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Informações Gerais
O que é o CSC utilizado no projeto NFC-e?
O CSC é um código de segurança, uma senha numérica, de conhecimento exclusivo

do contribuinte e da SEFAZ-AM, usado para garantir a autoria e a autenticidade do 

DANFE NFC-e.

Código de Segurança do Contribuinte

Como posso obter o CSC?
O Código CSC deverá ser obtido por meio do Domicílio Tributário Eletrônico – DT-e, 

disponível no sítio da SEFAZ-AM.

Qual a finalidade do CSC ?
Para o consumidor, possibilita que este verifique a validade da NFC-e por meio da 

leitura do QR Code impresso no DANFE NFC-e. 

Para empresa, representa a garantia de que seu DANFE NFC-e não será falsificado

por terceiros.



Informações Gerais

Como devo utilizar o CSC?
Quando o contribuinte for efetuar as configurações e os cadastros no programa

emissor, deverá cadastrar o CSC e seu identificador (ID) correspondente,

conforme os campos disponíveis no emissor.

O que ocorre se eu não configurar o CSC no emissor de 
NFC-e?
Não permitirá ao consumidor confirmar a autencidade da NFC-e por meio da

leitura do QR Code impresso no DANFE-NFC-e e poderá impedir a emissão da

NFC-e. Além disso, a maioria dos programas emissores exige a informação desse

código.



Informações Gerais

Posso solicitar quantos CSC?
Não há um limte máximo de solicitações, porém uma mesma empresa somente

poderá utilizar dois CSC ativos simultaneamente.

Tenho que solicitar um CSC para cada estabelecimento?Tenho que solicitar um CSC para cada estabelecimento?
Os CSC solicitados serão válidos para todos estabelecimentos do contribuinte

dentro do estado.

Posso alterar meu CSC?
Sim. A qualquer momento a empresa poderá revogar um CSC ativo e solicitar um 

novo código.



1. Acessar a opção “DT-e” no site da Sefaz



2. Acessar no DT-e “Ver Todos”



3. Rolar a página para baixo até localizar a opção “Requisitar CSC - Código de 
Segurança do Contribuinte (token) - (PRODUÇÃO)“ 



4. Serão exibidos todos os CSC, ativos e inativos.

5. Se a data “Fim da vigência” estiver preenchido, significa que o CSC foi
revogado. Caso contrário, estará ativo.

6. Para solicitar novo CSC, clique em "Requisitar novo CSC".



7. Será exibido o novo CSC solicitado (16 números).

8. Atenção para não confundir “ID CSC” com “Número CSC”. Enquanto este
representa o CSC propriamente dito, aquele serve apenas para identificar qual
código está sendo utilizado. Ambas informações deverão ser cadastradas no
programa emissor.



9. Caso deseje revogar o CSC, basta selecionar a o opção “Revogar” e depois
em “Confirmar”.



Onde cadastrar o CSC

O CSC deverá ser cadastrado no programa emissor
do contribuinte antes da primeira nota fiscal emitida.



Para contribuintes, o procedimento é semelhante ao de

solicitação do CSC de produção.

CSC de Homologação (Contribuintes)



Usuários do ambiente de desenvolvedores, em

substituição ao procedimento descrito

anteriormente, deverão utilizar o valor

“0123456789” para o CSC e o identificador

CSC de Homologação (não contribuintes)

“0123456789” para o CSC e o identificador

“000001”.


