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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

ICMS Nacional - Divulgada a NT nº 1/2019 versão 1.51, que dispõe sobre 
alteração e ativação de regras de validação 

Foi divulgada no Portal da Nota Fiscal Eletrônica a Nota Técnica (NT) nº 1/2019, 

versão 1.51, que trata de: 

- Alteração na Regra de Validação N28-20; e 

- Ativação das Regras de Validação N12-85, N12-86, N12-90, N12-94, N12-97 e 

N12-98 para o Distrito Federal.  

(Nota Técnica nº 1/2019, versão 1.51, Disponível em:  

https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=tW+YMy

k/50s= 

Acesso em: (25.09.2020) 

 

ICMS - Divulgado o PMPF para gasolina C, diesel, GLP, querosene de 

aviação, AEHC e gás natural  

Foi divulgado o preço médio ponderado a consumidor final (PMPF) de gasolina C, 

diesel, gás liquefeito de petróleo (GLP), querosene de aviação, álcool etílico 
hidratado combustível (AEHC) e gás natural para as Unidades da Federação 

indicadas na tabela constante do Ato Cotepe/PMPF nº 28/2020 , com aplicação 
a contar de 1º.10.2020. 

 

(Ato Cotepe/PMPF nº 28/2020 - DOU 1 de 25.09.2020) 
 

Sped - Publicação da versão 7.0.7 do programa da Escrituração Contábil 
Digital (ECD) 

Publicada a versão 7.0.7 do programa da ECD 

Foi publicada a versão 7.0.7 do programa da Escrituração Contábil Digital (ECD), 
com as seguintes alterações:  

1 - Registro C155 - Alteração da obrigatoriedade do indicativo de sinal dos saldo 
inicial e final para "não" 

2 - Aplicação da regra "REGRA_CONTA_PARA_LANCAMENTO" e consequente 

execução das regras "REGRA_CONTA_NO_PLANO_CONTAS" e 
"REGRA_CONTA_ANALITICA" (todos os leiautes) nos registros I155, I250,I310 e 

I355 - Quando a conta não existir no plano de contas ou não for analít ica será 

gerado erro no relatório de pendências para todas as ocorrências dos registros 
que contém a conta. 

 
3 - Alteração das regras 

"REGRA_CAMPOS_SALDOS_PERIODICOS_DIFERENTE_ZERO" (ECD sem moeda 
funcionall) e "REGRA_SALDOS_PERIODICOS_DIFERENTE_ZERO" (ECD com moeda 

https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=tW+YMyk/50s=
https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=tW+YMyk/50s=
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-pmpf%2B28%2B2020#fe%2Bato%2Bcotepe-pmpf%2B28%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-pmpf%2B28%2B2020#fe%2Bato%2Bcotepe-pmpf%2B28%2B2020
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funcional) - Serão aplicadas somente para I155 sem fi lho I157  

 
O programa está disponível no link abaixo, a partir da área 

de downloads do site do Sped: 
http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-

demonstrativos/sped-sistema-publico-de-escrituracao-

digital/escrituracao-contabil-digital-ecd/escrituracao-contabil-digital-
ecd 

 

ICMS Nacional - Divulgada a versão 1.0 da NT nº 6/2020 que cria e 

atualiza regras de validação da nota fiscal eletrônica  

Foi divulgada no portal da Nota Fiscal Eletrônica a versão 1.0, da Nota Técnica nº 

6/2020, que cria e atualiza regras de validação da nota fiscal eletrônica (NF -e). 

Prazos: 

- Implantação de Teste: 1º.02.2021 

- Implantação de Produção: 05.04.2021 

(Nota Técnica nº 6/2020, versão 1.0: 

Disponível em 

https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=tW+YMy
k/50s= 

Acesso em: 24.09.2020) 

 

 

ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

Tributos Estaduais/SP - TIT revoga a interrupção dos prazos processuais 
em vista à instituição do Sistema de Peticionamento Eletrônico (Sipet)  

O Tribunal de Impostos e Taxas (TIT), tendo em vista a instituição do Sistema de 

Peticionamento Eletrônico (Sipet), estabeleceu que reiniciará a contagem dos 
prazos processuais referentes a processos e expedientes físicos em a ndamento no 

contencioso administrativo tributário, bem como os prazos processuais referentes 

aos processos regidos pelo Decreto nº 54.714/2009 . 

Estabelece, ainda, que os protocolos de peças deverão ser realizados via Sistema 

SIPET, nos termos estabelecidos na Portaria CAT nº 83/2020 , por meio da qual 
foi instituído o Sipet. 

 

Caso não seja possível acessar o Sipet, o protocolo de peças poderá ser feito de 

acordo com o art. 2º-A da Portaria CAT nº 34/2020 , quando relativo a 
lançamentos de IPVA, e nos termos do art. 2º-B, da mesma Portaria, se 

relacionado a processos físicos decorrentes de Auto de Infração e Imposição de 

Multa (AIIM). 
 

Em vista disso, fica sem efeito a partir desta data - 24.09.2020 -, o Ato TIT 

nº 15/2020 que havia prorrogado a interrupção dos prazos processuais em 

andamento no contencioso administrativo tributário.  
 

(Ato TIT nº 16/2020 - DOE SP de 24.09.2020) 

http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/escrituracao-contabil-digital-ecd/escrituracao-contabil-digital-ecd
http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/escrituracao-contabil-digital-ecd/escrituracao-contabil-digital-ecd
http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/escrituracao-contabil-digital-ecd/escrituracao-contabil-digital-ecd
http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/escrituracao-contabil-digital-ecd/escrituracao-contabil-digital-ecd
https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=tW+YMyk/50s=
https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=tW+YMyk/50s=
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bd%2B54714%2B2009#es-sp%2Bd%2B54714%2B2009
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bport%2Bcat%2B83%2B2020#es-sp%2Bport%2Bcat%2B83%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bport%2Bcat%2B34%2B2020@art2a#es-sp%2Bport%2Bcat%2B34%2B2020@art2a
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bport%2Bcat%2B34%2B2020#es-sp%2Bport%2Bcat%2B34%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bato%2Btit%2B15%2B2020#es-sp%2Bato%2Btit%2B15%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bato%2Btit%2B16%2B2020#es-sp%2Bato%2Btit%2B16%2B2020
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ICMS/SP - Alteradas disposições referentes ao atendimento não 
presencial, por meios remotos de prestação de serviços, no âmbito da 

Secretaria da Fazenda e planejamento, em decorrência do Covid-19 

Pela norma em fundamento o Fisco do Estado de São Paulo alterou disposições da 

Portaria CAT nº 34/2020  que estabelece os procedimentos referente ao 
atendimento não presencial, por meios remotos de prestação de serviços, no 
âmbito da Secretaria da Fazenda e planejamento, em decorrência do Covid -19. 

Referidas alterações estabelecem que:  

 
a) ressalvadas as hipóteses acrescidas referidas nas letras  “b” e “c” na 

impossibil idade de agendar o atendimento no curso do prazo recursal, o 
solicitante poderá enviar a documentação por via postal para o endereço do Posto 

Fiscal de circunscrição disponível no sítio da Secretaria da Fazenda e 

Planejamento, hipótese em que: 
 

a.1) a data da postagem estampada no envelope será considerada como sendo a 
data de recepção dos documentos;  

 
a.2) deverá ser utilizada carta registrada e o comprovante de envio deverá ser 

encaminhado para um dos endereços de e-mail constantes no Anexo Unico da 

Portaria CAT nº 34/2020  ora alterada pela norma em fundamento; 

 
b) especificamente no caso de contestação ou de recurso contra notificação de 

lançamento de IPVA a pessoa física ou o representante da pessoa jurídica poderá 
encaminhar seu pedido por mensagem eletrônica endereçada ao e -mail do Posto 

Fiscal de sua circunscrição relacionado no Anexo Único sem necessidade do 

agendamento prévio desde que observadas as disposições ora acrescidas(art.2º -
A); 

 
c) excepcionalmente, no caso de processos de Auto de Infração e Imposição de 

Multa - AIIM em meio físico, poderá o contribuinte ou o seu representante 
encaminhar suas petições por mensagem eletrônica endereçada ao e -mail do 

Posto Fiscal de sua circunscrição relacionado no Anexo Único referido na letra 

“a.2” sem necessidade do agendamento prévio desde que observadas as 
disposições ora acrescidas(art. 2º-B). 

 
A norma ora noticiada entra em vigor na data de sua publicação.  

(Portaria CAT nº 82/2020  - DOE SP de 24.09.2020) 

 

Tributos Estaduais/SP - Instituído o Sistema de Peticionamento 

Eletrônico (Sipet) 

O Estado, por meio do ato em fundamento, instituiu o Sistema de Peticionamento 

Eletrônico (SIPET), por meio do qual os usuários de serviços prestados pela 
Secretaria da Fazenda e Planejamento poderão ser atendidos.  

Os serviços disponibilizados através do S ipet serão divulgados no portal da 

Secretaria da Fazenda e Planejamento, no endereço eletrônico 
https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/sipet/Paginas/Downloads.aspx.  

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bport%2Bcat%2B34%2B2020#es-sp%2Bport%2Bcat%2B34%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bport%2Bcat%2B34%2B2020@anunico#es-sp%2Bport%2Bcat%2B34%2B2020@anunico
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bport%2Bcat%2B34%2B2020#es-sp%2Bport%2Bcat%2B34%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bport%2Bcat%2B82%2B2020#es-sp%2Bport%2Bcat%2B82%2B2020
https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/sipet/Paginas/Downloads.aspx.
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Podem acessar o Sipet: 

a) a pessoa física ou jurídica diretamente interessada;  
b) o procurador legalmente habilitado; 

c) o membro do Quadro de Sócios e Administradores e o contabilista habilitado 
em estabelecimento cadastrado no Cadastro de Contribuintes de ICMS do Estado 

de São Paulo (CADESP); 

d) o representante da empresa sucessora, em nome da sucedida, desde que 
cadastrada no CADESP. 

Para acessar o Sipet é necessária a certificação digital emitida por Autoridades 
Certificadoras integrantes da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP -

Brasil). 

Ressalte-se que o acesso pode ser feito por outros meios disponibil izados na 

página inicial do sistema. Se não for usada a certificado digital, a Administração 
Tributária adequará a disponibil idade dos serviços conforme o grau de 

confiabilidade na autenticação do usuário.  

Quem estiver obrigado ao uso de certificação digital para acesso ao Posto Fiscal 
Eletrônico deverá fazer as suas solicitações obrigatoriamente por meio do Sipet 

sempre que o serviço desejado estiver disponível nesse sistema.  

A Diretoria de Atendimento, Gestão e Conformidade e no âmbito do Sipet, poderá 

suprimir ou dispensar exigências previstas em outras portarias específicas, no 
caso de redundância, prova sobre fato já comprovado ou, ainda, quando a 

informação já estiver em outros meios e disponível à Secretaria da Fazenda e 

Planejamento. 

(Portaria CAT nº 83/2020  - DOE SP de 24.09.2020) 
 

Tributos estaduais/SP - Prorrogada para 09.10.2020 a interrupção dos 

prazos processuais em andamento no contencioso administrativo 
tributário 

Foram prorrogados para 09.10.2020 a interrupção dos prazos processuais 
referentes a processos e expedientes físicos em andamento no contencioso 

administrativo tributário, bem como os prazos processuais referentes aos 

processos regidos pelo Decreto 54.714/2009 , que dispões sobre o lançamento 

de ofício do IPVA. 
Observa-se que os referidos prazos estão suspensos desde 23.03.2020 como 

medida temporária e emergencial de prevenção de contágio pela Covid -19 (novo 

coronavírus). 

(Portaria TIT nº 15/2020 - DOE SP de 23.09.2020) 

ICMS/SP - Prorrogado o prazo de atendimento virtual relativo a 

procedimentos relacionados à Nota Fiscal Paulista  

Em decorrência a pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), foi prorrogado até 
09.10.2020 o prazo à ser observado referente à procedimentos relacionados ao 

Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo (Nota Fiscal 

Paulista), que deverão ser solicitados por atendimento virtual, nos termos da 

Portaria CAT nº 34/2020  , exclusivamente com a uti lização de certificação 
digital. 

Importante observar que tal prazo poderá ser prorrogado se perdurar a situação 

de emergência de saúde pública decorrente da pandemia.  

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bport%2Bcat%2B83%2B2020#es-sp%2Bport%2Bcat%2B83%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bd%2B54714%2B2009#es-sp%2Bd%2B54714%2B2009
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bport%2Bcat%2B34%2B2020#es-sp%2Bport%2Bcat%2B34%2B2020
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Essa alteração tem efeitos retroativos a 20.09.2020. 

(Portaria CAT nº 81/2020  - DOE SP de 23.09.2020) 
 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bport%2Bcat%2B81%2B2020#es-sp%2Bport%2Bcat%2B81%2B2020

