






Não se trata de um procedimento simples, 

mas com paciência e tranquilidade será 

possível auditar todas as notas que você 

receber por e-mail.

Não queira fazer auditoria em muitas notas 

de maneira “mais ou menos”. Faça bem feito, 

com bastante cuidado, mesmo que isso 

represente auditar poucas notas.





...um documento de existência apenas digital, emitido e armazenado 

eletronicamente, com o objetivo de documentar uma operação de circulação 

de mercadorias ou uma prestação de serviços, ocorrida entre as partes.



Quando se compra algo pela internet, você recebe um 

papel como este e que se chama DANFE, que significa 

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

De maneira formal, este documento não é uma nota 

fiscal.

O DANFE existe para mostrar, de forma sintética, 

dados da nota fiscal eletrônica que é, como já 

dissemos, apenas digital.



Para que possamos auditar as notas fiscais de 

abastecimentos pagos com dinheiro público, e que foram 

cuidadosamente escolhidas para a Operação Tanque 

Furado 2, teremos que visualizar a Nota Fiscal 

Eletrônica (NF-e) a partir dos Danfes já selecionados, ou 

seja, temos que converter Danfe em NF-e.

Em alguns casos isso não será necessário. Você verá.

Nota Fiscal Eletrônica (nf-e)



Esta aqui é a Nota Fiscal Eletrônica. Na verdade, apenas uma parte dela.

Esta aqui é o DANFE (Documento Auxiliar da 

Nota Fiscal Eletrônica), que sintetiza 

dados da Nota fiscal.





E este aqui é Cupom Fiscal Eletrônico 

(NFC-e), que é visualizado a partir dos 

números encontrados no Danfe Da NFC-e.

este aqui é o DANFE do Cupom Fiscal 

Eletrônico (NFC-e), o mesmo que você 

recebe quando compra algo no 

supermercado, por exemplo.

cupom Fiscal Eletrônico (nfc-e)





institutoops.org.br/operacao-tanque-furado-2



O Instituto OPS selecionou todas as notas fiscais 

de 2020 que possam conter “cupons de troia”.

Para receber essas notas você 

precisa preencher um simples 

cadastro no site do Instituto OPS, 

no link informado acima.

você receberá um e-mail em até 

24h com as notas que solicitou. 



No e-mail você receberá um link 

que lhe direcionará a uma página 

como esta. Para visualizar a nota 

fiscal será preciso clicar em um 

dos botões vermelhos.

Há casos em que apenas um botão 

vermelho aparecerá.



A tela que se abrir mostrará uma dessas 4 informações. Vamos 

conhecer todas elas neste tutorial.



Nossa “matéria prima” é a nota fiscal 

eletrônica e há 4 possibilidades para 

chegarmos até ela.



1ª possibilidade de visualização de nf-e

Visualizar a partir do danfe



esta é a opção mais trabalhosa e por isso vamos 

começar por ela. 

Depois a gente segue para as opções mais simples.

Converter o danfe em nf-e

1ª possibilidade de visualização de nf-e



A primeiro passo é copiar em um bloco de notas 

ou similar, os 44 dígitos (Chave de Acesso) que 

estão logo abaixo do código de barras.

Copie SEM ESPAÇOS.

Converter o danfe em nf-e

1ª possibilidade de visualização de nf-e



No endereço acima você deve clicar nesta 

opção: “consulta de notas e cupons fiscais”.
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Converter o danfe em nf-e

1ª possibilidade de visualização de nf-e



Na página que será aberta, clique na imagem 

em destaque.

Converter o danfe em nf-e

1ª possibilidade de visualização de nf-e



A página da receita federal será aberta. 

cole neste campo os 44 números da Chave de 

Acesso que foram previamente digitados no 

bloco de notas.

Marque a opção “Não Sou Robô” e clique em 

Continuar.

Converter o danfe em nf-e

1ª possibilidade de visualização de nf-e



organizadas em abas, A Nota Fiscal 

Eletrônica possui informações fiscais da 

empresa emissora e do consumidor.

Identifique a UF. Vamos precisar 

desta informação daqui a pouco.

Chegamos à nf-e



Mantenha os números dos cupons e DAS notas 

fiscais em seu computador, pois você 

precisará deles para encaminhar o RESULTADO 

DE SUA AUDITORIA ao Instituto OPS.

ATENÇÃO



Algumas notas fiscais já estão 

sendo disponibilizadas sem o 

danfe, o que significa que não 

precisaremos fazer todo aquele 

processo para chegar até a nf-e. 

Outras possibilidades para visualizar nf-e



AO CLICAR NO LINK QUE VOCÊ Recebeu POR E-MAIL É POSSÍVEL você se deparar com “isso”. 

não se desespere! 

Siga para a próxima página...

2ª possibilidade de visualização de nf-e



Você precisará apenas localizar os 44 dígitos para gerar a nota fiscal 

eletrônica. para isso localize o seguinte: 03:00. copie os 44 dígitos seguintes.

2ª possibilidade de visualização de nf-e

Depois é só você acessar a página da operação tanque furado, 

clicar em “consulta de notas e cupons fiscais” e executar o procedimento que 

vimos há pouco.



3ª possibilidade de visualização de nf-e

Graças à recente atualização do site ops.net.br é possível encontrarmos esta possibilidade que 

simplifica bastante o nosso trabalho. 

Em apenas uma linha você encontra a chave da nota fiscal eletrônica e o link para gerar o 

documento.



4ª possibilidade de visualização de nf-e

Há casos em que a nf-e já está 

disponível para visualização. 

Simples assim!

No final da nota 

está a relação de 

cupons fiscais!



Agora que você já sabe como 

visualizar uma nf-e, chegou a hora 

de encontrar as chaves dos cupons 

fiscais nelas.



Para visualizarmos os números 

de cupons fiscais (chaves de 

acesso) será preciso clicar em 

“Informações Adicionais”.



As chaves de acesso dos cupons fiscais 

(chamados aqui, também, de Nota Fiscal 

Eletrônica) são identificados como 

“Documentos Fiscais Referenciados”. Cada 

Chave de Acesso refere-se a um cupom fiscal.



Algumas notas fiscais não possuem cupons 

fiscais. O instituto ops vai considerar situações 

assim como irregular.

veremos como enviar o resultado de sua 

auditoria para o Instituto ops mais pra frente.



temos os números dos cupons 

fiscais. agora é preciso visualizar 

esses cupons. Vamos lá!



Lembra-se das chaves de acesso dos cupons 

fiscais que vimos há pouco? 

Pois é... 

vamos dissecar cada um deles e para isso 

precisaremos apenas copiá-los em um Bloco 

de Notas ou similar. copie - SEM ESPAÇOS - a 

chave do primeiro cupom .repita a operação 

para todos os códigos disponíveis.



Com todos os códigos devidamente 

copiados no editor de texto, Vamos agora 

acessar a página do instituto ops que 

você deixou aberta, e clicar em “consulta 

de notas e cupons fiscais”.
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na página que se abrir clique na UF 

correspondente ao emissor da nota 

fiscal, que neste exemplo é a Bahia.

Você se lembra?



Chegamos na página da receita estadual, 

local onde vamos coletar as informações 

que precisamos.

Para isso você deve colar a chave de acesso 

no campo específico, clicar em “não sou robô” 

(ou digite o Captcha que aparecer) e depois 

clique em Continuar.



Habemus coupon!

Este é o cupom fiscal eletrônico (NFC-e).



Que legal!

Já conseguimos chegar ao cupom fiscal.

Agora é hora de saber se há indícios de 

irregularidades ou não.



Você precisa Observar as duas áreas 

marcadas ao lado, a do “consumidor” e a dos 

produtos adquiridos.



1ª irregularidade:

Se o cupom estiver em nome de alguma empresa, 

bingo! A despesa é irregular.

Para saber se é uma Empresa, basta verificar

Se há CNPJ NA PRIMEIRA LINHA DESTE CAMPO. No 

caso de pessoa física aparecerá CPF.

Encontrando as irregularidades



NÃO É COMUM que haja MAIS DE UM ABASTECIMENTO POR 

CUPOM FISCAL. SE HOUVER MAIS DE 3 ABASTECIMENTOS 

você poderá marcar como irregular.

2ª irregularidade:

Neste exemplo há apenas um abastecimento.

Encontrando as irregularidades



Somente despesas com combustíveis e 

lubrificantes podem ser pagas com dinheiro da 

verba indenizatória. Qualquer outro produto 

constante na nota é despesa irregular.

3ª irregularidade:

Neste exemplo há apenas gasolina.

Encontrando as irregularidades



Somente o deputado e seus assessores podem 

usufruir do dinheiro público para abastecimentos. 

Qualquer nome diferente que apareça trata-se de 

uma despesa irregular.

4ª irregularidade:

Neste exemplo há o nome de uma empresa.

Encontrando as irregularidades







NA PÁGINA aberta DA OPERAÇÃO TANQUE FURADO 2 

(institutoops.org.br/operacao-tanque-furado-2/)

clique nO LINK Clique aqui para saber 

quem trabalha com o(a) 

deputado(a). 

https://ops.net.br/deputado-federal/secretario


Uma página do site ops.net.br se abrirá. 

Agora É SÓ CLICAR no botão “VER 

SECRETÁRIOS” correspondente ao 

PARLAMENTAR QUE VOCÊ ESTÁ AUDITANDO.

Todos os secretários ativos e inativos do 

gabinete estarão ali.



E se o consumidor não estiver identificado?

Se isso acontecer NÃO Haverá possibilidades de 

Sabermos SE HÁ IRREGULARIDADES ou não.

Encontrando as irregularidades



Antes de lhe mostrar como enviar o 

resultado de sua auditoria é necessário 

considerar duas possibilidades.

- pode haver irregularidades

- Pode Não haver irregularidades

Enviar o resultado da auditoria



Pode Não haver irregularidades quando...



Pode haver irregularidades quando...



Agora que você já é um expert em auditar 

despesas com combustíveis e 

lubrificantes pagas com dinheiro da 

verba indenizatória e já auditou sua 

primeira nota, é chegada a hora de enviar 

o resultado para ao instituto ops.



O instituto ops preparou um formulário bastante simples para 

você enviar seus resultados.

Mesmo que você não tenha encontrado qualquer irregularidade, 

ainda assim será preciso enviar seus resultados.

Na página da operação tanque furado 2 

(institutoops.org.br/operacao-tanque-furado-2/)  clique em 

“clique aqui para enviar o resultado de sua auditoria).

Enviando o resultado da auditoria para o iOPS



O formulário é bem simples.

ele deverá ser preenchido Para cada nota fiscal 

auditada, independentemente da quantidade de cupons.

Uma nota fiscal, um envio de formulário.



Se você tiver dúvidas, tente uma das opções:

Acesse a página da operação tanque furado 2 (institutoops.org.br/operacao-tanque-furado-2/)  e escolha...



Realização

Instituto ops

Seja um doador. 

acesse 

institutoops.org.br/apoio


