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As regras de pós-validação das Operações Interestaduais da Escrituração Fiscal 
Digital ICMS IPI (OIE EFD ICMS IPI), apresentadas neste documento, servem como base para 
análise, validação e processamento das declarações enviadas por contribuintes de outros 
Estados com relação às operações interestaduais efetuadas com o Estado do Piauí por 
contribuintes inscritos como substitutos tributários. As regras são divididas nos seguintes 
grupos: Bloqueio, Integridade e Malhas Fiscais. 

A OIE EFD ICMS IPI, após o recebimento pelo Estado do Piauí, tem seus dados 
eletrônicos submetidos às regras de pós-validação, podendo apresentar inconsistências 
quando descumpridas. As inconsistências dividem-se em impeditiva, pendência e alerta, 
conforme descrição a seguir: 

Tipo Inconsistência Descrição 

1 Impeditiva 

Inconsistência que impede o processamento da 
declaração, tornando-a inválida para a SEFAZ PI. A 
declaração não é processada, não gerando a conta 
corrente do período. O contribuinte ficará omisso de 
declaração ou será considerada válida a última OIE EFD 
entregue. 

2 Pendência 

Inconsistência que não impede o processamento da 
declaração pela SEFAZ PI. A conta corrente é gerada para o 
período. O contribuinte ficará em situação fiscal irregular 
caso a inconsistência não seja sanada em até 20 dias, 
contados da data da obrigatoriedade de entrega da OIE 
EFD ICMS IPI. 

3 Alerta 

Inconsistência que não impede o processamento da 
declaração pela SEFAZ PI. A conta corrente é gerada para o 
período. O alerta não deixa o contribuinte em situação 
fiscal irregular. 

 

O contribuinte receberá em seu Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e) o Extrato de 
Processamento Estadual (EPE) que demonstrará se a EFD foi processada ou não processada 
perante esta Secretaria de Fazenda. No caso de violação de regras, o EPE demonstrará as 
regras violadas e as inconsistências detectadas. O descumprimento de qualquer regra 
provocará a inconsistência. Cada regra contém um número, a descrição e o tipo de 
inconsistência gerado quando a regra é violada.  

A situação da declaração poderá ser alterada após determinada ação realizada pelo 
contribuinte, como, por exemplo, o envio de uma declaração retificadora ou por ação 
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realizada pela SEFAZ PI. O envio de OIE EFD ICMS IPI retificadora irá gerar um novo EPE que 
será enviado ao DT-e do contribuinte. 

A OIE EFD não será considerada processada quando houver descumprimento de 
regras do grupo de bloqueio. São as regras que apresentam o tipo de inconsistência 
impeditiva, ou seja, que impedem o processamento da declaração. O contribuinte deverá 
enviar uma nova declaração, respeitando a regra que foi descumprida na OIE EFD enviada 
anteriormente. 

O contribuinte, de forma excepcional, poderá solicitar de forma justificada a 
“Exceção de OIE EFD não processada”, para que a OIE EFD seja reprocessada e considerada 
válida, alterando seu status para processada, após análise positiva realizada pela autoridade 
fiscal competente. No entanto, a declaração ainda estará sujeita ao cumprimento das regras 
de integridade e de malhas fiscais, que poderão gerar pendência ou alerta. 

A solicitação da “Exceção de OIE EFD não processada” por contribuinte não 
monitorado deverá ser feita em uma das agências de atendimento mediante processo 
administrativo contendo pedido fundamentado com as devidas justificativas. A abertura do 
processo poderá ser feita presencialmente ou por e-mail enviado à agência de atendimento. 
O contribuinte monitorado deverá entrar em contato com auditor responsável pela 
Auditoria Preventiva. 

As inconsistências do tipo pendência devem ser solucionadas através de uma 
retificação da OIE EFD. As inconsistências do tipo alerta podem ser solucionadas através de 
uma retificação. No entanto, existem alertas que são gerados apenas para chamar a atenção 
do contribuinte para alguma situação específica e permanecerão ativos, mesmo após o 
envio da retificadora. O contribuinte não será penalizado por este tipo de situação.   

As eventuais dúvidas sobre como proceder na resolução de inconsistências, sejam 
elas do tipo impeditiva, pendência ou alerta, podem ser encaminhadas pelo “Fale com a 
SEFAZ” (https://portal.sefaz.pi.gov.br/falecomasefaz/). 

As regras de Bloqueio, Integridade e de Malhas Fiscais serão demonstradas a seguir: 

 

Legenda de cores: 
 

Azul  Itens incluídos 

Vermelho  Itens excluídos 

Verde  Itens alterados 

 

 

https://portal.sefaz.pi.gov.br/falecomasefaz/
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1. Regras de bloqueio 

1.1. Cadastro 

Regra Descrição Tipo 

1.1.01 
O contribuinte não poderá enviar a OIE EFD ICMS IPI caso se encontre nas 
seguintes situações cadastrais: baixado (inclusive de ofício), cancelado ou 
suspenso. 

1 

1.1.02 O Contribuinte Interno não poderá enviar a OIE EFD ICMS IPI. 1 

1.1.03 
A OIE EFD ICMS IPI deverá possuir o período de referência maior ou igual 
ao período de referência inicial gerado a partir da data de início de 
atividade econômica do contribuinte na SEFAZ PI. 

1 

 

1.2.  Documentos Fiscais 

Regra Descrição Tipo 

1.2.01 
A OIE EFD ICMS IPI não terá validade caso retificada quando existir Aviso 
de Débito de declaração principal lavrado no período de referência. 

1 

1.2.02 
A OIE EFD ICMS IPI não poderá ser retificada quando existir ordem de 
serviço de fiscalização homologatória com termo cientificado vigente no 
período de referência da declaração. 

1 

1.2.03 
A OIE EFD ICMS IPI não terá validade caso retificada quando existir 
Denúncia Espontânea de conta de declaração realizada no período de 
referência da declaração. 

1 

1.2.04 
A OIE EFD ICMS IPI não terá validade caso retificada quando existir Auto de 
Infração de malha fiscal intimada lavrado no período de referência da 
declaração 

1 

 

2. Regras de Apuração 

Não há regras de apuração publicadas para esta versão. 
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3. Regras de Integridade  

3.1. Ajustes 

Regra Descrição Tipo 

3.1.01 

Em caso de declaração de ICMS Dedução FECOP, devem ser feitos no 

registro E220 os seguintes ajustes com o mesmo valor:  PI140005 

(Deduções FECOP ST) e PI150009 (Débito Especial - ICMS Dedução FECOP 

ST). 
 

3 

3.1.02 

Em caso de declaração de Pagamentos Antecipados ST, devem ser feitos 
no registro E220 os seguintes ajustes com o mesmo valor:  PI140006 
(Pagamentos Antecipados ST) e PI150008 (Débito Especial - Pagamentos 
Antecipados ST). 

3 

3.1.03 

Em caso de declaração de Pagamentos Antecipados DIFAL, devem ser 
feitos no registro E311 os seguintes ajustes com o mesmo valor:  PI240001 
(Pagamentos Antecipados DIFAL) e PI250001 (Débito Especial – 
Pagamentos Antecipados DIFAL EC 87/2015). 

3 

3.1.04 

Em caso de declaração de Pagamentos Antecipados FECOP, devem ser 

feitos no registro E311 os seguintes ajustes com o mesmo valor:  PI340001 

(Pagamentos Antecipados FECOP). e PI350001 (Débito Especial – 

Pagamentos Antecipados FECOP). 
 

3 

3.1.05 
A descrição complementar do ajuste genérico PI109999 deve estar 
preenchida. 

3 

3.1.06 
A descrição complementar do ajuste genérico PI119999 deve estar 
preenchida. 

3 

3.1.07 
A descrição complementar do ajuste genérico PI129999 deve estar 
preenchida. 

3 

3.1.08 
A descrição complementar do ajuste genérico PI139999 deve estar 
preenchida. 

3 

3.1.09 
A descrição complementar do ajuste genérico PI149999 deve estar 
preenchida. 

3 
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3.1.10 
A descrição complementar do ajuste genérico PI159999 deve estar 
preenchida. 

3 

3.1.11 

Em caso de declaração de Pagamentos Antecipados FECOP ST, devem ser 

feitos no registro E220 os seguintes ajustes com o mesmo valor: PI140007 

(Pagamentos Antecipados FECOP ICMS ST) e PI150012 (Débito Especial - 

Pagamentos Antecipados FECOP ICMS ST). 

3 

 

3.2. Apuração 

Regra Descrição Tipo 

3.2.01 

Em caso de recolhimento nos códigos de Receita de FECOP ST, códigos 

100137 e/ou 113387, devem ser lançados no registro E220 os ajustes 

PI140005 (Deduções FECOP ST) e PI150009 (Débito Especial - ICMS 

Dedução FECOP ST) ou os ajustes PI140007 (Pagamentos Antecipados 

FECOP ICMS ST) e PI150012 (Débito Especial - Pagamentos Antecipados 

FECOP ICMS ST). 

3 

3.2.02 

Em caso de declaração de valor de Retenção de Substituição Tributária, o 

contribuinte deve declarar o adicional FECOP. 

Obs.: Desconsidere o alerta dado pelo descumprimento da regra, caso não 

incida FECOP na operação. 

3 

3.2.03 

O valor do "Saldo credor do período anterior" (campo 03 do E210) da 

declaração enviada deve ser igual ao valor do "Saldo credor a transportar 

para o período seguinte” (campo 14 do E210) da OIE EFD imediatamente 

anterior.  

Obs.: Regra violada quando o valor informado for maior que o esperado. 

3 

3.2.04 

O valor do "Saldo credor do período anterior" (campo 03 do E210) da 

declaração deve ser igual ao valor do "Saldo credor a transportar para o 

período seguinte” (campo 14 do E210) da OIE EFD imediatamente anterior.  

Obs.: Regra violada quando o valor informado for menor que o esperado. 

3 



  

  
                                                                                                                                                  
 

Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí                                                                              7 

 

4. Malhas Fiscais 

4.1. Escrituração 

Regra Descrição Tipo 

4.1.01 
NF-e emitida pelo contribuinte substituto com destino ao Piauí deve ser 
declarada na OIE EFD do período de emissão. 

3 

 


