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Código:      PT-130517 Módulo: PRODUTOS 

Data: 17/05/2013 Revisão: 17/05/2013 

Assunto: Obrigatoriedade do código de Barras nos Produtos 

 

GTIN - "Global Trade Item Number" 
Número Global de Item Comercial na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) 

Código de Barras 
 
 
A obrigatoriedade do GTIN, código de barras dos produtos, nas Notas Fiscais Eletrônicas, a 
partir do dia 1° de julho de 2011. 
 
O Ajuste SINIEF 07/2005, que instituiu a Nota Fiscal Eletrônica e o Documento Auxiliar da 
Nota Fiscal Eletrônica, define sobre o GTIN e segue interpretação das regras gerais: 
 
Na cláusula terceira a NF-e deverá ser emitida com base em leiaute estabelecido no 
manual de integração do contribuinte, por meio de software desenvolvido ou adquirido pelo 
contribuinte ou disponibilizado pela administração tributária, observadas as seguintes 
formalidades: 
 
I – o arquivo digital da NF-e deverá ser elaborado no padrão XML (Extended Markup 
Language); 
(…) 
 
V – A identificação das mercadorias comercializadas com a utilização da NF-e deverá 
conter, também, o seu correspondente código estabelecido na Nomenclatura Comum do 
Mercosul – NCM, nas operações: 
 
a) realizadas por estabelecimento industrial ou a ele equiparadas, nos termos da legislação 
federal; 
 
b) de comércio exterior. 
(…) 
 
§ 4º Nas operações não alcançadas pelo disposto no inciso V do caput, será obrigatória 
somente a indicação do correspondente capítulo da Nomenclatura 
Comum do Mercosul – NCM. 
(…) 
 
§ 6º A partir de 1º de julho de 2011, fica obrigatório o preenchimento dos campos cEAN e 
cEANTrib da NF-e, quando o produto comercializado possuir código de barras com GTIN. 
(Acrescido o § 6º à cláusula terceira pelo Ajuste SINIEF 16/10, efeitos a partir de 
01/07/2011) 
 
Há alguma penalidade se eu não informar na NF-e o GTIN (Antigo EAN)? 
 
O Ajuste SINIEF 07/05 que instituiu a Nota Fiscal Eletrônica e o Documento Auxiliar da 
Nota Fiscal Eletrônica determina: 
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Cláusula terceira: A NF-e deverá ser emitida com base em leiaute estabelecido no Manual 
de Integração do Contribuinte, por meio de software desenvolvido ou adquirido pelo 
contribuinte ou disponibilizado pela administração tributária, observadas as seguintes 
formalidades: 
(…) 
§ 6º A partir de 1º de julho de 2011, fica obrigatório o preenchimento dos campos cEAN e 
cEANTrib da NF-e, quando o produto comercializado possuir código de barras com GTIN 
ou seja, se o produto especificado na NF-e não possuir o código de barras com o GTIN, 
não há como ser informado.  
 
Neste caso, ele não deve ser preenchido. 
 
O mesmo Ajuste define em sua cláusula quarta: 
§ 1º Ainda que formalmente regular, não será considerado documento fiscal idôneo a NF-e 
que tiver sido emitida ou utilizada com dolo, fraude, simulação ou erro, que possibilite, 
mesmo que a terceiro, o não pagamento do imposto ou qualquer outra vantagem indevida. 
 
Desta forma, fica evidenciado que NF-e emitida com intenção de dolo ou fraude pode ser 
considerada inidônea. 
 
Ainda assim, não há dispositivo claro no Ajuste SINIEF no que diz respeito à questão de 
penalidade para a falta de informação do GTIN. 
 
Por isto, as autoridades fiscais estaduais estão implementando normas que regulamentam 
a questão. 
 
O que é o GTIN? 
GTIN, acrônico para Global Trade Item Number é o identificador para itens comerciais 
desenvolvido e controlado pela DS1, antiga EAN/UCC, GTINs, anteriormente chamado 
códigos EAN, são atribuídos para qualquer item (produto ou serviço) que pode ser 
precificado, pedido ou faturado em qualquer ponto da cadeia de suprimentos.  
 
O GTIN é utilizado para recuperar informação pré-definida e abrange desde as matérias 
primas até produtos acabados. 
 
GTIN é um termo (guarda-chuva) para descrever toda a família de identificação das 
estruturas de cadastros GS1 para itens comerciais (produtos e serviços)  
 
Este pode ser no formato de 8, 12, 13 ou 14 dígitos e podem ser construídos utilizando 
qualquer uma das quatro estruturas de numeração dependendo da aplicação. 
 
O GTIN-8 é codificado no código de barras EAN-8.  
 
O GTIN-12 é mais comumente utilizado no código de barras UPC-A,  
 
O GTIN-13 é codificado no EAN-13; 
 
O GTIN-14 é no formato ITF-14. 
 
Nomes anteriores do GTIN: 
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O GTIN-8 é o antigo EAN-8; O GTIN-12 é respectivamente o antigo código UPC; O GTIN-
13 é antigo código EAN e o GTIN-14 é o antigo DUN-14. 
 
O que é cEAN? 
Os códigos de barras GTIN (antigo código EAN) do produto que está sendo faturado na NF-
e. O GTIN poderá ser GTIN-8 – GTIN-12, GTIN-13 e GTIN-13. 
 
O que é cEANTrib? 
Os código de barras GTIN (antigo código EAN) do produto industrial, ou seja, a unidade 
que é utilizada para calcular o ICMS de Substituição Tributária, como por exemplo, a 
unidade de venda no varejo. GTIN poderá ser GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 e GTIN-14. 
 
Qual a diferença entre cEAN e cEANTrib? 
Quando o produto faturado for o mesmo que o produto tributável, o código enviado ao 
cEAN e no cEANTrib será o mesmo. Caso sejam diferentes o cEAN é o código de barras 
GTIN do produto que está sendo faturado na NF-e e o cEANTrib será o código de barras 
GTIN do produto tributável, ou seja, a unidade que é utilizada para calcular o ICMS de 
substituição Tributária. 
 
Por exemplo: 
Se a empresa comprar 12 caixas de produtos e cada caixa contém 10 peças, quando a 
venda for realizada em caixas a unidade tributável é da caixa. O cEAN será o código de 
barras da caixa com 10 peças, e o cEANTrib é o código da peça. 
 
A estrutura do GTIN-13? 
 

 
O GTIN-13 exclusivo para cada item comercial deve ser atribuído pelo detentor da marca 
dos produtos Código de barras EAN-13 (padrão EAN/UPC requerido para leitura óptica). 
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O prefixo GS1 de Empresa Licenciado pela GS1 Brasil pode conter de 7 a 11 dígitos. Esta 
definição ocorrerá no momento da filiação da empresa. 
A Numeração de cada item comercial varia sua capacidade de combinações conforme o 
prefixo que a antecede. 
 
Quem é o responsável pela atribuição dos GTINs? 
 
A GS1 é a responsável pelas atribuições dos GTINs no Brasil, a GS1 Brasil, antiga EAN 
Brasil é sua representante www.gs1br.org. 
 
Meu produto não possui o GTIN é necessário a filiação a GS1 Brasil por causa da 
obrigatoriedade da NF-e? 
 
Caso a empresa queira ter o controle automatizado, e fazer a referência entre o código de 
barras do produto e a NF-e, a proprietária da marca do produto deverá se filiar para obter o 
GTIN e aplicar o código de barras, mas pelo ajuste SINIEF não existe a obrigatoriedade. 
 
Quais os benefícios do GTIN na NF-e? 
Automação nos recebimentos; 
Melhoria no Controle de estoques; 
Conferência do Pedido enviado com a NF-e recebida; 
Código único para controle de produtos; 
Rastreabilidade; 
Outros. 
 
Como sei se o produto faturado na NF-e tem o GTIN? 
Se a proprietária da marca for associada a CS1 Brasil o GTIN será iniciado com o numero 
789. 
 
Não sou fabricante do produto, preciso preencher os campos cEANTrib? 
 
Sim, se o produto comercializado na NF-e possuir código de barras com GTIN ele deve ser 
destacado no documento, seja o documento gerado pelo fabricante, distribuidor, revenda, 
varejo, etc... 
 
No Ajuste SINIEF não consta obrigatoriedade de criação de um código de barras para o 
produto, mas sim a informação do mesmo na NF-e caso o produto possua este código. 
 
Os intermediários da cadeia de comercialização de mercadorias deverão informar estes 
códigos, caso conste no produto, mesmo que esse não tenha constado na NF-e de compra, 
cumprindo, desta forma, a obrigação acessória na saída da mercadoria. 
 
As empresas que estarão obrigadas a enviar o Código EAN em seus arquivos de nota fiscal 
eletrônica a partir de 01/07/2011 deverão atualizar o cadastro de produtos. 
 
Possuir apenas um código GTIN (EAN) para cada produto. 
 
O sistema SGECS não faz validação deste campo, portanto a informação digitada será 
enviada à SEFAZ da forma que for cadastrada e pode ser rejeitada no momento da 
transmissão. 

http://www.gs1br.org/
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Esta informação deve ser conforme referenciado manual do contribuinte da nota fiscal 
eletrônica Versão 4.0.1-NT2009.006 de dezembro 2009 pagina 120 campo 102. 
 
A Classificação Fiscal tem que ser compatível com o código GTIN (EAN) informado para o 
produto. 
 
 


