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ATENÇÃO! 

Esta versão corrigiu erros que impossibilitavam a exclusão de informações inseridas nos novos campos 
disponibilizados para atendimento às NT 2020.005 e 2020.006 em atenção aos nossos mais variados tipos de 
empresas clientes que fazem uso do emissor de forma contínua ou esporádica devido ao atendimento abrangente 
das finalidades de emissão possíveis na NF-e (mod. 55). Atualizamos a assinatura digital dos programas emissores. 
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CONFIRA O QUE FOI ATUALIZADO NO EMISSOR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E) – VERSÃO 

PRODUÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | “VERSÃO 4.01_SEBRAE_B035” 

1.  Ajuste na val idação de importações de TXT com campos de informações de pagamento e código de 

barras próprios - fora do leiaute padrão  

 
 Das informações de pagamento 

 
Com a correção da validação na importação, o usuário que atua com importações de informação para 
agilizar o preenchimento de sua nota, poderá ajustar sua solução pontualmente, para que não ocorram 
erros na estruturação do XML (acionamento do botão VALIDAR) neste novo campo (xPag) que embora seja 
obrigatório apenas para a opção “99 - Outros” na listagem de códigos de Meio de Pagamento (campo: tPag) 
constará no arquivo para importação. Encontramos as novas informações e validações do Grupo 
Informações de Pagamento (YA) na página 8 da Nota Técnica 2020.006 - v.1.30 - Publicada em 28/07/2021 
publicada no portal www.nfe.fazenda.gov.br.  
 

 

 

Sequência esperada na linha descritiva:        YA01|YA01b|YA02|YA02a|YA03|  

Veja a sequência com o nome dos campos:  YA01|indPag|tPag|xPag|vPag| 

 
Local do campo onde as informações aparecerão logo abaixo: 
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 Dos códigos de barras próprios 

Para informação:  

 

Fonte: pág. 05 da Nota Técnica 2020.005 - v. 1.20 - Publicada em 29/06/2021 (publicado em 
www.nfe.fazenda.gov.br menu Documentos  opção Notas Técnicas ). 

Foi corrigida a possibilidade de excluir informações inseridas de forma incorreta nos campos criados para 

inserção de códigos de barras interno (cBarra <I03a> e cBarraTrib <I12a>) sem validações, nos casos de 

códigos diferentes do padrão GTIN usados pelo emitente e pelo destinatário. ATENÇÃO: Não confundir 

estes novos campos com os que já existem (EAN e EANTrib), pois conforme especificado na NT2017.001, os 

campos cEAN (I03) e cEANTrib (I12) devem ser utilizados exclusivamente para informação de códigos GTIN 

(Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN. 

 
Com a inserção destes dois novos campos, embora ainda não sejam exigidos, por este motivo podem 
ocorrer a rejeição 225, vale informar que o novo leiaute dos produtos mudou. 

Para entender, veja o cabeçalho que o produto deve seguir. 

 I|cProd|cEAN|cBarra|xProd|NCM|EXTIPI|CFOP|uCom|qCom|vUnCom|vProd|cEANTrib|cBarraTrib|uTr

ib|qTrib|vUnTrib|vFrete|vSeg|vDesc|vOutro|indTot|xPed|nItemPed|nFCI| 

2.  Correções e retiradas de campos que ainda não devem ser enviados no XML para a SEFAZ NT 2020.005 

Foi retirada do envio automático as TAG “indSomaPISST” quando selecionado o Grupo PIS SUBSTITUIÇÃO 

TRIBUTÁRIA e a “indSomaCOFINSST” quando selecionado o Grupo COFINS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. 

Esse envio automático gerou bloqueio para alguns clientes que fazem uso da ferramenta gratuita nas 

operações comerciais que fazem uso da situação tributária de substituição. Ele ocorreu por liberarmos o 

pacote de esquema que acumulava as notas técnicas atualizadas no último dia 01/09/2021. 

 

Fonte: Esquemas XML NF-e/NFC-e - Pacote de Liberação nº 9 (Novo leiaute da NF-e, NT 2020.005, 2020.006 e NT 
2021.002). Publicado em 29/06/2021. (publicado em www.nfe.fazenda.gov.br menu Documentos  opção Esquemas 
XML). 
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CONFIRA O QUE FOI ATUALIZADO NOS DOIS EMISSORES DISPONIÍVEIS - (NF-E | CT-E) 

 Para comodidade e segurança dos programas emissores, o SEBRAE atualizou a assinatura digital dos 
programas, por mais um ano. 

Como os programas emissores são desenvolvidos e disponibilizados em JAVA, quando estes não são 
assinados digitalmente, exigem do usuário um complemento de configuração na máquina em que estes 
são utilizados, e que graças a assinatura digital não serão necessários por mais um ano de uso da 
ferramenta. A configuração que nos referimos é aquela em que o usuário acessaria ao PAINEL DE 
CONTROLES DO JAVA e ao inserir o endereço http://emissores.sebrae.com.br na lista de exceções 
constante na aba SEGURANÇA possibilitaria o uso do programa. 

 
Mas atente-se:  
 
Se o programa não for atualizado, será necessária esta configuração que te falamos, inserindo o 
endereço na lista de exceções. E para que isso não ocorra, acesse nosso portal e faça download 
do instalador atualizado para solução imediata. 
 

1. CONTINUAR EMITINDO SUA NOTA COMO DE COSTUME.  

Dando continuidade à nossa intenção de melhorar a ferramenta que já atende à todo Brasil. No momento 
da primeira impressão do DANFE após esta atualização aparecerão duas janelas. Na primeira o usuário dará 
uma nota para a ferramenta – “Emissor NF-e”. Na segunda janela poderão ser informadas não só as 
impressões obtidas que motivaram a nota como também as possíveis sugestões para melhorias na 
ferramenta. 
 

Atenção!! Estas janelas se abrirão apenas uma vez de acordo com o CPF do responsável pela empresa 

emitente. 

Confira nas imagens abaixo. 

1ª Janela 
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2ª Janela 
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SOLUÇÕES DE PROBLEMAS, BACKUP E ERROS NO EMISSOR 

1.  Dificuldade de acesso a emissor de nota fiscal (problemas ao abrir o programa) 

Durante a semana da atualização, poderá ocorrer demora na atualização do emissor, portanto 
recomendamos sua abertura, se possível, fora do horário de expediente.  

 

Em alguns casos, após a abertura, durante a semana de atualização, se demorar mais do que 05 minutos a 
abertura para finalizar a atualização, acione o botão cancelar e tente novamente clicando no atalho do 

emissor, para que a aplicação inicie o download a partir de onde parou. 

 

Após a atualização, caso ocorra alguma dificuldade de acesso ao programa emissor NF-e/CT-e, durante 

esta semana de atualização, abra o Emissor no modo offline. Para utilizar em modo offline, desconecte o 

computador da Internet e abra o Emissor pelo atalho do programa. Assim que estiver aberto reconecte o 

computador à Internet. 

Backup do emissor: 

Se entender necessário fazer um BACKUP da sua versão de produção, não aceite a atualização sugerida, 
acionando o botão “Cancelar” e em seguida com o emissor aberto e sem iniciar a empresa, acesse no menu 
SISTEMA a opção BACKUP e prossiga com os passos para a sua criação. Então, após o backup, feche o 
emissor e acione sua abertura novamente e ao aparecer o aviso, aceite a atualização, acionando o botão 
“Ok”. 

I. Verifique se já não foi atualizada a ferramenta; 

* Saiba se o seu Emissor NFE de Produção e Homologação estão atualizados (última versão) - após 
23/09/2021 
Inicie o Emissor, clique no menu “Ajuda”, na opção “Sobre”. Nele será apresentada a versão que você 
está utilizando do programa. 

 

- Versão 4.01_sebrae_b035 - 
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* Saiba se o seu Emissor CTE de Produção e Homologação estão atualizados (última versão) - após 
23/09/2021 
Inicie o Emissor, clique no menu “Ajuda”, na opção “Sobre”. Nele será apresentada a versão que você 
está utilizando do programa. 

 

- Versão 3.00_build_012 - 

Obs.: Se o emissor não for atualizado ou não apresentar o quadro com a mensagem 

de atualização do aplicativo, acesse à página dos emissores 

http://emissores.sebraesp.com.br e faça o download do instalador para forçar seu 

sistema a fazer contato com nossos servidores para a atualização. 

2.  PARA O USUÁRIOS QUE FAZEM USO DE PREENCHIMENTO AUTOMATIZADO NO EMISSOR NF-E 

Para clientes que atuam com o preenchimento das notas de forma automatizada, foram alteradas a ordem do campo 
|indIntermed|procEmi| 

O TXT/XML a ser utilizado precisará de correção na posição: 

B|cUF|cNF|natOp|mod|serie|nNF|dhEmi|dhSaiEnt|tpNF|idDest|cMunFG|tpImp|tpEmis|cDV|tpAmb|finNFe|indFinal|ind
Pres|indIntermed|procEmi|verProc|dhCont|xJust| 

O grupo de informações atualizada foi: Grupo B. Identificação da Nota Fiscal eletrônica 

ID no TXT CAMPO XML DESCRIÇÃO 

B01 ide   

B02 cUF Código da UF do emitente do Documento Fiscal 

B03 Cnf Código Numérico que compõe a Chave de Acesso 

B04 natOp Descrição da Natureza da Operação 

B05 IndPag   

B06 mod Código do Modelo do Documento Fiscal 

B07 serie Série do Documento Fiscal 

B08 nNF Número do Documento Fiscal 

B09 dhEmi Data e hora de emissão do Documento Fiscal 

B10 dhSaiEnt Data e hora de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto 

B11 tpNf Tipo de Operação 

B11a idDest Identificador de local de destino da operação 

B12 cMunFG Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador 

B21 tpImp Formato de Impressão do DANFE 

B22 tpEmis Tipo de Emissão da NF-e 

B23 cDV Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e 

B24 tpAmb Identificação do Ambiente 

B25 finNFe Finalidade de emissão da NF-e 

B25a indFinal Indica operação com Consumidor final 

B25b indPres 
Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no 
momento da operação 

B25c indIntermed Indicador de intermediador/marketplace* 

B26 procEmi Processo de emissão da NF-e  

B27 verProc Versão do Processo de emissão daNF-e 
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B27.1  -X- Sequencia XML 

B28 dhCont Data e Hora da entrada em contingência 

B29 xJust Justificativa da entrada em contingência 

Fonte: Tabela ajusta do Grupo B. Identificação da Nota Fiscal eletrônica” constante na pág. 8   ------> Anexo I - Leiaute e Regra 

de Validação - NF-e e NFC-e (publicada em www.nfe.fazenda.gov.br menu Documentos opção Manuais). Obs.: indIntermed 
(B25c) => Referente AO NOVO CAMPO (Nota Técnica 2020.006 - v.1.30 - Publicada em 28/07/2021) 

 

Exemplo da linha no TXT: 

B|50|56060770|Venda|55|5|18|2021-09-01T14:40:00-03:00||1|2|5000203|1|1|3|1|1|1|3|1|3|4.01_sebrae_b035||| 

 

Leiaute dos códigos: 
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3.  AINDA FAREMOS OUTRA ATUALIZAÇÃO EM 04/10/2021 NO EMISSOR NF-E 

 

Fonte: Nota Técnica 2020.005 - v. 1.20 - Publicada em 29/06/2021 - publicada no portal www.nfe.fazenda.gov.br  

 

4.  AINDA FAREMOS CORREÇÕES NO CT-e A PARTIR DA SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO/2021 

- Correções de validações de preenchimento para auxiliar o usuário; 

 

PARA MAIS INFORMAÇÕES DO EMISSOR NFE NO AMBIENTE DE PRODUÇÃO e HOMOLOGAÇÃO? 

ACESSE OS LINKS: 

 

Publicados no Portal da nota fiscal em www.nfe.fazenda.gov.br no menu Documentos opção Notas Técnicas 

Nota Técnica 2020.005 - v. 1.20 - Publicada em 29/06/2021 

Nota Técnica 2020.006 - v.1.20 - Publicada em 16/03/2021 - Republicada em 17/03/2021 

 

Publicados no Portal da nota fiscal em www.nfe.fazenda.gov.br no menu Documentos opção Esquemas XML 

Esquemas XML NF-e/NFC-e – Pacote de Liberação nº 9 (novo leiaute da NF-e, NT 2020.005, 2020.006 

e NT 2021.002) 

 

 

 

Para mais informações sobre o Emissor de NF-e acesse emissores.sebraesp.com.br 


