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Criando o Arquivo

Com o intuito de facilitar a confecção do arquivo a ser validado e criptografado, 
que é enviado à DFPC, pelas empresas que comercializam armas de fogo,  as instruções 
abaixo devem ser seguidas:

1 -  O arquivo que antes era do tipo texto (.txt) agora deve ser do tipo *.CSV¹;

2 - No caso de armas exportadas quando não é possível informar o CNPJ/CPF e 
a  UF,  o  campo CNPJ/CPF deve ser preenchido com zeros  e  o campo UF deve ser 
preenchido com EX, dessa forma o sistema não efetuará a validação dos respectivos 
campos.

3 - Em todos os outros casos, onde não seja possível informar os valores dos 
campos que não são obrigatórios, deve-se preencher o campo com underscore ( _ ) . 

Deste modo, a partir da primeira linha do arquivo, cada registro (linha) deverá 
seguir rigorosamente a sequencia dos campos contidos na tabela abaixo. 

Nome do Campo Obrigatório Tipo Tamanho Descrição

Tipo_negocio_fab; Sim Texto 2 Tipo de Negociação, as opções 
de preenchimento são:
CE – Comercio Especializado
EX – Exportação
PF – Pessoa Física
PJ – Pessoa Jurídica

Cod_fab; Sim Numérico 2 Código do fabricante, 
informado pela DFPC.

Marca_arma; Sim Texto 15 Marca da arma
Especie_arma; Sim Texto 20 Especie da arma
Modelo_arma; Sim Texto 20 Modelo da arma
Calibre_arma; Sim Texto 50 Calibre da arma
Nr_serie_arma; Sim Texto 20 Número de série da arma
Situação_arma_ind; Sim Texto 2 Situação da arma, as opções de 

preenchimento são:
V – Vendida
D – Devolvida
E – Extraviada
N – Nota Fiscal Cancelada
M – Comodato
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O – Doada
R – Roubada
S – Sinistro
T – Demonstração/Exposição

CNPJ_clie; Sim Numérico 14 CNPJ ou CPF da comprador. 
Não deve conter “-”, “/” ou 
“.”, somente números.

Nota_fiscal_venda; Sim Numérico 20 Número da Nota fiscal
Data_nota_fiscal; Sim Data 10 Data da Nota fiscal de venda, no 

formato DD/MM/AAAA

Razao_social_comprador; Sim Texto 50 Razão Social ou Nome do 
Comprador

Endereco_comprador; Sim Texto 40 Endereço do Comprador
Bairro_comprador; Não Texto 30 Bairro do Comprador
Municipio_comprador; Sim Texto 40 Município do Comprador
UF_comprador; Sim Texto 2 Unidade Federal
CEP_Comprador; Não Numérico 8 CEP
Telefone_Comprador; Não Numérico 13 Telefone do Comprador
Pais_comprador; Sim Texto 30 Pais do Comprador
CR_Comprador; Não Texto 20 Certificado de Registro e 

Região Militar
Geracao_arquivo_data; Sim Data 10 Data de Geração do arquivo, no 

formato DD/MM/AAAA

Idt_Cliente; Não Numérico 14 Número do documento de 
identidade

Org_exp; Não Texto 6 Nome do órgão que emitiu o 
documento

Nome_cliente; Não Texto 50 Nome Completo do 
proprietário

A seguir,  exemplo  de  um registro  no arquivo.  (Importante  ressaltar  que  este 
registro encontra-se em uma única linha do arquivo).

PF;8;SAFIR;ESPINGARDA;T-
14;36;8007989;V;96704039791;894;05/02/2009;CLEONILDO COSTA DA 
SILVA;RUA PAULINA LOES, 119/102;COMENDADOR SOARES;NOVA 
IGUAÇU;RJ;26261280;2122407619;BRASIL;44924/SFPC 1ªRM;18/03/2009;_;_;_
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Criando o arquivo CSV.

Os valores entre cada coluna devem ser separados por vírgulas. Na prática, cria-
se uma planilha comum e o programa se encarrega de colocar as separações por vírgula 
ao salvar o arquivo. Pode-se também criar um arquivo do tipo txt separando as colunas 
por ponto e vírgula ( ; ) e posteriormente mudar a extensão para csv.

Passos:

1) Abra a planilha que deseja converter.

2) Com a planilha aberta escolha “Arquivo, opção “Salvar como” e então “Outros 
Formatos”. Dependendo da versão do Excel não é necessário escolher a opção 
“Outros Formatos”.



3) Na opção “Salvar como tipo:”, escolha CSV (separado por vírgulas) (*.csv).

Nota: caso sua planilha inclua sub-planilhas, você tem que salvar uma a uma de cada 
vez escolhendo a sub-planilha ativa.

Se a sua planilha fosse composta por 3 sub-planilhas como na figura acima você geraria 
3 arquivos CSV.

 ¹ CSV: CSV significa "Comma Separated Values" em inglês, ou "valores separados por 
vírgula". O que são colunas na planilha são no csv as vírgulas, ou as vírgulas definem 
uma coluna.



Utilizando o Programa de Validação e Criptografia

Introdução

O objetivo deste aplicativo é fazer uma avaliação prévia dos registros que serão 
enviados para a base de dados do SICOFA, permitindo a geração de um arquivo seguro 
com extensão *.vld. Neste tipo de arquivo estarão contidos os registros de forma segura 
e consistente.

Segue abaixo as etapas para a validação e criação do arquivo.

Como validar o arquivo .CSV e gerar o .VLD

1) Clicar no Botão abrir



2 ) Selecionar o arquivo

3) Salvar arquivo .VLD.

Após a abertura é feita a validação dos campos. Se não houver erros 
será permitido gravar o arquivo para o envio.

Clicar no botão salvar



Selecionar a pasta onde será salvo o arquivo

Confirmação



Como solucionar os erros indicados pelo aplicativo

O  aplicativo  verifica  em  cada  linha  do  arquivo  .CSV  se  todos  os  campos 
obrigatórios foram preenchidos.

Os  campos marca, espécie, modelo, calibre, país, e uf (quando o país for o 
Brasil)  são  verificados  de  acordo  com uma  relação  pré-existente  que  acompanha  o 
aplicativo (arquivo Listas.lst).

Os erros decorridos pela ausência dos campos obrigatórios deverão ser corrigidos 
na base de dados da empresa. Os erros decorridos pela  incorporação   de nova marca,   
modelo, espécie e calibre serão solucionados pelo aplicativo adicionando um novo item 
e os erros decorridos pelo sintaxe do nome dos Países serão solucionados pelo próprio 
aplicativo relacionando o nome usado ao nome Oficial do País, conforme a relação no 
aplicativo (arquivo Listas.lst).

Adicionando itens de marcas, modelos, espécies e calibres

1) Efetue um clique duplo no erro:



2) Aparecerá uma janela com detalhes do registro. Para adicionar o item que não 
existe clique no botão “+” que aparece ao lado do item.

3) Confirme

Após a inclusão a validação será refeita.



Relacionando nome usado para o país com o nome oficial

1) Efetue um duplo clique no erro:

2) Aparecerá uma janela com detalhes do registro. Para relacionar o país clique no botão 
“<->” que aparece ao lado do país.



3) Selecione o nome oficial do país, aperte o botão “<->” e em seguida clique Ok.

Após o relacionamento a validação será refeita


