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1. Descrição do problema 

O erro ao enviar, cancelar ou consultar documentos fiscais NF-e 4.00 ou CT-e 3.00 (The underlying 

connection was closed) ocorre pois a SEFAZ (Secretaria da Fazenda), órgão responsável pela criação e 

manutenção do recebimento de documentos fiscais para o governo começou a utilizar o modo de 

criptografia TLS 1.2 a partir da NF-e 4.00 e CT-e 3.00. Por causa desta obrigação, muitas máquinas ainda 

estão desatualizadas para permitir o envio/consulta de documentos através deste tipo de criptografia, que 

não era padrão em alguns tipos do sistema operacional Windows. 

Iremos detalhar abaixo algumas das soluções que existem para habilitar o envio de NF-e 4.00 e CT-e 

3.00 através deste tipo de criptografia, caso este problema ocorra. É importante ressaltar que pode ser 

necessário realizar algumas das soluções ou todas, dependendo de cada cliente/máquina. 

2. Possíveis soluções para o problema 

2.1. Instalação do Framework .Net 4.5 ou superior 

O primeiro passo para a correção deste problema será verificar se a máquina possui o Framework 

.NET 4.5 ou superior. Este é uma obrigação para o uso dos add-ons da Une, pois os mesmos utilizam este 

framework para o seu desenvolvimento e apenas na versão 4.5 o TLS foi habilitado para uso. Este passo é 

apenas uma checagem, pois por padrão quase todas as máquinas possuem este framework instalado. 

Para verificar se o Framework .NET 4.5 ou superior está instalado, siga os passos abaixo: 

1. Clique no ícone do Windows no canto inferior esquerdo; 

2. Digite ‘Programas e Recursos’, conforme imagem abaixo; 

2.1.  
3. Clique para abrir a tela e digite no campo de pesquisa ‘.NET’, conforme imagem abaixo; 
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3.1.  
4. Caso não exista uma versão igual ou superior instalada, clique Aqui (Link para site Microsoft) e 

instale em sua máquina. Caso exista, conforme imagem acima indica, não será necessário 

instalar este framework novamente.  

2.2. Habilitar TLS 1.2 na máquina Windows 

O segundo passo para correção deste problema é a ativação do TLS 1.2 na máquina Windows. Esta 

opção em algumas máquinas pode já existir, porém pode não estar ativada. Siga os passos abaixo para 

ativação. É importante ressaltar que caso o Windows não possua esta opção, será necessário verificar o 

passo a passo Atualização do Windows. 

1. Clique no ícone do Windows no canto inferior esquerdo; 

2. Digite ‘Painel de Controle’, conforme imagem abaixo: 

2.1.  
3. Clique para abrir a tela e digite no campo de pesquisa ‘Opções da Internet’, conforme imagem 

abaixo; 

https://www.microsoft.com/pt-br/download/details.aspx?id=30653
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3.1.  
4. Abra a tela e vá até a aba ‘Avançadas’. No bloco ‘Configurações’, marque/desmarque as opções 

‘Não salvar páginas criptografadas em disco’, ‘Usar SSL 3.0’, ‘Usar TLS 1.0’, ‘Usar TLS 1.1’ e ‘Usar 

TLS 1.2’ conforme imagem abaixo. 

4.1.  
5. Após aplicar as configurações, poderá ser necessário reinstalar as cadeias certificadoras, 

conforme o passo a passo indicado abaixo. 

2.3. Reinstalação das Cadeias Certificadoras 

A utilização de certificados privados para envio de NF-e/CT-e obriga também a utilização de 

certificados públicos. Estes certificados são instalados automaticamente ao se instalar o certificado privado 

da empresa para emissão de NF-e/CT-e, porém em alguns casos ocorrem problemas de comunicação para 

esta instalação. O passo a passo abaixo se dá necessário para garantir que este problema seja eliminado. 

1. Faça o download das cadeias de certificados públicos em: 

1.1. Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5; 

1.2. Autoridade Certificadora SERPRO v4; 

1.3. Autoridade Certificadora do SERPRO Final SSL. 

2. Após o download das cadeias certificadoras, faça a instalação das três cadeias clicando com o 

botão direito no arquivo baixado e escolhendo a opção ‘Instalar Certificado’, conforme imagem 

abaixo; 

http://acraiz.icpbrasil.gov.br/ICP-Brasilv5.crt
http://acraiz.icpbrasil.gov.br/credenciadas/SERPRO/v5/p/Autoridade_Certificadora_Serpro_v4.crt
http://acraiz.icpbrasil.gov.br/credenciadas/SERPRO/v5/Autoridade_Certificadora_do_Serpro_Final_SSL.crt
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2.1.  
3. Com a opção ‘Usuário Atual’ selecionada, clique em avançar, conforme imagem abaixo; 

3.1.  
4. Selecione a opção ‘Colocar todos os certificados no repositório a seguir”, clique em ‘Procurar’. 

Em seguida escolha a pasta ‘Autoridade de Certificação Raiz Confiável’ e clique em avançar, 

conforme imagem abaixo; 
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4.1.  
5. Click em ‘Instalar’; 

6. Repita a instalação para os três certificados. 

 

2.4. Atualização do Windows 

O último passo para corrigir o problema será instalar as atualizações do Windows. Como algumas 

versões do Windows não vêm com o padrão de criptografia TLS 1.2 instalado, foram criadas diversas 

atualizações para implementar este modo de criptografia, bem como para corrigir problemas que surgiram 

após sua implementação.  

Como exemplo, o Windows Server 2008 não veio com o padrão, somente após atualizar para a 

versão Windows Server 2008 R2 que foi possível utilizar este modo. Subsequentes correções corrigiram 

problemas que vieram com a versão R2, portanto indicamos instalar os pacotes de atualização do 

Windows.  

Infelizmente não é fácil descobrir exatamente quais pacotes de correção serão necessários instalar, 

pois são muitas correções que as vezes não possuem descrição clara em relação ao problema, bem como 

são muitas versões do Windows para verificar.  

Indicamos que sejam instalados primeiro os pacotes de segurança com descrição relativa ao 

‘WinHTTP’ e/ou TLS e verificar se o problema deixa de ocorrer. Caso o problema continue a ocorrer, 

indicamos instalar as outras correções do Windows. 

3. Considerações Finais 
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Em todos os nossos clientes, após realizar alguns ou todos os passos acima, conseguimos corrigir o 

problema. Caso ainda esteja com problemas, por favor, contate nossa equipe de suporte para nova análise. 


