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1 Introdução 

A irregularidade número 24 – Pendência da EFD – Integridade, refere-se à 

violação de regras do tipo pendência (número 2) da Integridade da EFD. 

A regras de Pós-validação da EFD estão dispostas no seguinte documento: 

https://portal.sefaz.pi.gov.br/documentoseletronicos/arquivos/Regras_de_Pos

-validacao_da_EFD_ICMS_IPI_do_Estado_do_Piaui_Versao_1.5.pdf 

A regra de Integridade que foi violada pode ser consultada de duas formas: 

O contribuinte ao enviar a EFD ICMS IPI recebe em seu Domicílio Tributário 

Eletrônico (DT-e) o Extrato de Processamento Estadual (EPE) que demonstra as regras 

que foram violadas. A regra do tipo pendência é a que gera a irregularidade de número 

24. 

O contribuinte também poderá realizar a consulta no Portal EFD do Piauí. O 

acesso é feito por meio da Agência Virtual de Atendimento (e-AGEAT) com o certificado 

digital pelo seguinte link: https://webas.sefaz.pi.gov.br/eageat/jsp/login/login.jsf.  

Além de consultar o EPE no Portal EFD, são disponibilizadas ao contribuinte 

diversas funcionalidades, dentre elas a funcionalidade “Consultar Inconsistências”, no 

qual o contribuinte poderá filtrar os períodos e as regras do tipo pendência para 

visualizar a inconsistência que está gerando a irregularidade.  

 

2 Regras 3132, 3133, 3134, 3138, 3139 e/ou 3140 – Ajustes Genéricos 

Os contribuintes que violaram na EFD as regras de Pós-validação do tipo 

pendência de número 3132, 3133, 3134, 3138, 3139 e/ou 3140, que proíbem a utilização 

de ajustes genéricos no registro E111 e/ou E220, devem retificar a EFD, substituindo o 

código de ajuste genérico pelo código específico de acordo com a situação e o seu 

embasamento legal. Não havendo ajuste específico, o contribuinte deverá abrir um 

chamado no Fale com a SEFAZ requisitando a criação do ajuste, narrando a situação que 

justifique a sua utilização. A equipe irá analisar a solicitação e responder se é caso de 

criação de ajuste ou se já existe algum ajuste para utilização.  Existem situações em que 

o documento fiscal deve ser registrado sem o ICMS, utilizando-se o enfoque do 

declarante, não sendo caso de utilização de ajustes no registro E111 e ou/E220. 

Antes de abrir o chamado, o contribuinte deve consultar os códigos de ajustes 

disponíveis no Guia Prático Estadual do Piauí no anexo 1 ou nas orientações dispostas 

no Guia: 

https://portal.sefaz.pi.gov.br/documentoseletronicos/arquivos/Guia_Pratico_da_Escri

turacao_Fiscal_Digital_-_Versao_1.4_(EFD_ICMS_do_Estado_do_Piaui).pdf 

https://portal.sefaz.pi.gov.br/documentoseletronicos/arquivos/Regras_de_Pos-validacao_da_EFD_ICMS_IPI_do_Estado_do_Piaui_Versao_1.5.pdf
https://portal.sefaz.pi.gov.br/documentoseletronicos/arquivos/Regras_de_Pos-validacao_da_EFD_ICMS_IPI_do_Estado_do_Piaui_Versao_1.5.pdf
https://portal.sefaz.pi.gov.br/documentoseletronicos/arquivos/Guia_Pratico_da_Escrituracao_Fiscal_Digital_-_Versao_1.4_(EFD_ICMS_do_Estado_do_Piaui).pdf
https://portal.sefaz.pi.gov.br/documentoseletronicos/arquivos/Guia_Pratico_da_Escrituracao_Fiscal_Digital_-_Versao_1.4_(EFD_ICMS_do_Estado_do_Piaui).pdf


 

Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí                                                                                          4 
 

A consulta aos códigos de ajustes utilizados na EFD também pode ser feita 

utilizando o seguinte link, selecionando o pacote de códigos do Piauí: 

http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTab

elasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal 

O rol completo de regras pode ser consultado no documento disponibilizado no 

site da SEFAZ, na parte relativa à legislação e documentos da EFD. As alterações, 

inclusões e exclusões dos itens no documento também podem ser identificadas pela 

legenda de cores dispostas na página 05. Link para as regras de Pós-validação: 

https://portal.sefaz.pi.gov.br/documentoseletronicos/arquivos/Regras_de_Pos-

validacao_da_EFD_ICMS_IPI_do_Estado_do_Piaui_Versao_1.5.pdf 

O contribuinte deve ficar atento ao Guia Estadual e Nacional da EFD e suas 

constantes atualizações, assim como também deve acompanhar as Regras de Pós-

validação da EFD ICMS IPI do Estado do Piauí, haja vista que esses documentos têm 

como objetivo auxiliar a correta escrituração da declaração. 

Para abrir o chamado no Fale com a SEFAZ, o contribuinte deverá entrar no link 

“https://www.sefaz.pi.gov.br/falecomasefaz/”, selecionar a opção Declarações Fiscais, 

EFD e escrever a seguinte frase “abrir chamado” (enviar este texto até que seja 

habilitada a opção para abrir uma solicitação/pergunta os colegas do "Fale com a 

SEFAZ") . Posteriormente descrever o assunto em até 40 caracteres. Em seguida poderá 

descrever com mais detalhes a solicitação, sendo possível anexar documentos para que 

a equipe possa analisar melhor a dúvida do contribuinte. 

 

2.1 Casos frequentes e soluções: 
 

2.1.1. Caso de emissão de documento fiscal de saída com o valor de ICMS maior que o 

devido: 
Em caso de emissão de documento fiscal de saída com o valor de ICMS maior que 

o devido, o contribuinte deverá escriturar na EFD o valor correspondente à emissão do 

documento fiscal. Não é permitida a utilização de estorno de débito para corrigir a 

emissão incorreta de documento fiscal com valor maior que o devido.  

O contribuinte poderá abrir um processo solicitando a restituição dos valores 

recolhidos a maior nos termos do RICMS e somente será efetuada a quem comprove 

haver assumido o encargo financeiro, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar 

por este expressamente autorizado a recebê-lo, devendo ser comprovada a não 

apropriação, como crédito fiscal, do valor transferido, objeto da restituição, conforme 

dispõe o § 2° do art. 146 do RICMS. 

http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal
http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal
https://portal.sefaz.pi.gov.br/documentoseletronicos/arquivos/Regras_de_Pos-validacao_da_EFD_ICMS_IPI_do_Estado_do_Piaui_Versao_1.5.pdf
https://portal.sefaz.pi.gov.br/documentoseletronicos/arquivos/Regras_de_Pos-validacao_da_EFD_ICMS_IPI_do_Estado_do_Piaui_Versao_1.5.pdf
https://www.sefaz.pi.gov.br/falecomasefaz/
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O pedido de restituição deve ser feito em agência de atendimento. Sobre o 

detalhamento para abertura do processo e os seus requisitos, devem ser consultados os 

artigos 146 e seguintes do RICMS, correspondentes ao capítulo IV, da restituição de 

quantias indevidamente recolhidas ao erário estadual. 

Caso o pedido de restituição seja deferido na forma de crédito a ser utilizado na 

apuração mensal, deverá ser aproveitado na EFD com o ajuste PI020036 (Crédito de 

restituição autorizado), no registro E111. 

 

2.1.2. Devolução de compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita 

ao regime de substituição tributária: 

Assim dispõe o artigo 1.165 do RICMS sobre a devolução de compra para 

comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição 

tributária: 

Art. 1.165. No caso de devolução, total ou parcial, de mercadorias ao 

substituto, fica assegurado o ressarcimento, na forma dos §§ 6º ao 8º, do art. 

1.162, no valor do imposto pago em substituição tributária, caso em que 

deverá emitir nota fiscal com destaque do imposto, utilizando a mesma 

alíquota adotada no documento de origem, apenas para efeito de 

aproveitamento do crédito pelo destinatário. 

Como o contribuinte deverá utilizar o enfoque do declarante ao escriturar a NF-

e no registro de saída da EFD, para não levar o débito para apuração, deverá registrar 

os seguintes campos do registro C100 com o valor zero: o campo 21 (VL_BC_ICMS) e o 

campo 22 (VL_ICMS), referente a cada documento fiscal de devolução de compra para 

comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição 

tributária. Caso o contribuinte tenha violado a regra de pós-validação número 3.1.33 por 

utilizar um ajuste de estorno de débito genérico no registro E111 e com o registro C100 

informando o valor do ICMS destacado no documento fiscal de devolução de compra 

para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de ST, deverá 

retificar a EFD, retirando o ajuste e informando com o valor zero o campo 21 

(VL_BC_ICMS) e o campo 22 (VL_ICMS), referente a cada documento fiscal de 

devolução. 

Ressaltando que os registros filhos hierarquicamente dependentes do registro 

C100 também devem ter os campos zerados de base de cálculo, valor de ICMS e 

alíquota. 
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2.1.3. Devolução de compra de material de uso ou consumo 

O contribuinte deverá utilizar o enfoque do declarante ao escriturar a NF-e de 

devolução de compra de material de uso ou consumo no registro de saída da EFD.  

Sendo assim, para não levar o débito para apuração, deverá registrar os 

documentos fiscais sem o ICMS da operação. Portanto, os seguintes campos do registro 

C100 deverão ser escriturados com o valor zero: o campo 21 (VL_BC_ICMS) e o campo 

22 (VL_ICMS), referente a cada documento fiscal de devolução de compra para uso e 

consumo. 

Os registros filhos hierarquicamente dependentes do registro C100 também 

devem ter os campos zerados de base de cálculo, valor de ICMS e alíquota. 

Caso o contribuinte tenha violado a regra de Pós-validação número 3.1.33 por 

utilizar um ajuste de estorno de débito genérico no registro E111 e com o registro C100 

informando o valor do ICMS destacado no documento fiscal de devolução de compra 

para uso e consumo, deverá retificar a EFD, retirando o ajuste e informando com o valor 

zero o campo 21 (VL_BC_ICMS) e o campo 22 (VL_ICMS), referente a cada documento 

fiscal de devolução. 

 

2.1.4. Operações interestaduais com mercadorias sujeitas ao regime de substituição 

tributária – mero destaque 

De acordo com inciso II do parágrafo 1° do artigo 1.160 do RICMS-PI, nas 

operações interestaduais para contribuintes do ICMS de outra UF com mercadorias 

sujeitas ao regime de substituição tributária cujo imposto já tenha sido retido 

anteriormente, fica o contribuinte dispensado do registro do valor do imposto 

destacado na nota fiscal, servindo este, exclusivamente para efeito de aproveitamento 

do crédito pelo destinatário. 

Ao escriturar a NF-e no registro de saída da EFD, para não levar o débito para a 

apuração, o contribuinte deverá registrar os seguintes campos do registro C100 com o 

valor zero: o campo 21 (VL_BC_ICMS) e o campo 22 (VL_ICMS). 

Ressaltando que os registros filhos hierarquicamente dependentes do registro 

C100 também devem ter os campos zerados de base de cálculo, valor de ICMS e 

alíquota. 
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2.1.5. Operação de Transporte iniciada em outra UF 

O contribuinte deverá utilizar o enfoque do declarante ao escriturar o CT-e no 

registro de saída da EFD nos casos em que a operação de transporte se iniciou em outra 

UF. Nos casos em que a operação tenha ICMS destacado no documento fiscal, mas não 

deva efetivamente gerar débito na apuração do contribuinte, para não levar o débito 

para apuração, deverá ao registrar o documento fiscal zerar os seguintes 

campos do registro D100: o campo 19 (VL_BC_ICMS) e o campo 20 (VL_ICMS). 

Ressaltando que os registros filhos hierarquicamente dependentes do registro 

D100 também devem ter os campos zerados de base de cálculo, valor de ICMS e 

alíquota.  

 

2.1.6. Erro na emissão de documento fiscal ST com destaque de ICMS em operação 

interna pelo contribuinte substituído cujo imposto já tenha sido recolhido anteriormente 

Em caso de venda de mercadoria em operação interna, adquirida ou recebida de 

terceiros, sujeito ao regime de substituição tributária (ST), sendo o contribuinte 

substituído.  O emitente da nota fiscal é quem está vendendo uma mercadoria que a 

Substituição Tributária ocorreu nas operações anteriores. Caso o documento fiscal desta 

venda tenha ocorrido erroneamente com ICMS destacado, o contribuinte deverá 

escriturar na EFD o valor correspondente à emissão do documento fiscal. Não é 

permitida a utilização de estorno de débito para corrigir a emissão incorreta do 

documento fiscal. 

O contribuinte poderá abrir um processo solicitando a restituição dos valores 

recolhidos indevidamente nos termos do RICMS e somente será efetuada a quem 

comprove haver assumido o encargo financeiro, ou, no caso de tê-lo transferido a 

terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-lo, devendo ser comprovada 

a não apropriação, como crédito fiscal, do valor transferido, objeto da restituição, 

conforme dispõe o § 2° do art. 146 do RICMS. 

O pedido de restituição deve ser feito em agência de atendimento. Sobre o 

detalhamento para abertura do processo e os seus requisitos, devem ser consultados os 

artigos 146 e seguintes do RICMS, correspondentes ao capítulo IV, da restituição de 

quantias indevidamente recolhidas ao erário estadual. 

Caso o pedido de restituição seja deferido na forma de crédito a ser utilizado na 

apuração mensal, deverá ser aproveitado na EFD com o ajuste PI020036 (Crédito de 

restituição autorizado), no registro E111. 

Conforme dispõe o §12, do art. 146 do RICMS, as quantias indevidamente 

recolhidas, cujo valor seja igual ou inferior a 1.000 (hum mil) UFR-PI, poderão ser 

apropriadas como crédito fiscal na EFD, utilizando-se o ajuste PI020037 (Crédito de 
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restituição até 1.000 UFR-PI) no registro E111, sem a necessidade de abertura de 

processo, sujeitas a posterior homologação pelo Fisco. 

O contribuinte deve gerar um ou mais registros E113, identificando os 

documentos fiscais que deram origem ao ajuste PI020037 (Crédito de restituição até 

1.000 UFR-PI) do registro E111. Caso o documento fiscal contenha mais de um item, 

deverá ser criado um registro E113 para cada item do documento, informando o valor 

do ajuste correspondente a este item, código do participante, modelo do documento, 

n° do documento, data de emissão do documento, código do item e a chave do 

documento eletrônico. 

 
3 Regras 3305 e 3306 – CIAP 

Os contribuintes que violaram na EFD as regras de Pós-validação do tipo 

pendência de número 3305 e 3306 e se encontram em irregularidade, deverão proceder 

da seguinte forma para solucionar a pendência: 

 O contribuinte que violou a regra 3305, para solucionar a pendência deverá 

enviar a EFD retificadora informando o registro G110 e os registros filhos 

hierarquicamente dependentes. Outra opção é não se apropriar de crédito de bens do 

ativo imobilizado na apuração que não foi escriturado no CIAP pelo registro G110 e 

filhos, enviando a EFD retificadora excluindo o ajuste PI020005 do registro E111 em 

função da ausência da informação do CIAP. 

 O contribuinte que violou a regra 3306, para solucionar a pendência deverá 

enviar a EFD retificadora informando o valor declarado do ajuste PI020005 (Crédito de 

bens do ativo imobilizado) no registro E111 igual ao valor de ICMS a ser apropriado 

informado no registro G110 - Ativo Permanente – CIAP, referente ao somatório dos 

campos 09, parcela de ICMS a ser apropriada e 10, valor de outras parcelas. 

O contribuinte deve consultar o Guia Nacional para o correto preenchimento do 

registro G110: 

http://sped.rfb.gov.br/estatico/D6/01D9D1F3CDA056218D8171315949A451494EA3/G

uia_Pratico_EFD_Versao_312.pdf 

 

4 Regras de número 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3127 – Adicional de Suspensão 

As regras de número 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3127 são as regras que 

dispõem acerca da não informação do adicional de suspensão dos Regimes Especiais. O 

contribuinte ficou irregular no período e não informou o adicional de suspensão no 

registro E111 conforme a determinação do Regime Especial. Nestes casos, o 

contribuinte deverá calcular o adicional conforme previsão no RICMS do Piauí. Caso o 

contribuinte tenha dúvidas sobre qual data entrou e saiu da irregularidade para fins de 

http://sped.rfb.gov.br/estatico/D6/01D9D1F3CDA056218D8171315949A451494EA3/Guia_Pratico_EFD_Versao_312.pdf
http://sped.rfb.gov.br/estatico/D6/01D9D1F3CDA056218D8171315949A451494EA3/Guia_Pratico_EFD_Versao_312.pdf
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cálculo do adicional, poderá abrir um chamado no Fale com a SEFAZ requisitando a 

informação. 

No Guia Prático Estadual o contribuinte pode consultar como deve ser feita a 

escrituração do acional de suspensão na EFD: 

https://portal.sefaz.pi.gov.br/documentoseletronicos/arquivos/Guia_Pratico_da_Escri

turacao_Fiscal_Digital_-_Versao_1.4_(EFD_ICMS_do_Estado_do_Piaui).pdf 

Para abrir o chamado no Fale com a SEFAZ, o contribuinte deverá entrar no link 

“https://www.sefaz.pi.gov.br/falecomasefaz/”, selecionar a opção Declarações Fiscais, 

EFD e escrever a seguinte frase “abrir chamado” (enviar este texto até que seja 

habilitada a opção para abrir uma solicitação/pergunta os colegas do "Fale com a 

SEFAZ") . Posteriormente descrever o assunto em até 40 caracteres. Em seguida poderá 

descrever com mais detalhes a solicitação, sendo possível anexar documentos para que 

a equipe possa analisar melhor a dúvida do contribuinte. 

 

 

https://portal.sefaz.pi.gov.br/documentoseletronicos/arquivos/Guia_Pratico_da_Escrituracao_Fiscal_Digital_-_Versao_1.4_(EFD_ICMS_do_Estado_do_Piaui).pdf
https://portal.sefaz.pi.gov.br/documentoseletronicos/arquivos/Guia_Pratico_da_Escrituracao_Fiscal_Digital_-_Versao_1.4_(EFD_ICMS_do_Estado_do_Piaui).pdf
https://www.sefaz.pi.gov.br/falecomasefaz/

