
 

PROGRAMA FERRAMENTAS AUXILIARES DO SEF I - Versão 1.0.9 
 

O instalador do Ferramentas Auxiliares do SEF é composto de quatro 
aplicativos: 

 
 
Reparador SEF: 
Pode ser utilizado para restaurar uma instalação do SEF corrompida por 
desligamento inadequado.  
Nesta situação, é comum uma mensagem de erro do tipo "Erro mnItemClick ... 
na tabela [???].CDS", e não se consegue mais acessar os movimentos digitados. 
 
Corrige CRLF: 

 
Aplicação para verificar a correta utilização dos caracteres CR+LF no arquivo 
texto com layout do SEF.  
 
 
Inventário SEF: 
 
Este programa foi desenvolvido como forma de auxiliar a geração das 
informações de inventário, que deverá ser entregue na forma de arquivo SEF 
dentro dos prazos legais. 
 
O produto final do aplicativo é a geração de um arquivo texto com leiaute do SEF, 
contendo os registros 10, 11, 74, 75 e 90, o qual deverá ser usado para compor 
o movimento do mês que conterá as informações do inventário de um exercício 
fiscal. 
 
Este aplicativo pode ser usado por contribuintes que atendam as seguintes 
situações: 
1. Não necessita informar itens nos movimentos mensais, ou  
2. Informa itens regularmente, mas precisará digitar o inventário, ou  
3. Já informou o inventário, mas deseja substituir as informações deste, no 
movimento atual, e quer aproveitar o que já foi digitado; 
Para todos os casos acima, o arquivo gerado preencherá os campos 06 e 11 do 
registro 74 com valores-fixos iguais a 01 - indicando ITEM DE PROPRIEDADE DO 
INFORMANTE EM SEU PODER (campo 06). 
Caso precise modificar estes valores para alguns dos itens, proceda as alterações 
após adicionar o arquivo gerado ao seu movimento no SEF. Para isso, use o 
próprio SEF. 
 
IMPORTANTE: Caso já tenha iniciado a digitação do inventário no SEF, em um 
outro período qualquer, com o uso deste programa poderá recuperar estas 
informações e gerá-las para entrega no período atual. 
Não há função, no SEF, para importar dados do inventário de movimentos 
anteriores. 



 
 
Visualizador SEF: 
 
Programa utilitário para visualização comentada do arquivo com leiaute SEF. 
 
Utilize este aplicativo se precisar examinar o preenchimento de determinado 
campo no arquivo texto, sendo auxiliado com a 
identificação campo-a-campo de cada registro (linha no arquivo). 
 
O uso deste programa não é obrigatório para geração do arquivo SEF. Use por 
sua própria conta. 
 
Instruções de uso estão no arquivo LEIAME.TXT. 
 
Estes programas não são de uso obrigatório e são úteis em situações 
específicas, auxiliando na digitação do Inventário e na visualização do 
arquivo texto no leiaute do SEF. 

 


