
 

Mirassol D’Oeste – Mato Grosso, 16 de outubro de 2017. 

 

 

Circular – DF - nº 04/2017 

 

 

De : C & L Contabilidade 

 

P/  : Todos os Clientes 

 

 

1. Carta de Correção Eletrônica de documentos fisca is. 
 

A Gerência da Escrituração Fiscal Digital – EFD da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato 
Grosso, informa que quando o contribuinte promover retificação de documento fiscal, após a entrega 
do arquivo da Escrituração Fiscal Digital – EFD, obrigatoriamente deverá proceder a retificação do 
arquivo na EFD, contemplando essas alterações. 

 
2. Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor em contingê nia  

 

A SEFAZ comunica que está monitorando a emissão de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-
e) em contingência, quando em decorrência de problemas técnicos ou operacionais, não é possível 
transmitir o arquivo digital à Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, para homologação, 
observando que: 

Grande parte dos contribuintes tem emitido a NFC-e em contingência sem necessidade, que as notas 
emitidas são autorizadas em questão de segundos após a emissão em contingência, significando que 
não há realmente problemas de conexão e sim uso indevido do programa emissor. 

A emissão em contingência não depende de autorização do Fisco, é facultativa ao contribuinte, 
porém, a prática indiscriminada de emissão nesta modalidade está em desacordo com a legislação e 
sujeita a penalidade de R$-126,01 (1 UPF/MT) por documento emitido. (Artigo 45 da Lei 7.098/98). 

Para evitar a aplicação de penalidades previstas em lei, a SEFAZ estará notificando os contribuintes 
e solicitando revisão nos seus programas emissores de NFC-e, e que utilizem a emissão em 
contingência somente quando realmente for necessária. 

 
3. Lei nº 10.588 de 09 de agosto de 2017 

 
Dispõe sobre a obrigatoriedade da publicidade de ta bela de preços na entrada de restaurantes, bares, 

lanchonetes e congêneres. 

Com a publicação da Lei nº 10.588/2017 os restaurante, bares, lanchonetes, casas noturnas e seus 
congêneres, ficam obrigados a disponibilizar, na entrada do estabelecimento, tabela de preços dos 
produtos à venda no local. 

Entendido como tabela de preços o cardápio, menu ou qualquer outra forma demonstrando os 
produtos e o preço praticado no estabelecimento. 

O não cumprimento desta Lei acarretará ao infrator as sanções previstas no artigo 56 da Lei Federal 
nº 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor, na forma do artigo 57 e 60. 

 

Ficamos ao vosso inteiro dispor, para prestar-lhes maiores esclarecimentos. 

 

 
Silvio Luiz  
Assessoria Fiscal/Contábil 
 


