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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

Sped - Publicação da Versão 7.0.9 do Programa da ECF 

Versão 7.0.9 do Programa da ECF 

Foi publicada a versão 7.0.9 do programa da ECF, com as seguintes alterações:  

1 - Correção do erro na geração do relatório de impressão de pastas e fichas em 
relação ao registro 0010. 

2 - Correção das regras de recuperação da ECD. 

3 - Melhorias no desempenho do programa no momento da validação do arquivo 
da ECF. 

As instruções referentes ao leiaute 7 constam no Manual da ECF e no arquivo de 
Tabelas Dinâmicas, disponíveis no link http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1644. 

O programa está disponível no link abaixo, a partir da área de downloads do site 
do Sped: 

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-
tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/sped-sistema-publico-de-
escrituracao-digital/escrituracao-contabil-fiscal-ecf/sped-programa-
sped-contabil-fiscal 
 

e-CAC/Previdenciária - Receita Federal regulamenta processo digital 
aberto no e-CAC 

A Portaria Conjunta COCAD/COGEA/CORAT nº 1/2021 dispõe sobre serviços 
requeridos por meio de processo digital aberto no Centro Virtual de Atendimento 
(e-CAC), conforme art. 19 da Instrução Normativa RFB nº 2.022/2021 . 
Entre as disposições ora introduzidas, destacamos que a partir de  02.08.2021: 
 
I. Serviços disponíveis por meio de processo digital aberto no e-CAC: 
a) emitir certidão de regularidade fiscal de imóvel rural;  
 
b) relativos à certidão de regularidade fiscal de  obra de construção civil:  
b.1) emitir certidão de obra aferida pela Declaração e Informação Sobre Obra 
(Diso) e, quando houver pendência impeditiva de emissão pela internet, certidão 
de 
obra aferida pelo Sero; 
b.2) renovar certidão vencida de obra aferida  pela Diso; 
b.3) anular certidão de obra aferida pelo Serviço Eletrônico para Aferição de 
Obras (Sero); 
b.4) cancelar a aferição de que trata a letra "b.3"; e  
b.5) a combinação dos serviços das letras "b.3" e "b.4" com a anulação do 
Cadastro Nacional de Obra (CNO); 
 
c) emitir certidão de regularidade fiscal de pessoas físicas e jurídicas;  
 
d) cadastrar procuração digital para acesso ao e-CAC; 
 
e) retificar pagamentos de Guias da Previdência Social (GPS) e de Documentos de 
Arrecadação de Receitas Federais (Darf); 

http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1644
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/escrituracao-contabil-fiscal-ecf/sped-programa-sped-contabil-fiscal
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/escrituracao-contabil-fiscal-ecf/sped-programa-sped-contabil-fiscal
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/escrituracao-contabil-fiscal-ecf/sped-programa-sped-contabil-fiscal
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/escrituracao-contabil-fiscal-ecf/sped-programa-sped-contabil-fiscal
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f) inscrever, alterar ou baixar o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);  
 
g) inscrever, cancelar, reativar, transferir e efetuar demais atualizações no 
cadastro do imóvel rural; 
 
h) cadastrar débitos previdenciários, para fins de parcelamento, em Lançamento 
de Débitos Confessados (LDC); 
 
i) relativos ao CNO: 
i.1) alterar a data de início da obra no CNO; 
i.2) alterar o endereço da obra, quando indisponível para o usuário por meio do 
sistema CNO na internet; 
i.3) reativar a obra encerrada por equívoco ou suspensa por pendência diversa da 
motivada por ausência de confirmação de corresponsabilidade;  
i.4) anular a inscrição da obra no CNO; 
i.5) corrigir a situação cadastral da inscrição da obra no CNO;  
i.6) alterar ou confirmar corresponsabilidade, quando o  procedimento não estiver 
disponível ao usuário no sistema CNO na internet;  
i.7) corrigir o tipo de vínculo de responsabilidade, quando o procedimento não 
estiver disponível para o usuário no sistema CNO Internet;  
i.8) incluir vínculo ao CEI de obra, quando o NI do responsável não constar 
vinculado à matrícula; 
i.9) vincular o CNO de obra de adquirente ao CNO da obra principal; e  
i.10) vincular ou desvincular o alvará à inscrição da obra no CNO, quando não for 
possível efetuar a operação no sistema CNO na internet; 
 
j) solicitar alteração, correção ou baixa da inscrição no Cadastro de Atividade 
Econômica da Pessoa Física (CAEPF), nos termos do inciso I dos arts.  12 e 

16 da Instrução Normativa RFB nº 1.828/2018  , nas hipóteses em que os 
serviços não estejam disponíveis ao usuário na internet;  
 
k) solicitar cancelamento da inscrição no CAEPF, nos termos do inciso I do art.. 
17 da Instrução Normativa RFB nº 1.828/2018  ; e 
 
l) solicitar restabelecimento da inscrição no CAEPF, prevista no art.  19 da 

Instrução Normativa RFB nº 1.828/2018. 
 
II. Protocolo eletrônico 
O protocolo por meio de processo digital aberto no e -CAC é obrigatório para os 
serviços previstos: 
a) emitir certidão de regularidade fiscal de imóvel rural (letra "a" supra);  
b) relativos à certidão de regularidade fiscal de obra de construção civil (letra "b" 
supra); 
c) relativos ao CNO (letra "i" supra);  
d) para pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas: emitir certidão de 
regularidade fiscal de pessoas físicas e jurídicas; e cadastrar débitos 
previdenciários, para fins de parcelamento, em LDC;  

e) cadastrar procuração digital para acesso ao e-CAC, para a procuração digital 
com firma reconhecida em cartório, salvo a recepção realizada pela rede 
conveniada de cartórios com a Secretar ia Especial da Receita Federal (RFB).  

III. Abertura de processo digital 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1828%2B2018@art19#fe%2Bin%2Brfb%2B1828%2B2018@art19
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O processo digital deverá ser aberto em nome do contribuinte ao qual se refere o 
serviço, identificado pelo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 
(CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), conforme o caso.  

IV. Procuração digital 
Para cadastrar procuração digital, deverá ser juntada ao processo a procuração 
emitida no aplicativo do site da RFB, com a firma do outorgante reconhecida em 
cartório. Na solicitação de juntada de documentos ao processo digital, o 
solicitante deverá classificar o documento como "PEDIDOS/REQUERIMENTOS",  
subclassificação "REQUERIMENTO", tipo de documento "REQUERIMENTO - 
OUTROS" e, no campo "TÍTULO", informar os cinco últimos caracteres do código 
de controle da procuração gerada no site da RFB, sem traços ou pontos.  
 
V. Pedido de retificação RETGPS e REDARF 
Os pedidos de retificação de documentos de arrecadação de Guias da Previdência 
Social - GPS (RETGPS) e de Documentos de Arrecadação de Receitas Federais - 
DARF (REDARF) deverão ser acompanhados dos respectivos formulários de pedido 
de retificação e dos documentos comprobatórios que embasem os pedidos.  
Parágrafo único. A documentação comprobatória deverá contemplar os 
documentos de arrecadação pagos e, em caso de retificação do campo 
identificador CPF/CNPJ, os documentos que comprovem a assinatura do anuente.  
 
VI. Pedidos de inscrição, alteração e baixa do CNPJ 
Os pedidos de inscrição, alteração e baixa do CNPJ deverão ser acompanhados do 
DBE ou do Protocolo de Transmissão e dos documentos comprobatórios elencados 
no Anexo VIII da Instrução Normativa RFB nº 1.863/2018 . Quando houver 

impossibilidade de geração do DBE devido a impedimento no Coletor Nacional, 
esse deverá ser substituído por requerimento fundamentado e tela de erro, além 
dos documentos comprobatórios. Na solicitação de juntada de documentos ao 
processo digital, para preenchimento do "Tipo de Documento" o solicitante deverá 
classificar o documento como "PEDIDOS/REQUERIMENTOS", subclassificação 
"REQUERIMENTO", tipo de documento "DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA - DBE" 
e, no campo "TÍTULO", informar o Número de Controle que consta no quadro 02 
do DBE ou do Protocolo de Transmissão, sem traços ou pontos.  
No mais, foi revogada a Portaria Cogea nº 3/2021, que dispunha sobre o assunto.  

(Portaria Conjunta COCAD/COGEA/CORAT nº 1/2021 - DOU de 02.08.2021) 

 

ICMS Nacional - Alterada a relação de contribuintes que operam no 
transporte de gás natural por meio do gasoduto 

Foi alterado o Anexo Unico do Ato Cotepe/ICMS nº  2/2020 , no campo 
correspondente ao Estado de Sergipe, cujo ato divulga relação de contribuintes 
remetentes, destinatários e prestadores de serviço de transporte de gás natural, 
que operam por meio do gasoduto. 
O ato em fundamento entra em vigor em 02.08.2021.  

(Ato COTEPE/ICMS nº 49/2021 - DOU de 02.08.2021) 
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ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

ICMS/MS - Alterada a lista da tabela valor real pesquisado de bateria  

A norma em fundamento alterou os valores da tabela denominada "Valor Real 
Pesquisado", referentes a bateria.  

Ressalte-se que os valores dos produtos alterados na referida tabela ficam 
sujeitos, a partir da inclusão, aos procedimentos relativos à fixação do valor 
mínimo e produzem efeitos a partir de 05.08.2021.  

(Portaria SAT nº 2.875/2021 - DOE MS de 04.08.2021) 
 

ICMS/MS- Incluídos produtos na lista de PMPF das bebidas especificadas 

Pela norma em fundamento, foi alterada com efeitos a partir de 03.08.2021, a 
lista de preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) para os seguintes 
produtos: Bebidas II: Cerveja, Refrigerante e Bebida Hidroeletrolítica  

Ressalte-se -se que os produtos incluídos na lista de PMPF estão sujeitos, a partir 
da data de sua inclusão, à revisão a qualquer tempo do PMPF, por iniciativa da 
Secretaria de Estado de Fazenda ou por provocação fundamentada de entidade 
representativa do setor interessado.  

(Portaria SAT nº 2.874/2021 - DOE MS de 02.08.2021) 
 

ICMS/MG - Alterações na lista de mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária do imposto nas operações com bebidas e produtos 
de limpeza 

O Governo do Estado de Minas Gerais, tendo em vista a publicação do Convênio 
ICMS 150/2020 e do Convênio ICMS nº 74/2021 , alterou, com efeitos a 

partir de 1º.10.2021: 
a) a lista de cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebida, materiais de 
limpeza passíveis de sujeição ao regime de substituição tributária e das margens 
de valor agregados utilizadas para composição da base de cálculo destes;  

b) a lista de mercadorias passíveis de serem fabricadas em escala industrial não 
relevante, para fins de não aplicação do regime de substituição tributária 
relativamente às bebidas não alcoólicas.  

(Decreto nº 48.248/2021 - DOE MG de 05.08.2021) 
 


