
GERAÇÃO DE ARQUIVO MFD DA IMPRESSORA FISCAL 

A geração de dados demora MUITO podendo levar 2h para um único dia. No caso da impressora Epson, realizar a atualização da 

Eprom pode deixar o procedimento extremamente mais rápido. 

O procedimento é semelhante para outros modelos e fabricantes de impressora. 

Verifique junto ao seu contador o período que tem quer ser gerado e a data de envio. 

1 

Baixe os programas em: 

http://www.fazenda.rj.gov.br/portal/index.portal?_nfpb=true&_pageLabel=sistemaseletronicos&file=/informacao/siste

maseletronicos/ecf/programaECF/index.shtml. 

Você precisa baixar o Módulo Principal e o Pacote de Arquivos Auxiliares. 

2 Descompacte o módulo principal para dentro de <C:\Arquivo de Programas> e o Pacote de Arquivos Auxiliares para 

dentro de <C:\Arquivos de Programas\eECFc>.  

3 Interrompa o ACBr Monitor. (Clique no ícone no canto inferior direito) 

4 Execute o arquivo C:\Arquivo de Programas\eECFc\eECFc.exe (Imagem em anexo). 

5 Selecione o fabricante, modelo e porta da Impressora e 'MFD - Leit. Dados Fita Detalhe' 

6 Clique em "Gerar arquivos binários". Escolha a opção 'Data' e informe o período desejado. O arquivo binário será 

gravado em C:\Arquivo de Programas\eECFc\Epson\Arquivos Binários Este procedimento é extremamente demorado. 

7 Clique em "Gerar Arquivo Texto" e localize o arquivo Binário gerado. O arquivo texto será gravado em "C:\Arquivo de 

Programas\eECFc\Epson\Arquivos TXT Formatados" Este é o arquivo que deve ser enviado para o contador. 

8 Reative o ACBr Monitor. (clicando no ícone na área de trabalho). 

 

 

 

 

 

 



PASSO A PASSO: 

1. Ao iniciar o programa você verá a tela a seguir vá até a caixa Configurações e escolha o Fabricante, Modelo e Porta Serial da 

impressora. 

 

2. Na caixa Ato COPETE 17/04 escolha a opção MFD - Leit. Dados da Memória Fita-Detalhe.  Clique no botão Gerar Arquivos 
Binários aparecerá tela abaixo, clique no botão OK. 

 

3. O programa vai começar a transferência da memória de fita detalhe como podemos ver na imagem abaixo. Este 

procedimento é extremamente demorado. 

 

Aguarde o término. E clique em OK na caixa de confirmação. 

 

 

 

 

 



4. O próximo passo é clicar no botão Gerar Arquivo Texto, vai abrir uma caixa de seleção. Em examinar indique o local 

C:\Arquivo de Programas\eECFc\Fabricante da Impressora\Arquivos Binários e selecione o arquivo binário nesta pasta 

clicando nele. Depois clique no botão Abrir. 

 

 

5. Vai aparecer a tela abaixo, marque a opção Data digite a data do movimento inicial e final sem barras conforme o exemplo a 

seguir clique em OK. 

 

 

6. Ao termino da geração do arquivo clique em OK. O arquivo a ser enviado se encontra na pasta C:\Arquivos de 

programas\eECFc\ Fabricante da Impressora \Arquivos TXT  

7. Verifique com o seu contador como deve ser feito o procedimento de envio do arquivo. 

Fabricante da Impressora 


