do 
ICMS da 
operação própria. 

Base de Cálculo 
do ICMS ST 

Sim Moeda 
Até 15 dígitos, sendo 2 
dígitos para os centavos 

Informar a BC do 
ICMS ST retido. 

Valor do ICMS 
ST 

Sim Moeda 
Até 15 dígitos, sendo 2 
dígitos para os centavos 

Informar o valor do 
ICMS ST retido. 

 
 
ICMS da UF de Destino: 
Grupo de informação do ICMS ST devido para a UF de destino, nas operações interestaduais 
de produtos que tiveram retenção antecipada de ICMS por ST para a UF do remetente. 
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Campo Obrigatório 
Tipo 

de dado 
Formato e Tamanho Observações 

Base de 
Cálculo do 
ICMS ST 

Não Moeda 
Até 15 dígitos, sendo 
2 dígitos para os 
centavos 

Informar a BC do ICMS ST 
retido da UF de destino. 
Caso informado, a alíquota 
também deverá ser 
informada. 

Valor do 
ICMS ST 

Não Moeda 
Até 15 dígitos, sendo 
2 dígitos para os 
centavos 

Informar o valor do ICMS ST 
retido da UF de destino. 
Caso informado, a Base de 
Cálculo também deverá ser 
informada. 

 
 
ICMS da UF de Consumo: 
Grupo para informar quando o produto for adquirido para consumo em UF diversa da UF de 
localização do estabelecimento do destinatário da nota fiscal. 
 

Campo Obrigatório 
Tipo 

de dado 
Formato e Tamanho  Observações 

UF Não - - 

Escolha da UF de consumo 
através da lista. 
Caso informado, os demais 
campos deste grupo deverão 
ser informados. 

Base de 
Cálculo do 
ICMS ST 

Não Moeda 
Até 15 dígitos, 
sendo 2 dígitos para 
os centavos 

Informar a BC do ICMS ST da 
UF 
de consumo. 
Caso informado, os demais 
campos deste grupo deverão 
ser informados. 

Valor do 
ICMS ST 

Não Moeda 
Até 15 dígitos, 
sendo 2 dígitos para 
os centavos 

Informar o valor do ICMS ST 
da UF 
de consumo. 
Caso informado, os demais 
campos deste grupo deverão 
ser informados. 

 

Preenchimento da Aba Papel Imune 
 
Preenchimento do campo de número de Recopi para operação com Papel Imune de acprdo 
com o Convênio ICMS 09/2012. O número é gerado através do Sistema RECOPI Nacional 
disponibilizado pela SEFAZ-SP. 
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Campo Obrigatório 
Tipo 

de dado 
Formato e 
Tamanho 

Observações 

Número 
de 
RECOPI 

Não Número 
20 
caracteres 

Utiliza o formato 
aaaammddHHMMSSffffDD, sendo:  
- aaaammdd: Ano, mês e dia da 
autorização do sistema RECOPI;  
- hhmmssffff: Hora, minuto, segundo da 
autorização do sistema RECOPI, com 
mais 4 dígitos da fração de segundo;  
- DD: Dígitos Verificadores. 
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