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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

ICMS/Sped - Sefaz-Virtual/RS desativa os protocolos TLS 1.0 e TLS 1.1 do ambiente de 

homologação de documentos fiscais eletrônicos 

Foi noticiado, no site da Nota Fiscal Eletrônica, que a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio 

Grande do Sul desativou, no ambiente de homologação de documentos fiscais eletrônicos (DF-

e), os protocolos de comunicação mais antigos (SSL, TLS versões 1.0 e 1.1), mantendo apenas o 

protocolo TLS versão 1.2. 

Essa desativação em ambiente de homologação permite que as empresas testem seus 

sistemas antes deste procedimento ser realizado no ambiente de produção, o que proporciona 

mais segurança na comunicação entre as empresas e a SVRS.A desativação nos ambientes de 

produção da SVRS das versões 1.0 e 1.1 do protocolo TLS, será realizada em data 

oportunamente comunicada. 

Disponível em: 

 http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/informe.aspx?ehCTG=false&Informe=xH2R0540Wqg 

Acesso em 24.01.2020 

ICMS/IPI - EFD - Disponibilizada a versão corretiva 2.6.5 do PVA 

Foi disponibilizado no site do Sped, o programa validador da Escrituração Fiscal Digital-

ICMS/IPI (EFD-ICMS/IPI), versão corretiva 2.6.5, visando a melhorar a performance no 

momento das validações. 

Para a utilização desta nova versão, torna-se obrigatório seguir as seguintes instruções: 

a) todos os arquivos do leiaute 2020 devem ser reimportados com a nova versão do PVA 

(2.6.5); 

b) antes de instalar a nova versão, exportar com a extensão em TXT (não pode ser cópia de 

segurança) todos os arquivos de 2020 que já estiverem importados dentro do PVA (para anos 

anteriores não é preciso fazer nada) e esses arquivos devem ser reimportados após a 

instalação da nova versão. 

Download em: http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/4299 

Validador EFD-ICMS-IPI, versão 2.6.5. 

 Acesso em: 28.01.2020 
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ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

ICMS/SC - Alterado o Regulamento quanto ao regime de substituição tributária em relação 

às operações com peças, componentes e acessórios para autopropulsados 

A norma em fundamento alterou o RICMS-SC/2001 quanto aos regimes especiais concedidos 

pelo Diretor de Administração Tributária com efeitos retroativos a 31.12.2019. 

Poderá ser autorizada a aplicação do regime de substituição tributária em relação às 

operações com peças, componentes e acessórios para autopropulsados, que vigorarão 

enquanto as mencionadas mercadorias estiverem sujeitas ao regime de substituição tributária. 

Ressaltamos que, desde 28.08.2018, os detentores de regimes especiais mencionados 

anteriormente, nas saídas internas destinadas a consumidor final, recolherão o ICMS normal 

relativo às respectivas saídas, não se aplicando o disposto no § 13 do art. 17 do Anexo 3 do 

RICMS-SC/2001. 

(Decreto nº 435/2020 - DOE SC de 24.01.2020) 

ICMS/RS - Incluídos Estados e autopeças no regime de substituição tributária 

A partir de 1º.02.2020, os Estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe e Tocantins 

passam a adotar o regime de substituição tributária em operações com autopeças, nos termos 

estabelecidos nos Protocolos ICMS nºs 41/2008 e 97/2010.Na relação de autopeças sujeitas a 

tal regime tributário, constante no item XX da Seção III do Apêndice II do RICMS-RS/1997 , foi 

revogado o número 109, com efeitos retroativos a 1º.01.2020.Também foi acrescentado, a 

partir de 1º.02.2020, o número 126 a esse mesmo item XX, onde consta “Outras peças, partes 

e acessórios para veículos automotores não relacionados nos números anteriores”, que 

também estarão sujeitas ao regime de substituição tributária, exceto quanto às operações 

originárias do DF e dos Estados do AM 

 


