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1. Descrição e Objetivo 

 
Este manual destina-se aos usuários do Sistema ECF, que é o canal de comunicação VIRTUAL entre o 
contribuinte usuário de equipamento ECF e a SEFAZ/RJ.  Desde o final de 2009, foram desenvolvidas 
novas facilidades para o usuário, com deferimentos e autorizações que podem ser concedidos através 
da internet. É também o canal de comunicação VIRTUAL entre o desenvolvedor de PAF -ECF e a 
SEFAZ/RJ. 
 
O MANUAL DO SISTEMA ECF apresenta o passo a passo para as obrigações  tributário-acessórias que 
devem ser cumpridas pelos contribuintes e responsáveis pelo desenvolvimento de PAF-ECF (programa 
aplicativo fiscal). 
 
A automação de processos na Secretaria de Estado de Fazenda visa agilizar o atendimento aos 
usuários dos sistemas, bem como reduzir burocracia e eliminar os custos com deslocamentos do 
contribuinte às repartições.  Outro importante benefício foi a dispensa do pagamento da Taxa de 
Serviços Estaduais para comunicações e serviços voltados para o Sistema ECF.  
 

 

 

2. Legislação Aplicável 

 

- Resolução SEFAZ nº 243/2009. 
- Resolução SEFAZ nº 217/2009. 
- Resolução SEFAZ nº 539/2012. 
- Livro VIII do RICMS. 
  
Para maiores detalhes, consultar a legislação na página da SEFAZ/RJ. Endereço eletrônico:  
http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/faces/servicos/navigationContribuinte/conluna1/menu_servico_icms/IC
MS-
ECF?_afrLoop=1216435107610164&datasource=UCMServer%23dDocName%3A101521&_afrWindowMo
de=0&_adf.ctrl-state=cjgiav96w_679 
 
 
3. Principais conceitos [Art. 1°, 2° e 3° do Livro VIII do RICMS] 

 
Emissor de Cupom Fiscal (ECF): é o equipamento de automação comercial e fiscal com capacidade para emitir, 
armazenar e disponibilizar documentos fiscais e não fiscais e realizar controles de natureza fiscal referentes a 
operações de circulação de mercadorias ou a prestações de serviços, implementado na forma de impressora com 
finalidade específica (ECF-IF) e dotado de Módulo Fiscal Blindado (MFB) que recebe comandos de Programa 
Aplicativo Fiscal - Emissor de Cupom Fiscal (PAF-ECF) externo. 
 
Programa Aplicativo Fiscal - Emissor de Cupom Fiscal (PAF-ECF): é o programa aplicativo desenvolvido para 
possibilitar o envio de comandos ao Software Básico do ECF, sem capacidade de alterá-lo ou ignorá-lo, para 
utilização pelo contribuinte usuário do ECF. 
 
Usuário: o estabelecimento inscrito no CAD-ICMS que possua ECF autorizado para uso fiscal; 
 
Empresa interventora: empresa devidamente credenciada pela Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de 
Janeiro (SEFAZ) autorizada a realizar intervenção técnica, entendida como qualquer ato de reparo, manutenção, 
configuração ou parametrização no equipamento; 
 
Empresa desenvolvedora de PAF-ECF: empresa desenvolvedora de programa aplicativo fiscal para uso próprio 
ou de terceiros; 
 
Memória de fita detalhe (MFD): dispositivo eletrônico que armazena os dados necessários à reprodução integral 
dos documentos emitidos pelo ECF em substituição à fita-detalhe impressa; 
 
 
4. Usuários do Sistema 

 
4.1 – Contribuintes obrigados ao uso de equipamento ECF  

 

http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/faces/servicos/navigationContribuinte/conluna1/menu_servico_icms/ICMS-ECF?_afrLoop=1216435107610164&datasource=UCMServer%23dDocName%3A101521&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=cjgiav96w_679
http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/faces/servicos/navigationContribuinte/conluna1/menu_servico_icms/ICMS-ECF?_afrLoop=1216435107610164&datasource=UCMServer%23dDocName%3A101521&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=cjgiav96w_679
http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/faces/servicos/navigationContribuinte/conluna1/menu_servico_icms/ICMS-ECF?_afrLoop=1216435107610164&datasource=UCMServer%23dDocName%3A101521&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=cjgiav96w_679
http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/faces/servicos/navigationContribuinte/conluna1/menu_servico_icms/ICMS-ECF?_afrLoop=1216435107610164&datasource=UCMServer%23dDocName%3A101521&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=cjgiav96w_679
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Esta informação pode ser encontrada no Livro VIII do RICMS e no Manual do ECF, que está 
disponibilizado na página da SEFAZ/RJ no endereço eletrônico:  
 
http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/content/conn/UCMServer/uuid/dDocNam e%3a3448275 
 
4.2 – Empresas que desenvolvem PAF-ECF  

 

A partir de 1º DE NOVEMBRO DE 2009, a SEFAZ/RJ passou a autorizar somente o uso de ECF com a 
indicação de PAF-ECF previamente cadastrado no Sistema ECF dessa Secretaria.   Para consultar a 
relação de empresas cadastradas na SEFAZ/RJ, observe o item 5.10 – Consulta sobre as empresas que 
estão cadastradas na Secretaria de Fazenda para desenvolver o PAF -ECF. 
 
O cadastramento da empresa e o registro do PAF-ECF são realizados EXCLUSIVAMENTE pela internet, 
sendo obrigados: 
• A empresa desenvolvedora do programa, no caso de PAF -ECF comercializável; 
• A empresa usuária contribuinte, no caso de PAF -ECF exclusivo próprio; 
• A empresa desenvolvedora do programa, no caso do PAF-ECF do tipo exclusivo-terceirizado. 
 
Estes conceitos podem ser aprofundados no Manual do ECF, que está disponibilizado na página da 
SEFAZ/RJ no endereço eletrônico:  
http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/content/conn/UCMServer/uuid/dDocName%3a3448275  
  

http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/content/conn/UCMServer/uuid/dDocName%3a3448275
http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/content/conn/UCMServer/uuid/dDocName%3a3448275
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5. PROCEDIMENTOS – Sistema ECF 

 
Esta seção apresenta a descrição detalhada dos procedimentos para as comunicações e consultas que 
o contribuinte que possui o ECF deve cumprir através da internet.  
  
5.1 – Acesso ao Sistema ECF 

 
1. Para entrar no Sistema ECF, é necessário acessar a página da SEFAZ – www.fazenda.rj.gov.br 

 

2. Na página exibida, clique em Portal da Secretaria da Fazenda . 

 
3. Estando na página principal da Secretaria de Estado de Fazenda , em Serviços, selecione 

Contribuinte > ECF. 

 

4. Em ECF – Emissor de Cupom Fiscal, clique na opção Sistema de ECF - Comunicação de 
inclusão por autorização de uso, alteração, exclusão por cessação de uso e outros serviços 
eletrônicos.  

 
5. Em Sistema ECF – comunicação de inclusão por autorização de uso, alteração, exclusão por cessação e 

outros serviços eletrônicos, clique em Formulário Eletrônico / Comunicação de ECF / Consultas e 
Relatórios / Cadastramento de Credenciadas . 

 

6. Na tela seguinte, informe o número da Inscrição Estadual e os caracteres de confirmação e clique 

em Confirmar. 

 

7. Caso já exista um número de protocolo para a Inscrição Estadual informada, na tela exibida, informe 

o número de protocolo e clique em Confirmar. 

 

8. Caso ainda não exista um número de protocolo para a Inscrição Estadual informada, vá para o item 

5.1.1 – Obtenção do Número de Protocolo para a Inscrição Estadual . 

 
 

9. Se não souber o número de protocolo, clique na opção <<aqui>> e automaticamente será enviado o 

número de protocolo para o e-mail cadastrado no Sistema ECF. 

 

10. Caso não utilize mais o e-mail cadastrado na SEFAZ, será necessário alterá-lo no Sistema ECF. 

Assim que a alteração for concluída o Sistema enviará uma mensagem para o novo e-mail cadastrado 

com o protocolo de acesso ao Sistema ECF.  

 
Para alterar o e-mail cadastrado no Sistema ECF, o contribuinte (ou seu representante) deverá 

comparecer à Repartição Fiscal de sua circunscrição, portando contrato social, identificação e 

procuração (se for o caso) e solicitar ao Auditor Fiscal de plantão a alteração. 

 

5.1.1 – Obtenção do Número de Protocolo para a Inscrição Estadual  

 
No caso de não existir um Número de Protocolo para a Inscrição Estadual informada, o sistema 

exibirá uma página de modo que o responsável pela apresentação das informações sobre ECF forneça  

seus dados cadastrais. 

O responsável pela apresentação das informações sobre ECF  pode não pertencer ao quadro de 
sócios ou representantes legais da empresa, como, por exemplo, o contador. 
 
  
1. No formulário eletrônico Dados do responsável pelas informações , preencha todos os campos 

solicitados e clique em Confirmar. 

 

http://www.fazenda.rj.gov.br/
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Seguem algumas observações sobre alguns campos: 
 

O estabelecimento 
está obrigado ao 
uso do ECF: 

Informar se o estabelecimento está obrigado ao uso de ECF.  Em caso de 
dúvidas, verifique o item 4.1 deste manual (4.1 – Contribuintes obrigados ao 
uso do ECF) ou clicar em <<Leia mais>>. 

Informe o número 
do CPF de um 
responsável pela 
empresa registrado 
no sistema de 
Cadastro de 
Contribuinte: 

Informar o número do CPF de um responsável pela empresa, que esteja 
registrado no Cadastro de Contribuinte no estado do Rio de Janeiro.  Se não 
souber, esta informação pode ser obtida na repartição de sua circunscrição.  
Em regra, são registrados como responsáveis, sócios e/ou diretores com 
procuração específica.  

 
 
3. Após o preenchimento, o sistema exibe uma nova página para que os dados do responsável possam 

ser confirmados. 
 

4. Se as informações exibidas estiverem corretas, clique em Confirmar. 
 

5. Caso seja necessária alguma modificação, clique em Retornar.  
 

  

IMPORTANTE! 

O protocolo é a senha de acesso ao sistema por estabelecimento do contribuinte.  Guarde esta 
informação. 

 

 
 

5.2 – Menu Principal do Módulo ECF 

 
Após a identificação do contribuinte, será exibido o Menu Principal do Módulo ECF. 
 
Segue uma breve explicação sobre cada uma das opções:  
 

Cadastramento de Credenciadas  

O cadastramento da credenciada deve ser feito no Sistema ECF PELO CONTRIBUINTE, com as 
informações constantes do Atestado de Responsabilidade e de Capacitação Técnica (ARCT), na 
funcionalidade “Cadastramento de Credenciada”. Esse cadastramento e atualização do ARCT devem ser 
feitos antes de realizar qualquer comunicação das naturezas “Inclusão de ECF por autorização de uso”, 
“Exclusão de ECF por cessação de uso”, “Intervenção Técnica sem Saída do Estabelecimento”, 
“Alteração de Software Básico” e “Retorno do ECF ao estabelecimento com Intervenção Técnica”.    
 
Caso o contribuinte tenha mais de um estabelecimento no Estado do Rio de Janeiro, ele deverá 
efetuar o cadastramento da interventora com o uso da inscrição estadual e protocolo do 
estabelecimento principal, mesmo que a intervenção técnica tenha sido efetuada em equipamento 
de uma filial.  
 

Lembre-se que, de acordo com a disposição legal , somente empresas credenciadas pela SEFAZ/RJ são 
autorizadas a intervir no ECF, as quais devem emitir o documento denominado " ATESTADO DE 
INTERVENÇÃO TÉCNICA EM ECF" e apresentar o "ATESTADO DE RESPONSABILIDADE E 
CAPACITAÇÃO TÉCNICA". 

Para detalhamento dos procedimentos referentes a credenciamento de credenciadas, ver item 5.3 
Cadastramento de Credenciados – Para contribuintes neste manual. 

 

Comunicação de ECF  

O contribuinte deve informar à SEFAZ/RJ, no SISTEMA ECF, todos os fatos relacionados ao 
equipamento, como sua saída e retorno do estabelecimento do usuário, intervenções técnicas 
realizadas, destinação do equipamento a treinamento de funcionários, alt eração de versões, etc. Para 
detalhamento dos procedimentos, ver item 5.4 – Menu das Naturezas de Comunicação de ECF neste 
manual. 
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Retificar Comunicação Pendente de Deferimento 

Ao tentar obter autorização para uso de um equipamento ECF, o contribuinte pode ter tido um problema 
com incompatibilidade de modelo ou o PAF-ECF indicado estar com algum problema. Nesses casos,  a 
comunicação ficará pendente de deferimento e será dado um prazo de 60 dias para que ele retifique as 
informações mediante a opção “Retificar Comunicação Pendente de Deferimento” e tenha a autorização 
de uso deferida.  Para detalhamento dos procedimentos, ver item 5.5 – Retificar Comunicação Pendente 
de Referimento. 
 
 

Consultas e Relatórios 

 Emissão do Certificado de Autorização de ECF  – Permite imprimir o certificado de autorização 
de uso pela internet.  Para detalhamento dos procedimentos, ver item  5.6 – Emissão de 
Certificado de Autorização de ECF. 

 Consulta Comunicação ECF – Permite consultar e/ou imprimir as consultas e comunicações 
feitas pelo contribuinte sobre seu equipamento ECF. Para detalhamento dos procedimentos, ver 
item 5.7 – Consulta Comunicação de ECF. 

 Consulta Credenciadas – Permite consulta a relação de credenciados que já foram cadast rados 
pelo contribuinte no site. Para detalhamento dos procedimentos, ver item 5.8 Consulta de 
Credenciados –  Consulta de Relação de Empresas Interventoras e técnicos habilitados . 

 Marca/Modelo/Versão de Software Básico  – Permite consultar a relação dos equipamentos 
autorizados a funcionar pela Secretaria de Fazenda, onde são fornecidos dados sobre a marca, 
modelo do ECF e versão do Software Básico.   Pode-se saber também a data de início de 
autorização e a do término previsto.  Para detalhamento dos procedimentos, ver item 5.9 Marca, 
Modelo e Versão de Software Básico. 
  
 

5.3 – Cadastramento de Credenciadas – Para contribuintes  

 
O cadastramento da empresa credenciada deve ser feito no Sistema ECF PELO CONTRIBUINTE, com 
as informações constantes do Atestado de Responsabilidade e de Capacitação Técnica (ARCT), na 
funcionalidade “Cadastramento de Credenciadas”.  
 
Ressalte-se que todas as informações referentes à intervenção devem ser digitadas no sistema, sendo 
obrigatória a inclusão de técnicos que efetuam tal atividade, como também os equipament os para os 
quais estão habilitados. 
 
O credenciamento da empresa autorizada a intervir em ECF não tem prazo de validade, entretanto os 
seus técnicos habilitados devem possuir o Atestado de Responsabilidade e Capacitação Técnica (ARCT) 
fornecido pelo fabricante ou importador com validade de 3 (três) anos no máximo, caso tenha sido 
emitido após 23 de maio de 2012 (conforme a Resolução SEFAZ nº 495/2012), ou validade de 1 (um) 
ano no máximo, nos demais casos. 
 
Esse cadastramento e atualização do ARCT devem ser  feitos pelo próprio contribuinte usuário do ECF 
antes de fazer qualquer comunicação de natureza “Inclusão de ECF por Autorização de Uso”, “Exclusão 
de ECF por Cessação de Uso”, “Intervenção Técnica sem Saída do Estabelecimento”, “Alteração de  
Versão de Software Básico, Memória Fiscal, Número Sequencial e Responsável” e “Retorno do ECF ao 
Estabelecimento com Intervenção Técnica”.   Caso isto não seja realizado, o sistema não permitirá o 
deferimento da comunicação. 
 

 
5.3.1 – Inclusão de empresa credenciada  

 
Este item serve para o cadastramento da empresa interventora.     
 
IMPORTANTE: Caso a empresa tenha mais de um estabelecimento, ela deverá usar a Inscrição 
Estadual do estabelecimento principal para o cadastramento da interventora, mesmo que a 
intervenção tenha sido realizada em equipamento ECF de uma filial. 
 
1. No Menu Principal do Módulo ECF, clique em Cadastramento de Credenciadas. 
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2. Em Lista de Empresas credenciadas, clique em Incluir. 

 
3. No formulário eletrônico Detalhes da Empresa credenciada, informe os dados solicitados.  

 
4. Após o preenchimento dos campos, clique em Salvar. 

 

 

5.3.2 – Inclusão de técnico ou inclusão de nova habilitação  

 
5.3.2.1 Inclusão de técnico da empresa credenciada 
 
1. No Menu Principal do Módulo ECF, clique em Cadastramento de Credenciadas.  

 

2. Clique no CNPJ da empresa para a qual se deseja cadastrar o técnico habilitado . 

 

3. Em Detalhes da Empresa credenciada, clique em Técnicos.   
 

4. Em Lista de Técnicos, clique em Incluir.   

 
5. No formulário eletrônico Detalhes do Técnico, informe os dados solicitados.  

 
6. Após preencher os campos, c lique em Salvar. 
 
7. Na tela seguinte, adote um dos seguintes procedimentos:  

 
- Clique em Incluir, caso deseje cadastrar novo técnico. 
 
- Clique em Retornar para voltar ao Menu Principal do Módulo ECF. 

 
 
 
5.3.2.2 Inclusão de novas habilitações para técnico da empresa credenciada  
 
1. No Menu Principal do Módulo ECF, clique em Cadastramento de Credenciadas. 

 
2. Em Lista de Empresas credenciadas, clique no CNPJ da empresa credenciada em que o técnico 

está cadastrado. 

 

3. Em Detalhes da Empresa credenciada, clique em Técnicos.  

 
4. Em Lista de Técnicos, clique no CPF do técnico para o qual deseja incluir a habilitação . 

 

5. Em Detalhes do Técnico, clique na opção Habilitações.  
 

6. Em Lista de Habilitações, clique em Incluir. 
 

7. No formulário eletrônico Detalhes da Habilitação, informe os dados solicitados. 
 

8. Após informar os dados, clique em Salvar. 

 
5.4 – Menu das Naturezas de Comunicação de ECF 

 
As comunicações existentes neste menu são obrigações que o contribuinte deve cumprir e guardar os 
documentos comprobatórios pelo prazo decadencial a partir da data de cada comunicação, inclusive o 
ARCT que, apesar de sua validade, pode ser requisitado neste período.  Atualmente, a Secretaria de 
Fazenda efetua o deferimento automático das comunicações pela internet.  
 
Os procedimentos para a comunicação são: 
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1. Após acessar o Sistema ECF, descrito no item 5.1 Acesso ao Sistema ECF (Contribuintes), estando 

no Menu Principal do Módulo ECF, clique em Comunicação de ECF . 

 

2. Será exibida a tela Preenchimento da Comunicação de ECF  com a relação das comunicações que 

podem ser deferidas pela internet.  

5.4.1 – Inclusão de ECF por autorização de uso 

 
Esta opção será utilizada quando o contribuinte adquirir um ECF e desejar utilizá -lo.  Após o deferimento 
do pedido de autorização de uso pela internet, o contribuinte deverá emitir o CERTIFICADO DE 
AUTORIZAÇÃO DE USO do equipamento ECF recém-cadastrado mediante funcionalidade específica 
para esse fim, no Sistema ECF, cujos procedimentos estão descritos no item 5.6 – Emissão de 
Certificado de Autorização de ECF. 
 
Obs.: Antes de efetuar a inclusão do ECF, pode ser necessário inserir dados no Sistema referentes ao 
técnico e/ou à empresa interventora, que estão descritos no item 5.3 Cadastramento de Credenciadas – 
Para contribuintes. 
 
Para obter a autorização de uso do ECF: 
 
1. Acesse o Sistema ECF conforme o procedimento descrito no item 5.1 Acesso ao Sistema ECF 

 

2. No Menu Principal do Módulo ECF, clique em Comunicação de ECF. 

 

3. Em Preenchimento da Comunicação de ECF , clique na opção Inclusão de ECF por autorização 

de uso. 

 

4. No formulário eletrônico Inclusão de ECF por autorização de uso , preencha os campos solicitados 

conforme a tabela a seguir: 

 

Identificação do ECF  

Código Nacional de 
Identificação do 
ECF: 

Digite o Código Nacional de Identificação do ECF, que é o número que identifica 
a marca, o modelo e a versão do software básico do equipamento.  
Caso não saiba o código, clique em Buscar e selecione a marca, o modelo do 
ECF e a versão do software básico, e o Sistema retornará o código solicitado. 

Nº fabricação: Digite o número de fabricação do equipamento. Este dado encontra-se na 
Leitura X emitida pelo equipamento ECF.  
Cuidado: caso o equipamento ECF seja cadastrado com erro no número de 
fabricação, a retificação desse número deverá ser efetuada via processo 
administrativo formalizado na repartição fiscal do contribuinte.  

Nº Sequencial: Digite o número sequencial do equipamento, que é definido pelo próprio 
contribuinte no momento da lacração inicial do equipamento.  Ele deverá 
corresponder ao número sequencial do ECF atribuído pelo estabelecimento ao 
ponto de venda, podendo reutilizar este número no caso de cessação de uso do 
equipamento antigo e autorização de um novo.  Caso queira efetuar mudança no 
número seqüencial, ver procedimentos no item 5.5.3 – Alteração de Versão, 
Responsável, No seqüencial e Memória Fiscal . 
Obs: Essa alteração não se aplica em caso de preenchimento errado do número 
sequencial. 

 

Número de Lacres:  

Internos: Preencher com o número do lacre interno, que esta dentro do equipamento e 
fica localizado próximo a Memória da Fita Detalhe (MFD). Esta informação 
consta no Atestado de Intervenção Técnica, no campo 4, em Número do Lacre e 
do Disco Básico. 

Externos: Preencher com o número do lacre externo, que está fora do equipamento. Caso 
tenha mais de um lacre, separar os números por vírgulas.  Esta informação está 
no Atestado de Intervenção Técnica, no campo 6, em Lacres Colocados. 
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Destinado a 
treinamento? 

Informar se o equipamento destina-se a treinamento dos funcionários. 
 
Importante:  
Segundo o art. 24 do Livro VIII do RICMS, o equipamento ECF pode ser utilizado para 
treinamento dos funcionários e desenvolvimento de PAF-ECF, desde que: 
I - seja autorizado a uso, nos termos do artigo 22 deste Livro; 
II - os campos do ECF destinados aos registros dos números de Inscrição Estadual, 
Inscrição Municipal e CNPJ estejam preenchidos com o dígito 1 (um), ressalvado a 
aposição de digito verificador válido; 
III - o campo destinado ao registro da razão social da empresa usuária contenha a 
seguinte informação: “USO EXCLUSIVO PARA TREINAMENTO OU 
DESENVOLVIMENTO DE PAF-ECF”; 
IV - o campo destinado ao registro do endereço do contribuinte usuário contenha a 
seguinte informação: “SEM VALOR FISCAL”; 
V - os itens do Cupom Fiscal sejam registrados com valores de, no máximo, R$ 1,00 (um 
real); 
VI - o cupom emitido pelo equipamento contenha a expressão "MODO DE 
TREINAMENTO"; 
VII - a utilização do equipamento se dê fora do recinto de atendimento ao público, sob 
pena de se presumirem tributáveis as operações registradas no ECF; 
VIII - seja afixado no equipamento, em local visível, cartaz com a expressão 
"TREINAMENTO". 
 

 
  

Forma de apresentação das informações relativas a operações com cartão de crédito/débito:  

O sistema é TEF? Preencher a informação se o sistema permite a Transferência Eletrônica de 
Fundos (sistema que liga "on line" a loja ao banco, permitindo que, pela leitura 
do cartão magnético e digitação da senha do correntista, ocorra a transferência 
automática da conta bancária do cliente para a conta bancária da loja).  

Opera com POS 
fora do ECF? 

Preencher se o POS (Point of Sale) é feito fora do ECF ou de forma integrada 
com o ECF, isto é, se o próprio ECF efetua o TEF ou se é feito com o uso de 
outra máquina. 

 

5. Após informar os dados solicitados, clique em Confirmar. 

 

6. Preencha os dados com atenção e se errar, após a confirmação, efetue a retificação dos mesmos 

conforme o item 5.5.8 – Retificação de dados pelo contribuinte.  

Importante: 
 

1) Caso ocorra algum erro de digitação e/ou seleção na identificação do ECF (marca, modelo, 
versão do software básico, número de fabricação e número sequencial), no número de registro 
do PAF-ECF ou na destinação do ECF (treinamento? sim ou não), e a inclusão do ECF seja 
deferida, o contribuinte deverá formalizar processo administrativo na Repartição Fiscal de sua 
circunscrição para retificar o erro, devendo juntar ao processo uma Leitura X emitida pelo ECF e 
o atestado de intervenção técnica de lacração inicial . 
 

2) Caso o equipamento ECF seja incluído em Inscrição Estadual diversa da Inscrição Estadual do 
estabelecimento para o qual tenha sido adquirido, o contribuinte deverá formalizar processo 
administrativo na Repartição Fiscal de sua circunscrição para retificar o erro, devendo juntar ao 
processo uma Leitura X emitida pelo ECF e o atestado de intervenção técnica de lacração inicial.  

 
 
  
  

  
Após o deferimento do pedido de uso, o sistema atribuirá um número de autorização que passará a 
identificar o ECF. 
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7. Caso queira verificar o número da autorização concedida, efetue uma consulta às comunicações, 
conforme procedimentos descritos no item 5.7 – Consulta Comunicação de ECF. O número da 
autorização concedida será exigido nas outras comunicações deste equipamento.  

 
8. No caso de incompatibilidade de certos dados informados pelo usuário (por exemplo: quando o 

número de fabricação e/ou PAF-ECF não está compatível com a marca, modelo e versão do software 

básico do ECF de acordo com as informações prestadas por fabricantes ou desenvolvedores do 

PAF-ECF), o Sistema não deferirá a comunicação e a manterá com status de pendente de 

deferimento.  Para retificar estes dados, utilize a opção Retificar Comunicação Pendente de 

Deferimento, conforme procedimentos descritos no item 5.6. – Retificar Comunicação Pendente de 

Referimento. 

5.4.2 – Intervenção técnica sem saída do equipamento do estabelecimento  

 
Esta opção será utilizada quando for feito intervenção técnica no equipamento no próprio local (sem 
saída do equipamento do estabelecimento). 
 
Antes do efetuar a comunicação, pode ser necessário inserir dados no Sistema sobre o técnico e a 
empresa interventora, que estão descritos no item 5.3 Cadastramento de Credenciados – Para 
contribuintes. 
 
1. Acesse o Sistema ECF conforme seguindo o procedimento descrito no item 5.1 Acesso ao Sistema 

ECF (Contribuintes) 

2. No Menu Principal do Módulo ECF, clique em Comunicação de ECF. 

3. Em Preenchimento da Comunicação de ECF , clique sobre a opção Intervenção técnica sem 

saída do equipamento do estabelecimento . 

4. Na tela seguinte, informe o número da Autorização de Uso do equipamento para o qual se deseja 

registrar a intervenção técnica e clique em Confirmar.   

OBS: Caso não saiba o número, efetue a consulta deste número conforme descrito no 5.7 – Consulta 

Comunicação de ECF.  Neste item, pode-se verificar todas as autorizações concedidas pela SEFAZ.  

 

5. No formulário eletrônico Intervenção Técnica sem saída do equipamento do estabelecimento , 

informe os dados solicitados relacionados à intervenção técnica ocorrida no ECF.  

Identificação do ECF (área com campos em branco) – Preencher SOMENTE este campo se 
durante a intervenção técnica também tenha ocorrido alteração da versão do Software 

Básico. Neste caso, é importante também efetuar a comunicação sobre alteração de versão, 
explicada no item 5.5.3 – Alteração de Versão, Responsável, No seqüencial e Memória Fiscal  

É uma intervenção com 
mudança do software 
anterior: 
 
 

Marcar sim ou não, baseado no AIT.  Verificar no Atestado de 
Intervenção Técnica se houve a mudança do software.  Você pode 
comparar isto através do item 4, no campo Versão do Software 
Básico ou no item 7  no campo Motivo da Intervenção.  Se a opção 
foi sim, você deve preencher os itens abaixo.  Caso contrário, vá 
para o preenchimento sobre o Atestado de Intervenção Técnica.  

Código Nacional de 
Identificação do ECF: 
 
 

Preencher com o Código Nacional de Identificação do ECF, que é o 
número que identifica a marca, modelo e Software Básico do 
equipamento. Caso não saiba o código, clicar em <<buscar>>, e 
informar marca, modelo do ECF e versão do Software Básico que o 
sistema informará o código solicitado.  Estas informações estão no 
Atestado de Intervenção Técnica.  

 

Atestado de Intervenção Técnica – Preenchimento Obrigatório 

CNPJ da Credenciada: Preencher com o número do CNPJ da credenciada (campo 2). Caso a 
empresa não esteja cadastrada, será exibida uma mensagem na tela 
informando este fato. Neste caso, siga os procedimentos do item  
5.3.1 Inclusão de empresa credenciada.  
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CPF do Técnico: Preencher com o número do CPF do técnico, baseado no seu ARCT 
(Atestado de Responsabilidade e Capacitação Técnica) para efetuar 
intervenção técnica (campo 8).  Caso o técnico da Empresa não 
esteja cadastrado, será exibida uma mensagem na tela informando 
este fato.  Neste caso, siga os procedimentos do item  5.3.2 Inclusão 
de técnico da empresa credenciada. 

Data do Término da 
Intervenção: 

Preencher com a data do término da intervenção (campo 6).  

Contador da Ordem da 
Operação: 

Preencher com o número do Contador da Ordem da Operação, que 
está no Atestado, no campo 5 (VALOR REGISTRADO E 
ACUMULADO), na primeira linha.  Utilizar o valor referente ao 
Campo após a intervenção. 

Contador de Reinício de 
Operação: 

Preencher com o número do Contador do Reinício da Operação, que 
está no Atestado, no campo 5 (VALOR REGISTRADO E 
ACUMULADO), na segunda linha.  Utilizar o valor referente ao 
Campo após a intervenção. 
 

Valor do Grande Total: Preencher com valor do Grande Total, que é um número que acumula 
a quantidade de registros efetuados.  Este acumulador não pode ser 
zerado ou modificado.  Este valor está anotado no campo 5 do 
Atestado de Intervenção técnica, na quinta linha. Utilizar o valor 
referente ao Campo após a intervenção.  

 

Lacres: 

Internos: Preencher com os números dos lacres internos retirados e 
colocados, que estão dentro do equipamento e ficam localizados 
próximos a Memória da Fita Detalhe (MFD) ou da memória ROM para 
o equipamento sem MFD.   Estas informações constam no Atestado  
de Intervenção Técnica, no campo 6 referente ao Lacre retirado e 
colocado. 

Externos: Preencher com o número do lacre externo retirado e colocado, que 
representa aquele que está fora do equipamento. Caso tenha mais 
de um lacre, separar os números por vírgulas.  Esta informação está 
no Atestado de Intervenção Técnica no campo 6 (lacres retirados e 
colocados). 

Cuidado: Em regra, os lacres trocados são os externos.  É importante atenção nos valores e tipos 
de lacres, pois as informações sobre o número dos lacres externos e internos são verificadas em 

ações fiscais. 

  
 

Motivo de Intervenção Técnica – Preenchimento Obrigatório 

O motivo da intervenção está no campo 7 do AIT.  Caso escolha outros, será exibida um novo campo 
onde deve ser descrito este motivo.  

 

6. Clique na opção Confirmar. 

 

7. Preencher os dados com atenção e se errar após a confirmação, efetuar a retificação dos mesmos 

conforme procedimentos do item 5.5 – Retificação de dados pelo contribuinte. 

 

8. Após o preenchimento, será exibida no topo da tela a mensagem “COMUNICAÇÃO DEFERIDA”. 

 
 

5.4.3 – Alteração de Versão, Responsável, N° sequencial e Memória Fiscal (sem PAF-ECF) 

As alterações de versão do Software Básico e do número de ordem sequencial do equipamento ECF, 
bem como a troca da memória fiscal,  deverão ser apresentadas no Sistema ECF, mediante comunicação 
de ECF com a natureza "Alteração de versão, responsável, número de ordem seqüencial e memória 
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fiscal".  São mudanças que exigem intervenção técnica e por isto, os documentos que a comprovam 
devem ser guardados pelo contribuinte durante o prazo decadencial a contar da sua emissão, inclusive o 
ARCT (Atestado de Responsabilidade e Capacitação Técnica).   

Ressalta-se que as mudanças de dados que não requeiram Intervenção Técnica devem ser feitas 
através do item 5.4.8 – Retificação de dados pelo contribuinte, exceto o número da inscrição estadual e 
o número da fabricação do ECF, que são feitas por processo e solicitadas pelo contribuinte na repartição 
fiscal de circunscrição (onde está cadastrado) . 

Resumindo, as situações que essa comunicação de alteração de versão, responsável, nº sequencial e 
memória fiscal deve ser feita são: 

A. Troca da versão do Software Básico. 
 

B. Troca do responsável pelo programa aplicativo (até março de 2010) .  Atualmente, esta opção não 
está mais disponível no sistema. 
 

C. Troca de n.º de ordem sequencial do ECF. 
 

Obs.: Não é permitida a utilização de um mesmo número sequencial em dois ECF ativos.  
 

D. Em caso de defeito recuperável ou esgotamento da memória fiscal do equipamento, quando se 
coloca uma letra logo após o número de fabricação do ECF.    

Lembre-se que antes de efetuar a alteração, pode ser necessário inserir dados no sistema sobre o 
técnico e a empresa interventora, que estão descritos no item 5.3 Cadastramento de Credenciados – 
Para contribuintes. 
 
Os procedimentos são: 
 
1. Acesse o Sistema ECF conforme seguindo o procedimento descrito no item 5.1 Acesso ao Sistema 

ECF (Contribuintes) 

2. No Menu Principal do Módulo ECF, clique em Comunicação de ECF  

3. Em Preenchimento da Comunicação de ECF , clique sobre a opção << Alteração de Versão, 

Responsável, No sequencial e Memória Fiscal >>. 

4. Na tela seguinte, digite o número da Autorização de Uso do ECF.  Caso não saiba o número, efetuar 

a consulta deste número conforme descrito no 5.7 – Consulta Comunicação de ECF.  Neste item, 

pode-se verificar todas as autorizações concedidas pela SEFAZ.  

 

5. Clicar na opção <<Confirmar>>. 

 

6. Preencher os dados da petição e clicar na opção <<Confirmar>>.  

 

7. Preencher os dados com atenção e se errar após a confirmação, efetuar a retificação dos mesmos 

conforme o item 5.4.8 – Retificação de dados pelo contribuinte 

 

Identificação do ECF – Este campo deverá ser preenchido somente para mudança da 
memória fiscal ou alteração do número sequencial.  Caso contrário, não efetuar alterações 

nestes dados. 
Aparecerão na tela as informações sobre o ECF que está cadastrado no sis tema. 

Alterar para 
xxxxxxxxxxx: 

Caso tenha acontecido um defeito ou dano irrecuperável da memória fiscal, 
basta que se preencha este campo com a letra que foi inserida ao final do 
número de fabricação. 

Alterar N° 
Sequencial para: 

Caso seja desejada a alteração do número sequencial, basta que se preencha 
este campo com o novo número sequencial do ECF.  

 
 

Alteração de Versão – Este campo deverá ser preenchido somente para mudança da versão 
Software Básico.  Caso contrário, não efetuar alterações nestes dados. 
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Código Nacional 
de Identificação 
do ECF: 
 
 

Informação sobre o Código Nacional de Identificação do ECF, que é o número 
que identifica a marca, modelo e Software Básico do equipamento. Caso não 
saiba o código, clicar em <<buscar>>, e informar marca, modelo do ECF e 
versão do software básico que o sistema informará o código solicitado.  Veja 
a tela desta busca no final deste item.  Estas informações estão no Atestado 
de Intervenção Técnica. 

 
 
Atenção: É necessário informar pelo menos um dos campos: software básico, responsável pelo 

programa aplicativo ou número seqüencial.   Caso contrário, será exibida uma tela apresentando 

erro. 

8. Clique na opção Confirmar. 

 

9. Após o preenchimento, será exibida no topo da tela a mensagem “COMUNICAÇÃO DEFERIDA”. 

 
 
5.4.4 – Exclusão de ECF por cessação de uso 

 

Os pedidos de cessação de uso de equipamento ECF deverão ser apresentados no Sistema ECF, 
mediante comunicação de ECF com a natureza "Exclusão de ECF por cessação de uso".  Eles devem 
ser preenchidos sempre que o equipamento não seja mais utilizado pelo contribuinte, inclusive nos 
casos de roubo, furto ou dano irreparável.   

Ressalta-se que no caso de venda de ECF com MFD, o dispositivo MFD, referente às operações do 
contribuinte, deve ser retirado e permanecer com o usuário pelo prazo decadencial, contado a partir do 
deferimento da cessação de uso.  

No caso de extravio, roubo ou dano irreparável, NÃO será solicitada pelo sistema o preenchimento dos 
campos relativos à Intervenção de Cessação de Uso, sendo, entretanto necessária a comunicação da 
Cessação de Uso através do sistema, inserindo-se no campo Motivo da Cessação extravio,  roubo ou 
dano irreparável. 

Lembre-se que antes de efetuar a exclusão, pode ser necessário inserir dados no sistema sobre o 
técnico e a empresa interventora, que estão descritos no item 5.3 Cadastramento de Credenciados – 
Para contribuintes. 

 
Os procedimentos para a comunicação são: 
 
1. Acesse o Sistema ECF conforme seguindo o procedimento descrito no item 5.1 Acesso ao Sistema 

ECF (Contribuintes) 

2. No Menu Principal do Módulo ECF, clique em Comunicação de ECF  

3. Em Preenchimento da Comunicação de ECF , clique sobre a opção << Exclusão de ECF por 

cessação de uso >>. 

4. Na tela seguinte, digite o número da Autorização de Uso do ECF.  Caso não saiba o número, efetuar 

a consulta deste número conforme descrito no 5.7 – Consulta Comunicação de ECF.  Neste item, 

pode-se verificar todas as autorizações concedidas pela SEFAZ.  

 

5. Clicar na opção <<Confirmar>>. 

 

6. Preencher os dados da petição e clicar na opção <<Confirmar>>. 

 

 

 

Motivo da Cessação  
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Data da Cessação:  Preencher com a data de cessação de uso de equipamento.  

Motivo de Cessação:  Especificar o motivo entre as opções extravio, o 
equipamento não é mais autor izável, outro motivo ou roubo. 

Outros: 
Este item só aparece se no campo “Motivo da Cessação” a 
opção selecionada for “Outro motivo” e deve ser  preenchido 
em caso de outros motivos não especificados nas opções 
disponíveis no campo Motivo da Cessação.  

 

 

7. Preencher os dados com atenção e se errar após a confirmação, efetuar a retificação dos mesmos 

conforme procedimentos especificados no item 5.4.8 – Retificação de dados pelo contribuinte. 

 

8. Clique na opção Confirmar. 

 

9. Após o preenchimento, será exibida no topo da tela a mensagem “COMUNICAÇÃO DEFERIDA”. 

 
 
5.4.5 – Saída do Equipamento do Estabelecimento 

 

O contribuinte deve informar à SEFAZ/RJ, no SISTEMA ECF, SEMPRE que o ECF sair do 
estabelecimento do usuário,  

Importante salientar que além das comunicações no Sistema ECF, o estabelecimento usuário de ECF 
que PROMOVER A SAÍDA DEFINITIVA, interna ou interestadual, de ECF novo ou usado, deve enviar ao 
fisco de seu domicílio, ATÉ O 10º DIA do mês subsequente ao evento, arquivo eletrônico, conforme 
leiaute estabelecido no Anexo I do Convênio 9/09, contendo a relação do s equipamentos ECF 
movimentados, de acordo com a cláusula trigésima oitava, do Convênio ICMS 9/09.  No caso da 
SEFAZ/RJ, o arquivo deve ser enviado pelo e-mail safecf@fazenda.rj.gov.br, de acordo com a 
Resolução n° 495/2012. 

A obrigatoriedade acima atinge, por exemplo, os ECF movimentados por motivo de venda ou 
transferência para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Entretanto, ela NÃO SE APLICA à 
saída e ao correspondente retorno de ECF para manutenção, programação, assistência técnica ou saída 
para quiosque. 

A remessa do equipamento deve ser acobertada por nota fiscal, emitida pelo ESTABELECIMENTO 
USUÁRIO DO ECF.  Essa operação é amparada por suspensão do imposto, devendo o estabelecimento 
remetente mencionar na Nota Fiscal o dispositivo legal respectivo. Por isto,  deve ser discriminado o 
motivo de saída corretamente, evitando problemas com a fiscalização.   

Ressalta-se que a ordem de serviço deixada pelo prestador de serviço NÃO é documento hábil para 
comprovar a retirada do equipamento frente à fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda do 
Estado do Rio de Janeiro. 

Para efetuar os procedimentos:  
 
1. Acesse o Sistema ECF conforme seguindo o procedimento descrito no item 5.1 Acesso ao Sistema 

ECF (Contribuintes) 

2. No Menu Principal do Módulo ECF, clique em Comunicação de ECF  

3. Em Preenchimento da Comunicação de ECF , clique sobre a opção << Saída do Equipamento do 

Estabelecimento >>. 

4. Digitar o número da Autorização de Uso do ECF.  Caso não saiba o número, efetuar a consulta deste 

número conforme descrito no 5.7 – Consulta e Comunicação de ECF.  Neste item, pode-se verificar 

todas as autorizações concedidas pela SEFAZ. 

 

5. Clicar na opção <<Confirmar>>. 

mailto:safecf@fazenda.rj.gov.br
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6. Preencher os dados da petição e clicar na opção <<Confirmar>>. 

 

7. Preencher os dados com atenção e se errar após a confirmação, efetuar a retificação dos mesmos 

conforme o item 5.4.8 – Retificação de dados pelo contribuinte. 

  

Nota Fiscal de Saída  
Esta nota não é emitida pela Assistência Técnica e sim pela empresa que é proprietária do ECF  

Motivo da Saída: Preencher o motivo da saída, escolhendo entre as opções determinada pela 
SEFAZ. Caso decida por “outro tipo de saída do estabelecimento” , será exibido um 
novo campo a ser preenchido, para que se relate qual foi o motivo da saída. Caso 
selecione “saída do estabelecimento para quiosque”, será exibida um campo a ser 
digitado com o endereço do quiosque. 

  
 

8. Clique na opção Confirmar. 

 

9. Após o preenchimento, será exibida no topo da tela a mensagem “COMUNICAÇÃO DEFERIDA”. 

 
5.4.6 – Retorno do equipamento ao estabelecimento sem intervenção técnica 

 
Caso o equipamento retorne ao estabelecimento sem ter sofrido intervenção técnica, esta será o tipo de 
comunicação a ser efetuada.  
 
 
1. Acesse o Sistema ECF conforme seguindo o procedimento descrito no item 5.1 Acesso ao Sistema 

ECF (Contribuintes) 

2. No Menu Principal do Módulo ECF, clique em Comunicação de ECF  

3. Em Preenchimento da Comunicação de ECF , clique sobre a opção << Retorno do equipamento 

ao estabelecimento sem intervenção técnica >>. 

4. Digitar o número da Autorização de Uso do ECF. Caso não saiba o número, efetuar a consulta deste 

número conforme descrito no 5.7 – Consulta e Comunicação de ECF. Neste item, pode-se verificar 

todas as autorizações concedidas pela SEFAZ. 

 

5. Clicar na opção <<Confirmar>>. 

 
6. Preencher os dados da petição e clicar na opção <<Confirmar>>. 

 

7. Preencher os dados com atenção e se errar após a confirmação, efetuar a retificação dos mesmos 

conforme o item 5.4.8 – Retificação de dados pelo contribuinte. 

 

8. Clique na opção Confirmar. 

  

Nota Fiscal de Entrada 
Esta nota não é emitida pela Assistência Técnica e sim pela empresa que é proprietária 

do ECF 
 

 

9. Após o preenchimento, será exibida no topo da tela a mensagem “COMUNICAÇÃO DEFERIDA”.  
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5.4.7 – Retorno do equipamento ao estabelecimento com intervenção técnica 

Caso o equipamento retorne ao estabelecimento e tenha sido efetuada intervenção técnica, esta será o 
tipo de comunicação a ser realizada. Neste caso, é exigido o preenchimento de informações no 
formulário sobre o Atestado de Intervenção Técnica.  

O contribuinte usuário de ECF deve conservar  em seus estabelecimentos os Atestados de Intervenção 
Técnica em ECF pelo prazo decadencial.  

Lembre-se que antes de efetuar a comunicação, é necessário inserir dados no sistema sobre o técnico e 
a empresa interventora, que estão descritos no item 5.3 Cadastramento de Credenciados – Para 
contribuintes. 
 
1. Acesse o Sistema ECF conforme seguindo o procedimento descrito no item 5.1 Acesso ao Sistema 

ECF (Contribuintes) 

2. No Menu Principal do Módulo ECF, clique em Comunicação de ECF  

3. Em Preenchimento da Comunicação de ECF , clique sobre a << Retorno do equipamento ao 

estabelecimento com intervenção técnica >>. 

4. Na tela seguinte, digite o número da Autorização de Uso do ECF.  Caso não saiba o número, efetuar 

a consulta deste número conforme descrito no 5.7 – Consulta e Comunicação de ECF.  Neste item, 

pode-se verificar todas as autorizações concedidas pela SEFAZ. 

 

5. Clicar na opção <<Confirmar>>. 

 

6. Preencher os dados da petição e clicar na opção <<Confirmar>>. 

 

7. Preencher os dados com atenção e se errar após a confirmação, efetuar a retificação dos mesmos 

conforme o item 5.4.8 – Retificação de dados pelo contribuinte. 

 

Motivo de Intervenção Técnica – Preenchimento Obrigatório 

O motivo da intervenção está no campo 7 do AIT.   Caso escolha outros, será exibido um novo campo 
onde deve ser descrito qual o motivo desta. 

  
 
8. Clique na opção Confirmar. 

 

9. Após o preenchimento, será exibida no topo da tela a mensagem “COMUNICAÇÃO DEFERIDA ”. 

 
 
5.4.8 – Retificação de dados pelo contribuinte 

Erros cometidos no preenchimento dos formulários devem ser retificados pelo PRÓPRIO contribuinte 
usuário no Sistema ECF, Comunicação ECF “Retificação de dados pelo Contribuinte”.  

Os únicos dados que NÃO podem ser retificados pelo próprio contribuinte são a inscrição estadual, os 
dados de identificação do ECF e o número de registro do PAF-ECF. Caso ocorra erro no preenchimento 
desses dados, eles serão corrigidos mediante processo administrativo. O contribuinte usuário deve 
solicitar a correção à repartição f iscal de sua circunscrição, a qual deverá constituir processo 
administrativo tributário a ser enviado à Superintendência de Arrecadação, Cadastro e Informações 
Econômico-Fiscal – SUACIEF. 
 
Procedimentos: 
 
1. Acesse o Sistema ECF conforme seguindo o procedimento descrito no item 5.1 Acesso ao Sistema 

ECF (Contribuintes) 

2. No Menu Principal do Módulo ECF, clique em Comunicação de ECF  
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3. Em Preenchimento da Comunicação de ECF , clique sobre a << Retificação de dados pelo 

contribuinte >>. 

4. Selecionar qual o ECF que você deseja retificar e clicar sobre o número da autorização ou digitar o 

número da autorização de uso e clicar em <<Confirmar>>. 

 

5. Será exibida uma tela com todas as comunicações vinculadas ao ECF. Selecionar qual a 

comunicação que você deseja retificar e clicar sobre o número da mesma. 

 

6. Na página seguinte, alterar os dados desejados e clicar em <<Confirmar>>. 

 

7. Caso queira efetuar outra alteração, clicar em <<Confirmar>> ou se desejar sair do sistema, clicar 

em <<Retornar>>. 

 
5.4.9 – Conversão de ECF Treinamento para uso 

 

Este item descreve os procedimentos para converter um ECF  que era utilizado em treinamento para 
uso nas operações comerciais da empresa.   

Antes da descrição dos procedimentos de conversão, ressalta-se que o uso do ECF em treinamento é 
regulamentado e que também este ECF deve ter sido cadastrado neste sistema explicado no manual .   

O ECF autorizado para treinamento aparecerá no sistema ECF como designado para esta finalidade. 
 
A conversão de ECF utilizado em treinamento para uso comercial deve ser efetuada no Sistema ECF, 
mediante comunicação com a natureza "Conversão de ECF de treinamento para uso".  Seguem abaixo 
os procedimentos para esta atividade.  

 

1. Acesse o Sistema ECF conforme seguindo o procedimento descrito no item 5.1 Acesso ao Sistema 

ECF (Contribuintes) 

2. No Menu Principal do Módulo ECF, clique em Comunicação de ECF  

3. Em Preenchimento da Comunicação de ECF , clique sobre a << Conversão de ECF – Treinamento 

em Uso >>. 

4. Digitar o número da Autorização de Uso do ECF.  Caso não saiba o número, efetuar a consulta deste 

número conforme descrito no 5.7 – Consulta e Comunicação de ECF.  Neste item, pode-se verificar 

todas as autorizações concedidas pela SEFAZ.  

 

5. Clicar na opção <<Confirmar>>.    

 

6. Preencher os dados com atenção e se errar após a confirmação, efetuar a retificação dos mesmos 

conforme o item 5.4.8 – Retificação de dados pelo contribuinte. 

 
7. Clicar na opção <<Confirmar>>. 

 
5.4.10 – Alteração de PAF-ECF 

 
Caso o contribuinte usuário de ECF decida, por motivos que lhes são próprios, substituir seu PAF -ECF 
por outro, deve comunicar essa troca. A comunicação deve ser feita no Sistema ECF, mediante 
comunicação de ECF, com natureza “Alteração de PAF -ECF”. 
 
Esta funcionalidade é muito útil, pois permite que o contribuinte possa alterar todos os PAF -ECF de seus 
equipamentos em uma mesma comunicação. 
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1. Acesse o Sistema ECF conforme seguindo o procedimento descrito no item 5.1 Acesso ao Sistema 

ECF (Contribuintes) 

2. No Menu Principal do Módulo ECF, clique em Comunicação de ECF  

3. Em Preenchimento da Comunicação de ECF , clique sobre a << Alteração de PAF-ECF >>. 

4. Selecionar a nome comercial da empresa desenvolvedora do PAF-ECF que deseja modificar e clicar 

sobre ele. Caso o contribuinte ainda não tenha PAF-ECF cadastrado no sistema, será exibida a 

opção sem PAF-ECF no campo referente ao nome comercial.   

 

5. A tela que se segue deve ser preenchida pelo contribuinte, com os dados do novo PAF-ECF.  

 

6. O contribuinte pode optar pela modificação do PAF-ECF em alguns dos equipamentos cadastrados 

ou selecionar a opção << Marcar todos >>.  Ele deve informar se o ECF possui o sistema de TEF ou 

não. 

 

7. Após selecionar os equipamentos cadastrados, ele deve clicar  na opção << Confirmar >>. 
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5.5 – Retificar Comunicação Pendente de Deferimento 

 
Ao tentar incluir o ECF por autorização de uso, o contribuinte pode ter tido um problema com 
incompatibilidade de modelo / marca ou o PAF-ECF indicado estar com algum problema. Nesses casos, 
é dado um prazo de 60 dias para que ele retifique essas informações .  Após este período, caso não 
ocorra a retificação, a comunicação é indeferida.  
  
Procedimentos a serem seguidos: 
 
1. No menu principal, selecionar a opção << Retificar Comunicação Pendente de Referimento>>. 

 

2. Clicar sobre o número da comunicação a ser retificada e clicar em << CONFIRMAR>>. 

 
3. Para assegurar-se de que a comunicação foi realmente deferida, basta retornar ao MENU 

PRINCIPAL, clicar em << Retificar Comunicação Pendente de Referimento>>. Percebe-se que a 

comunicação que estava pendente de deferimento não se encontra mais na listagem de pendentes.   

 
5.6 – Emissão de Certificado de Autorização de ECF 

 
O ECF autorizado ao uso fiscal pelo fisco do Estado do Rio de Janeiro deve ter afixado  no próprio 
equipamento o "Certificado de Autorização de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal" emitido pelo 
Sistema ECF na página da SEFAZ/RJ. 
 
1. No menu principal, selecionar a opção << Emissão de Certificado de Autorização de ECF >>. 

 

2. Selecionar as opções cadastradas ou digitar o número de autorização. 

 

3. Clicar na opção << Emitir Certificados >>.  

  

4. Será apresentada uma tela com as opções para << Abrir >> ou << Salvar >> o certificado. 

 

Obs.: O certificado é emitido no formato “.pdf” . 

 
5.7 – Consulta e Comunicação de ECF 

 
Esta opção é voltada para o contribuinte verificar as comunicações de ECF que já foram efetuadas.  
 
1. No menu principal, selecionar a opção << Consulta e Comunicação de ECF >>. 

 

2. Selecionar o Número de Autorização que deseja consultar e clicar em cima do mesmo.  

 
3. Será exibida a tela com as informações sobre comunicação selecionada. Se desejar imprimir ou 

receber maior detalhamento sobre a consulta, marcar o item através de um clique em seleção e 

pressionar a opção <<Prosseguir>>. 

 
4. Será apresentada uma tela com as opções para << Abrir >> ou << Salvar >> a comunicação.  

 
Obs.: A comunicação é emitida no formato “.pdf”. 

 

5.8 – Consulta de Credenciadas – Lista Relação de Empresas Interventoras e Técnicos Habilitados 

 
Esta opção serve para consultar a relação de credenciadas cadastradas pelo contribuinte.  
Cabe ressaltar que essa opção somente é disponível através da inscrição estadual do 
estabelecimento Matriz ou Principal. 
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Qualquer credenciada cadastrada na inscrição estadual da Matriz pode ser utilizada  como interventora 
na inscrição estadual da Filial.  
 
1. Ao escolher a opção <<Consulta Credenciadas>>, será exibida uma tela, com a relação das 

Empresas Credenciadas para realizar intervenções técnicas. 

 

2. Para consultar outras informações sobre determinada empresa, basta clicar no CNPJ dela.  
 

3. Se for efetuada a seleção do CNPJ da empresa interventora, será exibida uma tela, com os detalhes 

desta e com a relação dos técnicos cadastrados. 

 

4. Se for efetuada a seleção do CPF do técnico, será exibida uma tela, com os detalhes das 

habilitações que o técnico possui. 

 

 
5.9 – Marca, Modelo e Versão de Software Básico 

 
A opção permite consultar a relação dos equipamentos autorizados a funcionar pela Secretaria de 
Fazenda, onde são fornecidos dados sobre a marca, modelo do ECF e versão do Software Básico.  
 
Todo equipamento homologado pode ser consultado através dessa página . Atualmente, essa tabela está 
de acordo com o Código Nacional de ECF.  Apesar do Estado do Rio de Janeiro só autorizar atualmente 
equipamentos com característica de hardware de Memória Fita -Detalhe (MFD), todas as marcas, 
modelos e versões que já foram autorizados pelo Estado do Rio de Janeiro constam dessa tabela.  
 
Esta relação possibilita também ao contribuinte saber até quando uma determinada marca, modelo e 
versão podem ser autorizadas e quando uma determinada versão deve ser trocada, assim como dá 
outras características, se tem MFD ou não. Pode-se saber também a data de início de autorização e a do 
término previsto. 
 
1. Após entrar no menu principal do sistema ECF, escolher  a opção << Marca, Modelo e Versão de 

Software Básico >>.  

 

2. Selecionar a marca do ECF através de um clique na seta posicionada junto a esta opção.  

 
3. Após selecionar a sua marca, automaticamente estarão disponíveis os modelos compatíveis com ela. 

Selecionar os cadastrados no sistema através da seta.  

 
4. Após selecionar o modelo, automaticamente estarão disponíveis as versões do Software Básico 

compatíveis com ele. Selecionar os que estão cadastrados no sistema através da seta.  
 

5. Pressionar a opção <<Consultar>>. 
 

Obs.: A consulta pode ser realizada selecionando-se somente a Marca ou Marca e Modelo. Neste caso 
será exibida uma tela com todos os Modelos e Versões de Software Básico ou todas as Versões de 
Software Básico já disponíveis. 
 
 
5.10 – Consulta sobre as empresas que estão cadastradas na Secretaria de Fazenda para 
desenvolver o PAF-ECF 

 
Este tópico aborda os procedimentos para o contribuinte verificar quais as empresas que foram 
autorizadas pela Secretaria de Fazenda.  Os procedimentos são:  
 
1. Acessar a página da SEFAZ – www.fazenda.rj.gov.br 

 

2. Na página exibida, clique em Portal da Secretaria da Fazenda . 

 

http://www.fazenda.rj.gov.br/
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3. Estando na página principal da Secretaria de Estado de Fazenda, em Serviços, selecione 

Contribuinte > ECF. 

 

4. Em ECF – Emissor de Cupom Fiscal , clique na opção <<PAF-ECF>>. 
 

5. Será exibida uma tela com informações sobre o PAF-ECF. Ao final da página existe a opção 
<<Consulta de PAF-ECF>>. Clicar nessa opção. 

 
6. Será exibida uma tela em Excel com as empresas autorizadas para desenvolver o PAF-ECF. 

 
7. Se desejar obter maiores informações sobre as empresas, basta clicar sobre + na própria planilha. 

 
8. Será exibida uma tela com o informações sobre as marcas, modelos e versões de software básico compatíveis 

com o PAF-ECF da empresa que selecionou, bem como o número do laudo técnico, órgão homologador, data 
do despacho do CONFAZ que autorizou, tipo de  PAF-ECF, se este é compatível com TEF e se efetua o 
SINTEGRA. 
 
 

6 Procedimentos - Contribuinte Usuário de ECF com MFD (Memória de Fita Detalhe)  

 
Esta seção detalha os procedimentos específicos para os contribuintes que possuem o ECF com a MFD.  
O estabelecimento usuário de equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) com  Memória de Fita-
detalhe (MFD) deverá enviar arquivo eletrônico contendo os dados da Memória de Fita -detalhe (MFD).  A 
frequência é mensal, devendo os arquivos relativos às operações de cada mês ser transmitidos até o dia 
15 do mês subsequente.  
 
 
6.1 – Acesso às Atividades Voltadas para a Transmissão de Arquivos MFD 

 

1. Acessar a página da SEFAZ – www.fazenda.rj.gov.br 

 

2. Na página exibida, clique em Portal da Secretaria da Fazenda . 

 
3. Estando na página principal da Secretaria de Estado de Fazenda, em Serviços, selecione 

Contribuinte > ECF. 

 

4. Em ECF – Emissor de Cupom Fiscal , clique na opção <<Transferência de Arquivo MFD>>. 

 
5. Na página que se segue, as opções referem-se a: 

 
a) Aplicativo eEFCc – Possibilita o download do arquivo, que deve ser utilizado para extração dos 

dados do ECF.  Ver maiores detalhes sobre o assunto no item 6.2 Programa eECFc. 
b) Entrega do arquivo MFD – Possibilita a transmissão do arquivo MFD para a Secretaria de 

Fazenda. Ver maiores detalhes sobre o assunto no item 6.3 - Transmissão dos Arquivos MFD. 
c) Consulta situação da entrega de Arquivo MFD – Possibilita ao contribuinte verificar o status da 

transmissão do arquivo MFD. Ver maiores detalhes sobre o assunto no item  6.4 - Consulta 
situação da entrega do Arquivo MFD.  

d) Consulta relação de arquivos MFD entregues – Possibilita ao contribuinte verificar o status dos 
arquivos enviados, com base em uma pesquisa temporal, bem como reaver os protocolos dos 
arquivos enviados. Ver maiores detalhes sobre o assunto no item 6.5 – consulta relação de 
arquivos MFD entregues.  

 

6.2 – Programa eECFc 

 
Este programa pode ser baixado pelo contribuinte como forma complementar de extração dos dados do ECF a 
serem transmitidos. 
O eECFc também permite a validação da Assinatura Digital dos arquivos eletrônicos gerados pelo ECF e pelo 

http://www.fazenda.rj.gov.br/
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Programa Aplicativo Fiscal (PAF-ECF).  A Assinatura Digital é a garantia legal para o contribuinte de que os dados 
foram transmitidos realmente por ele e não por terceiros. 

Os procedimentos para realizar o download do programa são: 

1. Após efetuar os procedimentos descritos no item 6.1 Acesso as Atividades Voltadas para a 
Transmissão de Arquivos MFD, clicar sobre << Aplicativo eEFCc >>. 
 

2. Clicar sobre a opção << Módulo principal >> para efetuar o download do programa. 
 

3. Será exibida a tela com a opção para download.  Clicar sobre a opção << Salvar >> para efetuar o 
download do programa. 

 
4. Após salvar o programa principal, deverá ser baixado o pacote auxiliar, de acordo com o 

equipamento que você possui e salvar o pacote dentro da pasta eECFc. Os procedimentos são idênticos 
ao download do módulo principal. 

 
5. Para utilizar o programa,  acessar o manual, que é baixado junto do módulo principal. 

 
 

6.3 - Transmissão dos Arquivos MFD 

 
O estabelecimento usuário de equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF)  com Memória de Fita-
detalhe MFD está obrigado a enviar arquivo eletrônico contendo os dados da Memória de Fita -detalhe 
através do site da SEFAZ.  Mensalmente, deve ser enviado até o dia 15 do mês subseqüente, os 
arquivos MFD. 
 
O arquivo também pode ser retransmitido, se for necessário alguma retificação, através desta opção na 
internet. 

Para isto, os procedimentos são: 

1. Após efetuar os procedimentos descritos no item 6.1 Acesso as Atividades Voltadas para a 
Transmissão de Arquivos MFD, clicar sobre << Entrega do Arquivo MFD >>. 
  

2. Preencher as informações. 
 

3. Selecionar o arquivo a ser transmitido na opção << Procurar >>. 
 

4. Após a seleção, pressionar tecla << Transmitir>>. 

Caso desejar retificar o arquivo, os procedimentos são: 

5. Marcar a opção retificação. 
 

6. Digitar o número do protocolo anterior . 
 

7. Pressionar tecla << Transmitir>>. 

Obs.: No caso de retificação, o protocolo anterior deve ser preenchido utilizando-se a pontuação cabível. 

8. É muito importante que o contribuinte guarde o número do protocolo, pois ele servirá para consulta 
futura. É necessário que se efetue consulta para verificar se os arquivos foram validados, pois se 
estes forem recusados, o contribuinte terá cinco dias para  a retransmissão, contados da data da 
validação.  Os procedimentos para a consulta estão descritos no item 6.4 - Consulta sobre a 
Transmissão dos Arquivos MFD. 
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6.4 - Consulta situação de entrega do Arquivo MFD 

 
O contribuinte pode consultar a qualquer momento a situação de análise dos arquivos MFD enviados.  
Caso não saiba o número de protocolo, observe o item 6.5 – consulta relação de arquivos MFD 
entregues. 
 

Para realizar a consulta, os procedimentos são: 

1. Após efetuar os procedimentos descritos no item 6.1 Acesso as Atividades Voltadas para a 
Transmissão de Arquivos MFD, clicar sobre << Consulta situação de entrega do Arquivo MFD >>. 
 

2. Preencher as informações. 
 

3. Digitar o código da imagem. 
 

4. Após a digitação, pressionar tecla << Enviar>>. 

Obs1.: O campo protocolo deve ser preenchido utilizando-se a pontuação cabível. 

Obs2.: O campo CNPJ deve ser preenchido sem a pontuação. 

 

6.5 - Consulta relação de arquivos MFD entregues 

O contribuinte pode consultar a relação de arquivos MFD enviados, com seus respectivos protocolos de entrega e 
situação das análises.  
Para realizar a consulta, os procedimentos são: 

1. Após efetuar os procedimentos descritos no item 6.1 Acesso as Atividades Voltadas para a 
Transmissão de Arquivos MFD, clicar sobre << Consulta relação de arquivos MFD entregues >>. 
 

2. Preencher as informações. 
 

3. Após a digitação, pressionar tecla << Enviar>>. 

Obs1.: Deve ser informado, preferencialmente, a Inscrição Estadual ou o CNPJ. Os campos devem ser preenchidos 
sem pontuação. 
Obs2.: A data final e a data inicial devem estar no mesmo ano. 
 

 
7 Pequenos Problemas e Como Solucioná-los  

 
 

Dúvida Contribuinte 

Recuperação de número de 
protocolo 

Na página onde se insere o número de protocolo (na 
página seguinte à IE), clique na palavra “aqui” do texto 
“clique aqui para receber o número de protocolo por e -

mail.”. 
OBS: Essa opção não serve para troca do e-mail. 

 

Troca de responsável pelos dados 
referentes ao ECF e/ou troca do e-

mail 

Comparecer à repartição fiscal de vinculação, munido 
de procuração, contrato social, novo e-mail válido e/ou 

dados do novo responsável pelas informações. 

Retificação de dados do ECF 
(exceto inscrição estadual e número 

de fabricação do ECF) 

Retificar os dados através do sistema ECF, disponível 
na internet.  Usar o formulário comunicação ECF, 

encontrado no site da SEFAZ, em “Acesso Rápido > 
Sistema ECF - Comunicação de inclusão por 

autorização de uso, alteração, exclusão por cessação e 
outros serviços eletrônicos”  
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Retificação de dados do ECF 
(inscrição estadual e número de 

fabricação do ECF) 

Comparecer à repartição fiscal de vinculação para 
retificar os dados, munido de petição, contrato social, 

comprovação do responsável, leitura “x” original, e 
respectivo atestado de intervenção técnica.  

Cadastramento de desenvolvedor 
de PAF-ECF e registro de PAF-ECF 

O desenvolvedor deverá entrar na página do ECF pelo 
portal da SEFAZ, em “Acesso Rápido > ECF > PAF-ECF 
> Cadastramento da empresa e registro do PAF-ECF > 

itens 6 e 7”  

Transmissão do arquivo MFD (quem 
utiliza o MFD não precisa enviar o 

60 I) 

Enviar o arquivo MFD exclusivamente pela internet. O 
arquivo deve ser enviado mensalmente, até o 15º dia do 
mês, pela página da SEFAZ, em “Acesso rápido > ECF 

> TRANSMISSÃO DE ARQUIVO MFD” 

Envio de arquivo com período 
incompleto 

O contribuinte deverá enviar arquivo(s) para 
complementar o mês. Não é possível a retificação de 

arquivo com período diferente.  
Ex: Foi enviado um arquivo contendo o período 10-

20/03/2014. Será necessário enviar normalmente (sem 
selecionar a opção “Esse arquivo é uma retificação”) 
dois arquivos: um de 01-09/03/2014 e outro de 21-

31/03/2014. 
OBS: Caso o arquivo enviado originalmente estiver com 

erro ou se deseje retificá-lo, deverá ser enviado um 
arquivo retificador contendo o mesmo período, no 

exemplo acima, de 10-20/03/2014. 
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