
Manifestação de NF-e 

Este conjunto de eventos,  permite que o destinatário da NF-e possa se manifestar sobre a sua 

participação comercial descrita na NF-e, confirmando as informações prestadas pelo seu 

fornecedor e emissor do respectivo documento fiscal.  Este processo é composto de quatro 

eventos: 

 

1. Ciência da Emissão; 

2. Confirmação da Operação; 

3. Registro de Operação não Realizada; 

4. Desconhecimento da Operação. 

Para fazer a manifestação do destinatário, será necessário ir à: Movimentação / Entradas / Nota 

Fiscal de Mercadorias: 

 

Na próxima tela, tecle no mapa do Brasil, que se encontra no canto superior direito: 

 

Obs.: A Manifestação de destinatário só funciona em computador que emite nota fiscal 

eletrônica, com o certificado digital instalado. 



A próxima tela terá as opções de filtrar por:  

Todas as NFe’s: Irá trazer todas as NFe’s que estão na coluna “Operação”:“ Sem manifestação” 

e/ou “Manifestada”, ou a opção “Somente NFe’s sem manifestação” que irão trazer somente as 

notas que estão na coluna “Operação” como “Sem Manifestação”; 

Filtrar por período de emissão da NF-e; 

Ao escolher a maneira desejada de filtragem das NFe’s, clique em “Consultar” e posteriormente 

em “Pesquisar NFe”: 

 

As NF-e’s que precisam ser manifestadas estarão descritas como “Sem Manifestação” na coluna 

“Operação”:  

 



 

Abaixo, está descrito cada confirmação de operação é possível manifestar e cada NF-e precisa 

ser selecionada com um clique simples sobre ela e clicando posteriormente em uma das opções 

descritas abaixo: 

 

Confirma Oper. - O evento será registrado após a realização da operação, e significa que a 

operação ocorreu conforme    informado   na NF-e. Quando a NF-e trata  de  uma circulação de 

mercadorias, o momento  de registro do evento deve ser posterior à entrada  física da   

mercadoria    no estabelecimento do destinatário. 

Este evento também deve ser registrado para NF-e onde não existem movimentações de 

mercadorias, mas foi objeto de ciência por parte do destinatário, por isso é denominado de 

Confirmação da Operação e não Confirmação de Recebimento.  

Importante registrar, que após a Confirmação da Operação pelo destinatário, a empresa emitente 

fica impedida de cancelar a NF-e.  Apenas o evento Ciência da Emissão não inibe a autorização 

para o pedido de cancelamento da NF-e, conforme o prazo definido na legislação vigente: 

 

Desconhece Oper- Este evento tem como finalidade possibilitar ao destinatário se manifestar 

quando da utilização indevida de sua Inscrição Estadual, por parte do emitente da NF-e, para 

acobertar operações fraudulentas de remessas de mercadorias para destinatário diverso.  Este 

evento protege o destinatário de passivos tributários envolvendo o uso indevido de sua Inscrição 

Estadual/CNPJ. 

 

Ciência Emissão- O evento de "Ciência da Emissão" registra na NF-e a solicitação do 

destinatário para a obtenção do arquivo XML. Após o registro deste evento, é permitido que o 

destinatário efetuasse o download do arquivo XML.  

O Evento da "Ciência da Emissão" não representa a manifestação do destinatário sobre a 

operação, mas unicamente dá condições para que o destinatário obtenha o arquivo XML; este 

evento registra na NF-e que o destinatário da operação, constante nesta NF-e, tem 

conhecimento  que o documento foi emitido, mas ainda não expressou uma manifestação 

conclusiva para a operação. 

Todas as operações com o evento de solicitação de "Ciência da Emissão" deverão ter na 

sequência o registro do evento com a manifestação conclusiva do destinatário sobre a operação 

(clicando no campo “Confirma Oper.”): 

 



Oper. Não realizada- Este evento será informado pelo destinatário quando, por algum motivo, 

a operação legalmente acordada entre as partes não se realizou (devolução sem entrada física da 

mercadoria no estabelecimento do destinatário, roubo da carga durante seu transporte, etc.): 

 

Código NSU: O Número Sequencial Único (NSU) é gerado pela Sefaz para os interessados nos 

Documentos Fiscais (emitentes, destinatários, transportadores e terceiros).  A partir dele é 

possível que esses interessados tenham acesso a Eventos, Resumo de NF-es e NF-es Completas. 

O documento fiscal (NF-e, Eventos, etc.), depois de recebidos no Ambiente Nacional da Sefaz, 

recebe um NSU. Os autores (emitentes, destinatários, etc.) quando enviarem a Sefaz uma 

requisição para que lhe disponibilize os documentos completos ou resumo destes, deverá 

informar o NSU . Onde, a partir deste, a Sefaz disponibilizará os documentos que possuírem 

vínculo com o Número Sequencial informado. Não há como saber qual NSU  está vinculado a 

certo documento.  

 

 


