
IMPORTANTE - Nota Fiscal Eletrônica 

GEFIS - Gerência de Fiscalização  

Comunicamos que, nos termos do Decreto nº 23.260/2018, passará a ser obrigatório o registro dos eventos pelo destinatário da NF-e, 
conforme o seguinte escalonamento: 

 a partir de 1º de novembro de 2018, as NF-e’s com valor total igual ou superior a R$ 100.000,00; 
 a partir de 1º de janeiro de 2019, as NF-e’s com valor total igual ou superior a R$ 50.000,00; e 
 a partir de 1º de abril de 2019, para todas as NF-e’s 

 Os eventos deverão ser realizados nos seguintes prazos, contados da data de autorização da NF-e: 

      I - Em caso de operações internas:  
     a) Confirmação da operação, em até 20 dias;  
     b) Operação não realizada, em até 20 dias;  
     c) Desconhecimento da operação, em até 10 dias;  
 
    II - Em caso de operações interestaduais:  
     a) Confirmação da operação, em até 35 dias;  
     b) Operação não realizada, em até 35 dias;  
     c) Desconhecimento da operação, em até 15 dias;  
 
    III - Em caso de operações interestaduais destinadas a área incentivada:  
     a) Confirmação da operação, em até 70 dias;  
     b) Operação não realizada, em até 70 dias;  
     c) Desconhecimento da operação, em até 15 dias; 

 
É importante destacar que a penalidade pelo descumprimento dos prazos para o registro dos eventos pelo destinatário de Nota Fiscal eletrônica - NF-
e, nos termos do art. 77, inciso VIII, alíneas n, o, p, da Lei 688/96, corresponde a multa de 10 UPF's por documento (Valor 01 UPF/RO R$70,68 
(2019). 
  

 Fonte: GEFIS/SEFIN 

 
 



MANUAL DE PROCEDIMENTO PARA REALIZAR A MANIFESTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE 
COMPRAS DOS FORNECEDORES 

 

1- Acessar o Site do Escritório no endereço eletrônico: www.escritoriourupa.com.br; 
 

2- Clicar no link indicado na Tela 

 



 

 
 

3- Na tela seguinte deverá ser informado o LOGIN (e-mail) e a SENHA recebida na Caixa de E-mail de sua 
empresa (verificar na Caixa de Entrada e Lixo Eletrônico ou Spam) o remetente é Portal MasterConnect;  
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

4- Na tela exibida, Clicar no ícone e em seguida em  conforme Indicação a seguir: 
 

 
 
 
 



 
 

5- Será exibido na tela as Nota Fiscal emitidas pelos fornecedores, que poderão ser consultadas por períodos 
aplicando filtro por Data. As notas fiscais aparecem pela Data de sua Emissão, então se a nota fiscal for 
de outro mês, fazer a consulta pela data de emissão até a data atual e filtrar para aparecer a nota fiscal 
desejada, assim que localizar a nota fiscal selecione-a  conforme indicação Nº 1 da tela seguinte e na 
sequência Clique na Indicação Nº 2   conforme exemplo a seguir: 

 

  



6- Aparecerá a tela a seguir para realizar a manifestação da Nota Fiscal, selecione em “Tipo de 
Manifestação” => Confirmação de Operação; Na sequência Clique em Iniciar e após Concluir o processo 
já estará feita a Manifestação de Confirmação da operação da Nota Fiscal, pronto Clique em OK!  

 
 
 



7- Após a manifestação da NFe verificar em Tipo de evento se aparece a manifestação que acabou de 
fazer, conforme tela a seguir. 
 

 

 
 
 
 



8- Para fazer novas Manifestações seguir os mesmos passos! 
 

9- Em algumas situações, poderá ocorrer do fornecedor enviar as mercadorias erradas em desacordo com o 
pedido ou se extraviarem no caminho, assim, se for o caso a empresa destinatária no ato da entrega 
recusará as mercadorias e deverá se manifestar como Tipo de Manifestação: “Operação não Realizada” 
e na Justificativa informar o motivo “Exemplo: Não recebemos as mercadorias da Nota Fiscal, pedido em 
desacordo”. Nesse tipo de manifestação é informado que a operação entre as partes não se concretizou, 
desta forma, não necessitará realizar emissão de Nota Fiscal de Devolução dos produtos. 
 

10- Sendo localizada alguma Nota Fiscal Eletrônica emitida por algum remetente indevidamente ou sem 
autorização, deverá ser selecionado o Tipo de Manifestação como “Desconhecimento da Operação” e na 
Justificativa informar o motivo “Exemplo: Venda efetuada indevidamente em nosso CNPJ, não 
efetuamos o pedido da mercadoria.” 
 
 

Para sanar dúvidas favor entrar em contato com nossos colaboradores. 
 

Obrigado. 
 
 

 


