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1. Resumo 
 
O acréscimo de campos específicos para o segmento de combustíveis no leiaute da NF-e e 
o aprimoramento nas regras de validação da NF-e são as atualizações mais significativas do 
Manual de Integração do Contribuinte - versão 2.0.2. 
 
Importante ressaltar que este documento serve de guia de atualização do Manual de 
Integração do Contribuinte versão 2.0.1 para a versão 2.0.2.  
 

2. Identificação e vigência do Manual 
 

Versão do manual 2.0.2 
Data de divulgação do manual 29/06/2007 
Pacote de liberação de Schemas XML PL_005a 
Data de início de vigência no ambiente de homologação 01/09/2007 
Data de início de vigência no ambiente de produção 01/10/2007 
Pacote de liberação de Schemas XML em vigência PL_003b 
Data final de vigência do PL_003b 31/12/2007 
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3. Versão dos leiautes do PL_005a 
 

Leiaute versão Observação 
NFe 1.10 Leiuate da NF-e. 
envNFe 1.10 Mensagem de envio de lote de NF-e. 
retEnvNFe 1.10 Mensagem de retorno do envio de lote de NF-e. 
consReciNFe 1.10 Mensagem de consulta processamento do lote de 

NF-e transmitida. 
retconsReciNFe 1.10 Mensagem de retorno da consulta de 

processamento do lote de NF-e transmitida. 
procNFe 1.10 Leiaute de compartilhamento da NF-e. 
cancNFe 1.07 Mensagem de solicitação de cancelamento da NF-

e. 
retCancNFe 1.07 Mensagem de retorno do resultado da solicitação 

do processamento de cancelamento da NF-e. 
procCancNFe 1.07 Leiaute de compartilhamento de Pedido de 

cancelamento de NF-e 
inutNFe 1.07 Mensagem de solicitação de inutilização de 

numeração de NF-e. 
retInutNFe 1.07 Mensagem de retorno do resultado do 

processamento da solicitação de inutilização de 
numeração de NF-e. 

procInutNFe 1.07 Leiaute de compartilhamento de pedido de 
inutilização de numeração de NF-e 

consSitNFe 1.07 Mensagem de consulta da situação atual da NF-e. 
retconsSitNFe 1.07 Mensagem de retorno da consulta da situação 

atual da NF-e. 
consStatServ 1.07 Mensagem da consulta do status do serviço de 

autorização de NF-e. 
retConsStatServ 1.07 Mensagem de retorno da consulta do status do 

serviço de autorização de NF-e. 
consCad 1.01 Mensagem de consulta ao cadastro de 

contribuintes do ICMS. 
retConsCad 1.01 Mensagem de retorno da consulta ao cadastro de 

contribuintes do ICMS. 
cadEmiDFe 1.01 Leiaute do Cadastro Nacional de Emissores de 

documentos fiscais eletrônicos. 
atuCadEmiDFe 1.01 Mensagem de atualização do Cadastro Nacional 

de Emissores de documentos fiscais eletrônicos 
retAtuCadEmiDFe 1.01 Mensagem de retorno da atualização do Cadastro 

Nacional de Emissores de documentos fiscais 
eletrônicos 
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Tópicos atualizados 

3.1 Alteração do leiaute de entrada do WS Recepção de Lote 
 
Alterado a definição do campo idLote para tamanho variável (pg. 26). 
 
AP03 idLote E AP01 N 1-1 1-15  Identificador de controle do envio do lote. 

Número seqüencial auto-incremental, de 
controle correspondente ao identificador único 
do lote enviado. A responsabilidade de gerar e 
controlar esse número é exclusiva do 
contribuinte. 

 

3.2 Alteração do WS Consulta Recibo / leiaute de retorno 
 
Acrescentado o campo nRec na mensagem de retorno do WS (pg. 35). 
 
BR04a nRec E BR01 N 1-1 15  Número do Recibo consultado 

 

3.3 Alteração do WS Consulta Status Serviço 
 

•••• A sigla da UF foi alterada pelo código da UF do IBGE na mensagem de entrada 
do WS (item 4.6.1) (pg. 55) para manter a padronização do demais WS; 

 
FP04 cUF E FP01 C 1-1 2  Código da UF consultada 

 
 

•••• Alterada a regra de validação para verificar se o código da UF informado 
corresponde a UF consultada (item 4.6.7, item b) (pg. 58); 

 
K02 Código da UF consultada difere da UF do Web Service Obrig. 289 Rej. 
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3.4 Alteração do Anexo I - leiaute da NF-e 

 
•••• Alterado o nome do campo tpNFe (pg. 89 - B25) para finNFe com objetivo de dar 

maior clareza ao campo de identificação da finalidade da NF-e; 
•••• Acrescentado o campo procEmi (pg. 89 - B26) tipo numérico para identificar o 

processo de emissão utilizado com a seguinte codificação: 
0 - emissão de NF-e com aplicativo do contribuinte; 
1 - emissão de NF-e avulsa pelo Fisco; 
2 - emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site 
do Fisco; 
3- emissão de NF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco.  

•••• Acrescentado o campo verProc (pg. 89 - B27), tipo caractere de tamanho 
variável (1-20) para informar a versão do aplicativo utilizado no processo de 
emissão; 

•••• Acrescentado o campo CPF (pg. 89 - C02a) tipo numérico no grupo emit, como 
opção alternativa ao campo CNPJ (pg. 89 - C02) do emitente para informar o 
CPF do remetente pessoa física (Ex. produtor rural, particular, etc.), quando se 
tratar de NF-e avulsa emitida pelo Fisco (campo procEmi = 1); 

•••• Alterado a regra de preenchimento do conteúdo do campo IE (pg. 91 - C17) do 
grupo emit, que deixou de ser obrigatório quando se tratar de emissão de NF-e 
avulsa pelo Fisco (campo procEmi = 1). A verificação do preenchimento deste 
campo será realizada no Web Service de processamento do lote de NF-e; 

•••• Alterado o tamanho máximo do campo nSeqAdic (pg. 97 - I27) para 3 posições 
atendendo solicitação da RFB; 

•••• Criado o grupo de informações comb (pg. 99 L101) de uso exclusivo para 
operações com combustíveis líquidos, com os seguintes campos: 
a. O campo cProdANP (L102) foi movido para este grupo; 
b. CODIF (L103) - tipo numérico (0-21), para informar o código autorização / 

registro do CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas 
Operações com AEAC - Álcool Etílico Anidro Combustível), quando a UF 
utilizar o sistema de controle; 

c. qTemp (L104) - Quantidade de combustível faturada à temperatura ambiente, 
tipo numérico (12,4), deve ser informado quando a quantidade faturada 
informada no campo qCom (I10) tiver sido ajustada para uma temperatura 
diferente da ambiente; 

d. CIDE (L105) -  tag de grupo para a CIDE, com os seguintes elementos: 
i. qBCprod (L106)- Base de Cálculo da CIDE, tipo numérico (12,4) para 

informar a quantidade comercializada; 
ii. vAliqProd (L107) - Valor da alíquota da CIDE, tipo numérico (11,4) 

para informar o valor da alíquota em reais; 
iii. vCIDE (L108)- Valor da CIDE, tipo numérico (13,2) para informar o 

valor da CIDE; 
e. ICMS (L109)- tag de grupo com informações do ICMS próprio e ST retidos 

anteriormente: 
i. vBCICMS (L110)-  BC do ICMS próprio, formato número (13,2); 
ii. vICMS (L111)-  valor do ICMS próprio, formato número (13,2);  
iii. vBCICMSST (L112)-  BC do ICMS ST retido, formato número (13,2); 
iv. vICMSST (L113)-  valor do ICMS ST retido, formato número (13,2);  

f. ICMSInter (L114)-  tag de grupo para o ICMSST, com os seguintes 
elementos para registrar as informações de operações interestaduais de 
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produtos que tiveram retenção antecipada de ICMS por ST para a unidade 
federada do remetente: 

i. vBCICMSSTDest (L115)-  BC do ICMS ST da UF de destino, formato 
número (13,2); 

ii. vICMSSTDest (L116) -  valor do ICMS ST da UF de destino, formato 
número (13,2); 

g. ICMSCons (L117)-  tag de grupo para o ICMS, com os seguintes elementos 
para registrar as informações de operações quando o produto for adquirido 
para consumo  em UF diversa da UF de localização do estabelecimento do 
destinatário da nota fiscal: 

i. vBCICMSSTCons (L118) -  BC do ICMS ST da UF de  consumo, 
formato número (13,2); 

ii. vICMSSTCons (L119)-  valor do ICMS ST da UF de consumo, 
formato número (13,2); 

iii. UFCons (L120) - informar a UF de consumo, formato caractere de 
tamanho 2; 

•••• Criado o grupo de informações obsCont (pg. 120 Z04) para uso livre do 
contribuinte com os seguintes elementos: 
a. xCampo (Z05) - atributo, formato caractere com tamanho variável (1-20)  

para identificar o conteúdo do campo xTexto; 
b. xTexto (Z06) - campo de uso livre, formato caractere com tamanho variável 

(1-60); 
•••• Criado o grupo de informações obsFisco (pg. 120 Z07) para uso exclusivo do 

fisco com os seguintes elementos: 
a. xCampo (Z08) - atributo, formato caractere com tamanho variável (1-20), 

para identificar o conteúdo do campo xTexto; 
b. xTexto (Z09) - campo de uso livre, formato caractere com tamanho variável 

(1-60); 
•••• Criado o grupo de informações procRef (pg. 121 Z10) para informar os processo 

referenciados com os seguintes elementos: 
a. nProc (Z11) - campo de formato caractere com tamanho variável (1-60), para 

identificar o processo ou o ato concessório; 
b. xTexto (Z12) - indicador da origem do processo, com a seguinte codificação: 

0 - SEFAZ; 
1 - Justiça Federal; 
2 - Justiça Estadual; 
3 - SECEX/RFB; 
9 - Outros. 

•••• Alterado o nome do grupo compras (pg. 121 - ZB01) para compra para manter a 
compatibilidade do manual com o schema XML; 

 

3.5 Validação de Regras de Negócios da NF-e 
 
Acrescentadas as seguintes validações: 
 

• Validação da codificação de caracteres diferente de UTF-8 na área de 
cabeçalho da mensagem (pg. 29, 37, 42, 48, 54, 57 e 63); 

 
C01a XML utiliza codificação diferente de UTF-8 Obrig. 299 Rej. 
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• Validação da codificação de caracteres diferente de UTF-8 na área de dados da 
mensagem (pg. 30, 37, 42, 48, 54, 58 e 63); 

 
D03 XML utiliza codificação diferente de UTF-8 Obrig. 402 Rej. 

 
• NF-e complementar (pg. 33); 
 

G32 Se finalidade da NF-e = 2 (NF-e complementar) e Se foi informado uma NF-e 
referenciada (TAG refNFe): 
- Acessar BD NFE com a Chave de Acesso informada na TAG; 
  Rejeitar se NFE Referenciada não existir 

Facult. 267 Rej. 

G33 Se finalidade da NF-e = 2 (NF-e complementar) e Se foi informado uma NF-e 
referenciada (TAG refNFe): 
-  Acessar BD NFE com a Chave de Acesso informada na TAG; 
 -  Rejeitar se NFE Referenciada acessada for uma outra NF-e 
Complementar 

Facult. 268 Rej. 

G34 Se finalidade da NF-e = 2 (NF-e complementar): 
 - Verificar se o CNPJ emitente da NF Referenciada (válido se a NF 
referenciada for uma NF eletrônica ou não) é diferente do CNPJ do emitente 
desta NF-e 

Obrig. 269 Rej. 

 
• Validação do DV do código de município (pg. 30 e 31); 

 
G05a Validar DV do código do município do Fato Gerador Obrig. 270 Rej. 

G06c Validar DV do código do município do Emitente Obrig. 272 Rej. 

G10a Validar DV do código do município do Destinatário Obrig. 274 Rej. 

G25a Se Local de Retirada informado: 
- Validar DV do Código do Município do Local de Retirada 

Obrig. 276 Rej. 

G25c Se Local de Entrega informado: 
- Validar DV do Código do Município do Local de Entrega 

Obrig. 278 Rej. 

G25e Se Código Município do FG - ISSQN informado: 
- Validar DV do Código do Município do FG - ISSQN 

Obrig. 287 Rej. 

G25f Se Código Município do FG - Transporte informado: 
- Validar DV do Código do Município do FG - Transporte 

Obrig. 288 Rej. 

 
 

• Verificação da correspondência do código de município com a respectiva UF 
(pg. 31 e 32); 

 
G05b Verificar se as 2 primeiras posições do código do município do Fato Gerador 

informado correspondem ao código da UF 
Obrig. 271 Rej. 

G06d Verificar se as 2 primeiras posições do código do município do Emitente 
informado correspondem ao código da UF 

Obrig. 273 Rej. 

G10b Verificar se as 2 primeiras posições do código do município do Destinatário 
informado correspondem ao código da UF 

Obrig. 275 Rej. 

G25b Se Local de Retirada informado: 
- verificar se as 2 primeiras posições do código do município do Local de 
Retirada informado correspondem ao código da UF 

Obrig. 277 Rej. 

G25d Se Local de Entrega informado: 
- verificar se as 2 primeiras posições do código do município do Local de 
Entrega informado correspondem ao código da UF 

Obrig. 279 Rej. 

 
• Validação do CPF do remetente (pg. 31); 
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G06a CPF só pode ser informado no campo Emitente para NF-e avulsa Obrig. 407 Rej. 

G06b CPF informado para o remetente inválido (dígito controle, zeros ou nulo) para 
NF-e avulsa 

Obrig. 401 Rej. 

 
• Alteração da regra de Validação do IE do emitente, de informação obrigatória 

nos casos de emissão própria (pg. 31); 
 
G07 IE Emitente não informada (zeros ou nulo) para emissão própria (procEmi = 

0, 2 ou 3) 
Obrig. 229 Rej. 

 
• Acrescentada a validação do DV do código do país quando informado (pg. 31); 

 
G08a Se Código de País do Emitente informado: 

- Validar DV do Código do País do Emitente 
Obrig. 405 Rej. 

G11a Se Código de País do Destinatário informado: 
- Validar DV do Código do País do Destinatário 

Obrig. 406 Rej. 

 

3.6 Alteração na validação dos campos numéricos e de texto 
 

A validação dos campos numéricos e de texto foi aprimorada para atender a 
premissa do projeto de evitar espaços em brancos (caractere de branco,  tab, enter, 
etc.) no início e final dos campos, através da mudança da expressão regular na 
definição dos campos. 
 
Alguns contribuintes poderão ser afetados pelo aprimoramento da validação, assim 
recomendamos verificar se os campos numéricos e de texto das NF-e não estão com 
espaços em branco no início e/ou no final do campo. 
 
No caso específico dos campos de texto haverá uma validação complementar para 
restringir a existência de espaços consecutivos no meio texto. A restrição de espaços 
consecutivos não será aplicada para os campos Razão Social, Nome e Endereço 
para minimizar os impactos nos contribuintes. 
 

3.7 Inclusão do código da UF que atendeu a solicitação nas 
mensagens de retorno 

 

•••• 4.1.2 Leiaute Mensagem de Retorno do WS de envio de lote (pg. 27) 
 

AR06a cUF E AR01 N 1-1 2  Código da UF que atendeu a solicitação. 

 

•••• 4.2.2 Leiaute Mensagem de Retorno do WS de Consulta processamento de 
lote (pg. 35) 

 
BR06a cUF E BR01 N 1-1 2  Código da UF que atendeu a solicitação. 

 

•••• 4.3.2 Leiaute Mensagem de Retorno do WS de Cancelamento (pg. 40) 
 
CR08a cUF E CR03 N 1-1 2  Código da UF que atendeu a solicitação. 
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•••• 4.4.2 Leiaute Mensagem de Retorno do WS de Inutilização (pg. 46), 
modificado para ser obrigatório sempre, pois a informação já existia. 

 
DR09 cUF E DR03 N 1-1 2  Código da UF que atendeu a solicitação 

 

•••• 4.5.2 Leiaute Mensagem de Retorno do WS de Consulta Status (pg. 52) 
 
ER08a cUF E ER03 N 1-1 2  Código da UF que atendeu a solicitação. 

 

3.8 Alteração do WS Consulta Cadastro / mensagem de entrada 

•••• alteração para que o CPF e CNPJ sejam de tamanho variável (pg. 59). 

 

 
GP07 CNPJ CE GP03 N 1-1 6-14  CNPJ do contribuinte 
GP08 CPF CE GP03 N 1-1 3-11 - CPF do contribuinte 

 

3.9 Alteração do WS Consulta Cadastro / mensagem de retorno 
 

•••• Inclusão dos parâmetros da consulta solicitada  (pg. 60). 
 
GR06a UF E GP03 C 1-1 2  Sigla da UF consultada. 
GR06b IE CE GP03 C 1-1 2-

14 
 Inscrição estadual consultada 

GR06c CNPJ CE GP03 N 1-1 6-
14 

 CNPJ consultado 

GR06d CPF CE GP03 N 1-1 3-
11 

- CPF consultado 

 

•••• Inclusão do código da UF que atendeu a solicitação (pg. 60). 
 

GR06f cUF E GR03 N 1-1 2  Código da UF que atendeu a solicitação. 
 
•••• Alteração para que o CPF e CNPJ sejam de tamanho variável (pg. 60). 
 

GR09 CNPJ CE GR07 N 1-1 6-14  CNPJ do contribuinte 
GR10 CPF CE GR07 N 1-1 3-11  CPF em caso de pessoa 

física com IE 
 
•••• Inclusão do nome fantasia do contribuinte (pg. 61). 

 
GR13a xFantasia E GR07 C 0-1 1-60  Nome Fantasia 

 
•••• Alteração para que o código CNAE seja de tamanho variável (pg. 61). 

GR15 CNAE E GR07 N 0-1 6-7  CNAE principal do 
contribuinte 

 
•••• Alteração para que o CEP seja de tamanho variável (pg. 61). 
 

GR29 CEP E GR22 N 0-1 7-8  Código do CEP 
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•••• As tags de endereço foram alteradas para serem opcionais (pg. 61). 

 
GR22 ender G GR07  0-1   Endereço - grupo de 

informações opcionais. 
GR23 xLgr E GR22 C 0-1 1-255  Nome do Logradouro 
GR24 nro E GR22 C 0-1 1-60  Número 
GR25 xCpl E GR22 C 0-1 1-60  Complemento 
GR26 xBairro E GR22 C 0-1 1-60  Nome do Bairro 
GR27 cMun E GR22 N 0-1 7  Código do Município do 

Contribuinte, conforme 
Tabela do IBGE 

GR28 xMun E GR22 C 0-1 1-60  Nome do município 
GR29 CEP E GR22 N 0-1 8  Código do CEP 
 
 

•••• A tag de dhCons (GR19) foi movida para fora do grupo de dados do 
contribuinte consultado (pg. 60). 

 
GR06e dhCons E GR03 D 1-1   Data e hora de 

processamento da 
consulta 
Formato = AAAA-MM-
DDTHH:MM:SS 

 

3.10 Atualização do item 2 do Anexo VII - Tabelas de UF, Município e 
País 

 
Atualizado o item 2 Tabela de código de Município do IBGE (pg. 135) com a inclusão de 
todas as capitais de estados na tabela de exemplo e do algoritmo de validação do código de 
Município com exemplos. 

3.11 Atualização do item 12 Cadastro nacional de emissores de NF-
e 

O item 12 que trata do Cadastro nacional de emissores de NF-e foi atualizado com a adoção 
da expressão genérica Documento Fiscal eletrônico - DF-e e acrescentado o código do 
modelo do documento fiscal eletrônico. 

3.12 Acréscimo de texto 
 
Item 5.3 (pg. 69): Tratamento de caracteres especiais no texto XML 

Incluído o exemplo abaixo: 
 
Ex. a denominação: DIAS & DIAS LTDA deve ser informada como: DIAS &amp; DIAS LTDA 
no XML para não afetar o funcionamento do "parser". 
 

caractere seqüência de escape 
< &lt; 
> &gt; 
& &amp; 
" &quot; 
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' &#39; 
 
Anexo I (pg. 86): Coluna observação do campo natOp (B04) 

Incluída a seguinte observação abaixo: 
 
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. 

 
 

3.13 Correção da url dos WS de consulta situação da NF-e de Goiás 
 

Anexo IV - WS disponíveis (pg. 135): 
 
Eliminada a literal "NF" da url do WS NfeConsultaNF do ambiente de homologação: 
 

••••  NfeConsultaNF - https://homolog.sefaz.go.gov.br/nfe/services/NfeConsulta 

 

Anexo IV - WS disponíveis (pg. 136): 
 
Eliminada a literal "NF" da url do WS NfeConsultaNF do ambiente de produção: 
 

••••  NfeConsultaNF - https://nfe.sefaz.go.gov.br/nfe/services/NfeConsulta 

3.14 Correção ortográfica e sintaxe 
 
- Item 3.2.1-b (pg. 11): trocar literal "xlm" por "xml"; 
    
- Item 3.2.3-b (pg. 14): trocar literal "... extensão extended Key Usage ..."  por "... extensão 
Extended Key Usage ..." 
    
 
- Item 3.2.4 (pg. 15): 
    . linha XS09: eliminar;  
   . linha XS15 (DigestMethod), coluna Pai: alterar para "XS07" 
    . linha XS17 (DigestValue), coluna Pai: alterar para "XS07"  

   
- Item 3.3.1-3 (pg. 18): trocar literal "... solicitação de serviços ..." por "... solicitação 
de serviço ..." 
    
- Item 3.4 (pg. 21): trocar literal "web service" por "Web  Service"   (ver outras 
ocorrências da mesma alteração no documento); 
    
- Item 3.4.2 (pg. 22): eliminar a tabela "Validação do Cabeçalho da Mensagem"; 
    
- Item 3.5.2 (pg. 24): trocar literal "... com uma mensagem de erro específica." por "... 
com uma mensagem de erro específica na versão do leiaute de resposta mais antiga em 
uso." 
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- Item 4.1.1 (pg. 26): Eliminar o caracter de dois-pontos no final da linha de "Entrada" 
  
 (Idem acima para os demais Web Services) 
 
- Item 4.1.5 (pg. 28): 
 
Trocar título: “... da Mensagem e do Web Service”  para: “... da Mensagem no Web 
Service” 
 
Idem para o cabeçalho da tabela com as regras de validação. 
 
*** A mesma alteração foi feita nos itens:  4.2.5 (pg. 36) , 4.3.5 (pg. 41), 4.4.5 (pg. 
47), 4.5.5 (pg. 53), 4.6.5 (pg. 57), 4.7.5 (pg. 62) 
 
 Complementar texto: 
De:  “A critério de cada unidade federada poderá ser verificado se o XML de dados está 
bem formado” 
Para:  “A critério de cada unidade federada poderá ser verificado se o XML de dados está 
bem formado, no momento do recebimento da mensagem no Web Service” 
 
*** A mesma alteração deve ser feita nos itens:  4.2.5 (pg. 36) , 4.3.5 (pg. 41), 4.4.5 
(pg. 48), 4.5.5 (pg. 53), 4.6.5 (pg. 57), 4.7.5 (pg. 63) 
 

- Item 4.1.6 (pg. 29): acréscimo do item : " o código da UF que atendeu a solicitação" 

na lista de campos da mensagem de confirmação de recebimento que é tratado no 
primeiro parágrafo da página. 

 
- Item 4.1.8 (pg. 29): trocar literal "... na validação do Schema XML do lote de NF-e. Cabe 
ressaltar que um lote de NF-e deve conter somente ..." por "... na validação do Schema XML do 
lote. Cabe ressaltar que um lote deve conter somente ..." 
  
- Item 4.1.9-a (pg. 30):  trocar literal "...implica na rejeição de todo o lote de NF-e." 
por "...implica na rejeição de todo o lote." 
  
- Item 4.1.9 – c, 
 
Linha F01 (pg. 31): Trocar texto “signature” para “Signature” 

 
*** A mesma alteração deve ser feita nos itens: 4.3.7-c (pg. 43), 4.4.7-c (pg. 49). 
  
Linha F04: Trocar texto para: “... difere do CNPJ da Matriz e do CNPJ do Emitente” 
 
*** A mesma alteração deve ser feita nos itens: 4.3.7-c (pg. 43), 4.4.7-c (pg. 49) e no 
texto da mensagem 244 (pg. 66). 

 

 
- Item 4.1.9-d (pg. 31 e 32): trocar literal "... ser normalizado com acréscimo de zeros 
..." por "... ser normalizado, na aplicação da SEFAZ, com acréscimo de zeros ..." (alterar 
validação G08, G11 e G14); 
  
- Item 4.1.10 (pg. 33): trocar literal "... Banco de Dados de NF-e ..." por "... Banco de 
Dados" 
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- Item 4.2.2, linha PR04, coluna Observação (pg. 35): trocar literal "... somente 
será informado se ..." por "... somente precisa ser informado se ..." 
  
- Item 4.2.8 (pg. 38): trocar literal "... processamento da NF-e;" para "... 
processamento das NF-e;" 
  
- Item 4.2.8 (pg. 38): Trocar texto “recibo ou CNPJ do requisitante com ...” para 
“Recibo ou CNPJ do requisitante com ...” 
 
- Item 4.3 (pg. 39): trocar literal "... cancelamento de notas fiscais eletrônicas" por "... 
cancelamento de Notas  Fiscais  Eletrônicas" 
  
- Item 4.3.1, linha CP07, coluna Observação (pg. 37): trocar literal: "Chave de 
Acesso da NF-e Chaves de acesso compostas por ..." por "Chave de Acesso da NF-e 
composta por ..." 
  
- Item 4.3.2, linha CR04, coluna Observação (pg. 39): trocar literal "... somente 
será informado se ..." por "... somente precisa ser informado se ..." 
  
- Item 4.4.2, linha DR04, coluna Observação (pg. 46): trocar literal "... somente 
será informado se ..." por "... somente precisa ser informado se ..." 
  
- Item 4.6.4 (pg. 57): eliminar texto desnecessário: "Após o estabelecimento da conexão, o 
aplicativo deverá verificar a existência da extensão otherName – OID=2.16.76.1.3.3 que contém o 
CNPJ do titular do certificado digital utilizado." 
  
- Item 4.7.1, linha GR04, coluna Tipo (pg. 60): trocar para Tipo "C" 
  
- Item 5.1.1, erro 255 (pg. 66): Iniciar a descrição do erro com letra maiúscula; 
  
- Item 5.1.1, erro 256 (pg. 66): Iniciar a descrição do erro com letra maiúscula; 
  
- Item 5.1.1, erro 260 (pg. 67): trocar texto para "... inválida"; 
  
- Item 5.1.1, erro 261 (pg. 67): trocar texto para "... não cadastrada"; 
  
- Item 5.4 (pg. 69): trocar texto de: “... que a chave de acesso fosse ...”  para: “... que a chave 
de acesso tem ...” 
 
- Item 5.6 (pg. 71): trocar texto para "... deverá ser única, sendo utilizada por todos os 
..."; 
  
- Item 12 (pg. 81): trocar texto "descredeciamento" por "descredenciamento" 
 

- Item 12.1 (pg. 82),  coluna Observação: iniciar a Observação com letra maiúscula 

- Item 12.2 e 12.3: Idem 

 
 - Anexo I, OBSERVAÇÕES, subitem 1.b (pg. 123): Alterar texto de:  “... Código da 
Situação Tributária (N12) ...”    para: “... Código da Situação Tributária (campo N12) ...” 
 

- Anexo I, OBSERVAÇÕES, subitem 1.c (pg. 124): Eliminar texto “... ou aravés do campo ID”. 
 
- Anexo VI (pg. 140): acentuar o nome "Petrobrás" 
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- Anexo VII, item 1 (pg. 141): Trocar título do item para “1. Tabela de código de UF do IBGE” 
 

- Anexo VII-3 (pg. 143): trocar título "3. Tabela de código de países do IBGE" para "3. 
Tabela de código de País do IBGE" 
  
- Anexo VII-3 (pg. 143): trocar texto "devem ser utilizados a Tabela de Países" para 
"deve ser utilizada a Tabela de País" 
 
As dúvidas e sugestões devem ser encaminhadas através do Canal Fale Conosco da 
Secretaria da Fazenda de São Paulo (http://www.fazenda.sp.gov.br/email/default2.asp) 
referente à “Nota Fiscal eletrônica”. 
 


