
Nos parâmetros NFE informar os links de manifestação do destinatário. 

 
Menu > estoque > auxiliares > parâmetros nfe 

Rotina manifestação do destinatário 

 
Menu > estoque > diários > entradas> manifestação do destinatário 



Opção Atualizar 

Esta opção realiza a atualização das notas eletrônicas que foram emitidas contra o CNPJ da empresa e filial filtrada. 

Ao selecionar a opção atualizar a Sefaz por regra disponibiliza a busca de notas emitidas nos últimos 15 dias contra o CNPJ 

da empresa/filial. 

Quando é a primeira vez que se utiliza esta rotina a Sefaz geralmente disponibiliza a busca de todas as notas emitidas 

contra a empresa e filial, esta busca depende de cada Estado, sendo a carga inicial este processo pode levar mais de 2 

horas dependendo da conexão, enquanto estiver processando aguarde a finalização para não perder registros. 

Opção Consultar 

Esta opção traz em tela as notas que já foram atualizadas da Sefaz para a base, buscando as notas que já estão na tabela 

do banco de dados. 

O filtro de período de importação tem como base a data da IMPORTAÇÃO do xml e não a data de emissão da Nfe. 

Opção Enviar 

Esta opção é utilizada para enviar o evento desejado para o xml. 

Para que esta opção seja habilitada é necessário selecionar pelo menos um xml e com o botão direito do mouse no grid 

selecionar a opção ‘Incluir evento’,  segue as opções abaixo: 

 Menu > estoque > diários > entradas> manifestação do destinatário 

 

 



 

Incluindo o evento 

Ao incluir o evento terá as opções de: 

Ciência da operação 

Confirmação da operação 

Desconhecimento da operação 

Operação não realizada 

 

Não existe uma regra cronológica para registrar o evento, podendo assim selecionar o evento que realmente será 

utilizado. 

Um ponto importante é que a Sefaz não aceita o registro do mesmo evento mais de uma vez para o mesmo XML. 

Exemplo: 

Primeiro realizo a confirmação da operação depois registro o evento de desconhecimento da operação, neste ponto já 

não será mais possível utilizar o evento de confirmação da operação, pois ele já foi utilizado neste XML. 

 

 
Menu > estoque > diários > entradas> manifestação do destinatário 

 



 

Tipo de seleção do evento 

Este campo esta relacionado ao GRID dos XML’s onde o evento informado será replicado ao tipo de seleção que escolheu. 

Apenas os itens selecionados 

Esta opção irá replicar o evento somente para os itens do GRID que foram selecionados. 

Apenas os itens filtrados 

Esta opção irá replicar o evento para todos os itens filtrados no GRID, mesmo que tenha selecionado apenas um XML. 

Todos os itens 

Esta opção irá replicar o evento para todos os xml’s em banco de dados. 

Obs: As opções apenas os itens filtrados e todos os itens uma vez selecionados e enviados são irreversíveis, sendo assim 

devem ser utilizados somente em caso de real necessidade. 

 
Menu > estoque > diários > entradas> manifestação do destinatário 

 

 

 



 

Realizando a manifestação 

Após incluir o evento e o tipo de seleção será habilitado a opção de ENVIAR , ao selecionar esta opção o sistema realiza a 

comunicação com a Sefaz. 

 

Após ENVIAR terá o retorno da Sefaz 

 


