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O Sebrae-SP disponibiliza gratuitamente a versão 4.0 do 
EMISSOR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – NF-E (MODELO 55) 

seguindo as alterações exigidas nas notas técnicas emitidas a partir do ENCAT (Encontro 
Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais).
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Quem pode utilizar o emissor:
A ferramenta emite a nota fiscal eletrônica modelo 55 e pode ser utilizada por 

micro e pequenas empresas (MPEs) e Microempreendedores Individuais (MEIs) de 
todo o Brasil.

Importante: para os optantes pelo Simples Nacional, em operações internas, será 
possível utilizar a nota Fiscal de Papel Mod. 1 /1-A até 30/9/2018, mas a partir 
de 1/10/2018 será obrigatório o uso da NF-e 55. Essa observação foi incluída pela 
Portaria CAT 36, de 4/5/2018.

O emissor de NF-e (modelo 55) emite o documento eletrônico que é utilizado 
por empresas que atuam com vendas de mercadorias para outras empresas que não 
sejam consumidoras finais (ex.: venda de matérias-primas para indústrias, venda 
de mercadorias para revendedores), seja dentro do Estado ou para outros Estados 
(operações internas e interestaduais); vendas de mercadorias para consumidores 
finais, sejam elas pessoas físicas ou jurídicas, localizadas em outros Estados (operações 
interestaduais); vendas de mercadorias para governo ou administração pública e 
vendas de mercadorias para consumidor final para entrega em domicílio dentro do 
Estado de São Paulo (operações internas), quando não se tratar de “delivery”.
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Obrigatoriedade de utilização da nova versão 
O novo emissor NF-e disponibilizado pelo Sebrae - SP é conhecido como versão 

4.0 e segue os normativos apresentados nas Notas Técnicas emitidas a partir do 
layout aprovado no Encat (Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores 
Tributários Estaduais).

O recebimento da versão 3.10 será descontinuado pelas secretarias fazendárias 
estaduais, obrigando as empresas a migrarem para a nova versão.

Principais mudanças da versão anterior
As alterações mais comentadas são:

• Criação de campos de preenchimento de códigos (ex.: Código Anvisa) ou 
dados (números de lotes, datas de produção) específicos aos produtos que 
possibilitam a sua rastreabilidade, auxiliando a identificação dos que podem 
estar sujeitos a regulações sanitárias e a casos de recolhimento/recall, ou 
seja, controles de produtos em geral (produtos veterinários, odontológicos, 
medicamentos, bebidas, águas envasadas, embalagens etc.)

• Novas informações para transporte da NF-e com a criação de nova 
modalidades de frete;

• Exclusão de alguns campos na forma de pagamento (ex.: duplicata mercantil) 
e reagrupando para um novo grupo “Informações de Pagamento”;

• Regras de validação vinculadas aos novos campos ou a novos controles 
necessários para melhoria da qualidade de informações prestadas pelas 
empresas;
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• Melhoria na tecnologia do protocolo de comunicação eletrônico (TLS 1.2 ou 
superior) entre seus contribuintes e as respectivas Fazendas Estaduais;

• Inclusão de opções de fornecimento utilizada no caso de venda ambulante 
(ex.: operação presencial, fora do estabelecimento),

• Inclusão de campos de percentuais de mistura do GLP e descrição do código 
ANP (Grupo de produto – Combustível);

• Criação de campos para indicação de informações referentes ao FCP – Fundo 
de Combate à Pobreza (previsto na Constituição Federal – art. 82 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias) nas operações internas ou 
interestaduais com ST – Substituição Tributária;

• Inclusão de campo no Grupo Total da NF-e para informar o valor total do IPI 
no caso de devolução de mercadoria por estabelecimento não contribuinte 
desse imposto;

• Inserção de opção para informar o Grupo de Repasse do ICMS ST.
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Migração da versão antiga (3.10) para a nova (4.0)
Quem já possui a versão 3.10 em funcionamento com seus produtos, clientes ou 

transportadoras cadastrados, poderá criar arquivos de importação utilizando a opção 
EXPORTAR disponível naquela versão para futura importação na nova versão que 
o Sebrae-SP disponibiliza. Atenção: as notas fiscais (arquivos XML) não poderão ser 
importadas para a nova versão do emissor devido à variação de layout encontrada 
entre as versões. Dessa forma, o usuário deverá, como de costume, manter as notas 
fiscais (arquivos XML) guardadas fora do emissor em prazo previsto por lei, a fim de 
suprir possíveis fiscalizações fazendárias.
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Confira o passo a passo para 
instalação e utilização do Emissor 4.0

Acesse o site do Sebrae: www.sebrae.com.br 
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Na área “Sebrae nos Estados”, clique em São Paulo. 

Clique em “Atendimento ao cliente”
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No menu lateral, selecione a opção “Emissores NF-e e CT-e”

Para a correta instalação, é imprescindível que o computador tenha o JAVA 
atualizado e com o endereço http://conteudo.sebrae.com.br inserido na lista de 
exceções situada na aba “Segurança” do Painel de Controle Java.

Se tiver alguma dúvida, confira as informações que constam na página.
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Caso o Java não esteja atualizado, recomendamos que o atualize acessando www.
java.com. Se estiver atualizado, mas ainda não possuir o endereço de conteúdo 
Sebrae mencionado, o próximo passo será acessar ao “Painel de Controle” do seu 
computador e localizar o Painel de Configuração do Java.
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Dica: digite “java” na pesquisa.

Abra o Java e selecione a aba “Segurança”, clique em Editar Lista de Sites e em se-
guida em Adicionar, digite o endereço http://conteudo.sebrae.com.br . Clique em OK 
na tela de alerta e, então, clique Continuar.
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Após finalizado o processo, o endereço aparecerá na lista de exceções. Clique em 
OK para finalizar o Painel de Controle Java.
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Volte ao site do Sebrae e acione o “CLIQUE AQUI PARA REALIZAR O 
DOWNLOAD!!!”
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Você será direcionado para a página de login do site. Basta inserir os seus dados 
e clicar em “entrar”. Caso não tenha cadastro no site do Sebrae, será preciso fazê-lo 
gratuitamente, clicando em “Cadastre-se”.

Importante: Se encontrar dificuldades em realizar o login, acesse o endereço: 
http://bit.ly/emissor-sebrae
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Na tela seguinte, insira o CNPJ da sua empresa seguindo o exemplo. Depois clique 
em Submeter.
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Clique no link para direcionamento:
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Selecione o emissor 4.0 
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Ao clicar no emissor desejado, se estiver sendo utilizado o navegador Google 
Chrome, logo abaixo aparecerá um alerta, devendo ser selecionada a opção “Manter”.
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Ao clicar na seta ao lado do nome do arquivo, selecione a opção Mostrar na Pasta 
(navegador Google Chrome) para encontrar o programa instalador.

Localize o arquivo “emissorNFe” e clique duas vezes no arquivo para iniciar a 
instalação.
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Em alguns segundos, a instalação será iniciada, buscando no site de conteúdo do 
Sebrae os arquivos necessários para o funcionamento do emissor.

Após a verificação do aplicativo e término da instalação, aparecerá o quadro de 
advertência. Selecione a caixa de aceite (1) e clique em executar (2).



21

Em alguns computadores, podem ser apresentadas algumas telas de segurança 
(firewall, antivírus) que deverão ser permitidas pelo usuário.
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Pronto! 

O programa foi instalado com sucesso e já apresenta informações para os próximos 
passos. Então clique em OK.
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Nesta tela, já é possível incluir os dados da empresa emitente e começar a trabalhar. 

Dica: verifique se o atalho foi criado automaticamente como de costume.

Se desejar, finalize o programa e adicione um atalho na área de trabalho para a 
abertura do emissor novamente.
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Seu emissor já está pronto para ser utilizado!
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Importar os dados NF-e da versão 3.10 de produção para a 4.0 de produção

Vamos falar do procedimento de MIGRAÇÃO DAS INFORMAÇÕES da versão 
3.10 do emissor para a 4.0?

A instalação permanece igual, ou seja, precisará existir o Java instalado (atualizado 
de preferência) e conter o endereço http://conteudo.sebrae.com.br na lista de 
exceções do Java (constante na aba “Segurança” dentro do Painel de Controle do 
Java) e depois iniciar o download e instalação do programa.

Antes de iniciarmos o passo a passo da migração de informações, é importante 
lembrar que a NF-e (xml) emitida na versão 3.10 do emissor possui layout diferente e 
por isso não pode ser importada para a versão 4.0 do emissor gratuito.

Dessa forma, nos restará efetuar as migrações dos cadastros de Emitente, Cliente, 
Produto e Transportadora da versão 3.10 para a 4.0 do emissor de NF-e.

Se a empresa desejar, o cadastro pode ser feito no emissor 4.0, não é obrigatório 
fazer a migração.

A primeira migração deve ser a do CADASTRO DE EMITENTE (incluir o logotipo 
se existir na versão 3.10) e depois as demais informações (Cliente, Produto ou 
Transportadora) em qualquer ordem.
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Confira agora o passo a passo para a migração dos arquivos:

PASSO 1 – Obrigatoriamente iniciar a migração com a exportação do cadastro do EMITENTE

1. Iniciar o programa emissor 3.10, versão de produção;

Selecione as empresas na tela Cadastro de Emitentes e clique no botão Exportar.

PASSO 2 – Então abrirá uma caixa para:

1. Selecionar o Tipo de arquivo a ser exportado (TXT ou XML). Dica: se existirem 
várias empresas no cadastro, utilize o tipo de arquivo TXT;

2. Clique em Localizar para indicar a pasta em que deseja salvar o arquivo e 
então clique em Selecionar, e por fim:

Clique no botão Exportar
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PASSO 3 – Após alguns segundos, aparecerá o aviso: “Exportação Concluída”.

Clique em OK e em seguida em Fechar.
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PASSO 4 – MINIMIZE o emissor 3.10 e verifique se o arquivo do cadastro foi salvo 
na pasta escolhida.
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PASSO 5 – Abra o programa emissor 4.0 versão de produção e clique no botão 
Importar disponível na tela de Cadastro de Emitentes.
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PASSO 6 – Ao aparecer a tela Importação de Arquivos clique no botão Localizar. 

1. Encontre a pasta em que foram salvos o Cadastro de Emitentes; e

2. Ao encontrar a pasta (1), clique em OK (2).
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PASSO 7 – Aparecerá o arquivo de acordo com o TIPO (TXT ou XML) em que foi 
salvo (1 e 2), então: 

1. Selecione o arquivo Emitente (3) criado a partir do emissor 3.10; e 

Clique em Importar (4).

Pronto!
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Clique no botão Fechar, pois todos os EMITENTES selecionados que estavam 
cadastrados no emissor 3.10 de produção foram importados com sucesso para a versão 
4.0 de produção.

Para verificar se a migração do cadastro de emitente foi um sucesso na 4.0, basta 
acionar o menu Emitente e selecionar a opção Selecionar Emitente. 

Na tela seguinte, serão apresentadas as empresas emitentes cadastradas inclusive 
as exportadas.
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Confira os 9 Passos

PASSO 1 – Inicie o emitente para ter acesso aos cadastros:

1. Selecione o quadro ao lado do CNPJ da empresa desejada;

2. Clique no botão Iniciar; e
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Na próxima tela, a de Aviso, clique no botão Fechar.

PASSO 2 – Com a empresa (emitente) iniciada:

1. Selecione no menu Cadastro a opção PRODUTO;

a. Obs.: se a migração for de cliente, selecione a opção CLIENTE; se for 
transportadora, selecione TRANSPORTADORA e siga os próximos passos adequando 
o nome dos arquivos no momento da seleção.
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PASSO 3 – Nesta tela aparecerão os produtos cadastrados da empresa emitente:

1. Escolha a opção “Selecionar todos”; (1)

2. Clique no botão Exportar; (2) (ao clicar aparecerá um pequeno quadro)

3. Selecione o Tipo de arquivo (TXT ou XML); (3) 

a. Se existirem vários produtos, selecione o tipo TXT, pois será criado um arquivo 
com todos os produtos da página (100 produtos por tela)

4. Clique no botão Localizar (4) e encontre ou crie uma pasta (5 e 6) para salvar 
o arquivo que será gerado;

5. Clique em Selecionar; (7)
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PASSO 4 – Nesta tela aparecerão os produtos cadastrados da empresa emitente:

1. Clique em Exportar; (1)

2. No aviso de “Exportação Concluída” (2) clique em OK (3);

3. Clique no botão Fechar no quadro que restará.



37

PASSO 5 – Acesse o emissor 4.0 e inicie a empresa (Emitente)

1. Selecione o quadro (1) ao lado do CNPJ da empresa desejada;

2. Clique no botão Iniciar (2); e

3. Na tela de Aviso clique no botão Fechar
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PASSO 6 – Após a empresa iniciada: (1)

1. Selecione no menu Sistema a opção Importar Arquivos;(2)
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PASSO 7 – Localizar a pasta do arquivo salvo e importando para o emissor

1. Ao aparecer a tela Importação de Arquivos clique no botão Localizar; (1)

2. Encontre a pasta em que foram salvos os cadastros Produtos, Transportadoras 
ou Clientes; e (2)

3. Ao encontrar a pasta, clique em OK. (3)
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PASSO 8 – Aparecerá o arquivo (1) de acordo com o TIPO (txt ou XML) em que foi 
salvo, então: 

1. Selecione o arquivo “Produto” criado a partir da versão 3.10; (2) e

a. Obs.: nesta imagem, perceba que trouxemos também o cadastro “Cliente” que 
também será selecionado a partir daqui, demonstrando a possibilidade de agilizar as 
migrações.

2. Clique em Importar. (3)
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PASSO 9 – Após selecionar todos os arquivos (Produto e o Cliente, que já 
possuíamos o arquivo gerado) (1): 

1. Clique no botão Importar; (2)

2. Então aparecerá o quadro de Importação de Arquivos (3), com a mesma 
quantidade de arquivos selecionados e com a informação de conclusão com sucesso;

3. Clique em Fechar no quadro Importação de Arquivos; (4) e

4. Em seguida clique em Fechar, pois os produtos que estavam cadastrados no 
emissor 3.10 versão produção foram importados com sucesso para a versão 4.0 de 
produção. (5)

Pronto!!



42

Para verificar se a migração do cadastro dos Produtos foi efetivada com sucesso 
na 4.0, basta acionar no menu “Cadastro” do emissor a opção Produto (1). 

Nesta tela, serão apresentados os produtos exportados e inclusive os cadastrados, 
se houver (2).

Agora a emissão da nota fiscal com os dados da versão 3.10 estarão disponíveis 
para seleção na versão 4.0.

Ficou com alguma dúvida? Acesse o site do Sebrae-SP (www.sebrae.com.br) ou 
ligue para 0800 570 0800 e fale com um de nossos especialistas.
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