
DECRETO N.º 32.475, DE 27 DE DEZEMBRO 2017.

*Publicado no DOE em 28/12/2017.
RATIFICA  E  INCORPORA  À  LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA  ESTADUAL  OS  AJUSTES,
CONVÊNIOS E PROTOCOLOS QUE INDICA.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o
art. 88, IV e VI, da Constituição Estadual, e

CONSIDERANDO  as  realizações  das  288ª  e  289ª  reuniões  extraordinárias  do  Conselho
Nacional  de  Políticas  Fazendárias  (CONFAZ),  realizadas  em Brasília,  DF,  respectivamente  nos  dias
25.08.2017  e  06.09.2017  e  166ª  Reunião  Ordinária  do  Conselho  Nacional  de  Políticas  Fazendárias
(CONFAZ),  realizada  no dia  29 de setembro de 2017,  em Brasília-DF,  que introduziu alterações  na
legislação estadual,

DECRETA:

Art. 1.º Ficam ratificados e incorporados à legislação tributária estadual:

I -  os Ajustes Sinief n.ºs 11/17, 12/17, 14/17, 15/17, 16/17, 17/17 e 18/17;
II – os Convênios ICMS n.ºs 92/17, 94/17, 101/17, 102/17, 103/17, 104/17, 105/17, 106/17,

107/17, 108/17, 109/17, 110/17, 111/17, 113/17, 115/17, 116/17, 117/17, 118/17, 119/17, 121/17, 122/17,
125/17, 127/17, 129/17, 130/17, 131/17, 132/17, 133/17, 134/17 e 149/17; 

III - o Protocolo ICMS n.º 35/17.

Art. 2.º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 27 de dezembro
de 2017.

Camilo Sobreira de Santana
GOVERNADOR DO ESTADO

Carlos Mauro Benevides Filho
SECRETÁRIO DA FAZENDA



AJUSTE SINIEF 11, DE 6 DE SETEMBRO DE 2017

Publicado no DOU de 11.09.17, pelo Despacho 129/17.

Altera  o  Ajuste  SINIEF  19/16,  que  institui  a  Nota  Fiscal  de  Consumidor  Eletrônica  e  o
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica.

O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ e o Secretário da Receita Federal
do Brasil, na  289ª  Reunião Extraordinária  do  Conselho Nacional  de  Política  Fazendária  -
CONFAZ, realizada em Brasília, DF, no dia 6 de setembro de 2017, tendo em vista o disposto
no art. 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolvem
celebrar o seguinte

A J U S T E

Cláusula primeira A cláusula décima oitava-A do Ajuste SINIEF 19/16, de 9 de dezembro de
2016, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Cláusula décima oitava-A As validações de que trata o § 3º da cláusula sétima devem ter início
para:

I - grupo CNAE 324, a partir de 1º de janeiro de 2018;

II - grupo CNAE 121 a 122, a partir de 1º de fevereiro de 2018;

III - grupo CNAE 211 e 212, a partir de 1º de março de 2018;

IV - grupo CNAE 261 a 323, a partir de 1º de abril de 2018;

V - grupo CNAE 103 a 112, a partir de 1º de maio de 2018;

VI - grupo CNAE 011 a 102, a partir de 1º de junho de 2018;

VII - grupo CNAE 131 a 142, a partir de 1º de julho de 2018;

VIII - grupo CNAE 151 a 209, a partir de 1º de agosto de 2018;

IX - grupo CNAE 221 a 259, a partir de 1º de setembro de 2018;

X - grupo CNAE 491 a 662, a partir de 1º de outubro de 2018;

XI - grupo CNAE 663 a 872, a partir de 1º de novembro de 2018;

XII - demais grupos de CNAEs, a partir de 1º de dezembro de 2018.”.

Cláusula segunda Este ajuste entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/despacho/2017/dp129_17
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2016/aj_019_16


AJUSTE SINIEF 12, DE 6 DE SETEMBRO DE 2017

Publicado no DOU de 11.09.17, pelo Despacho 129/17.

Altera o Ajuste SINIEF 07/05, que institui a Nota Fiscal Eletrônica e o Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica.

O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ e o Secretário da Receita Federal
do Brasil, na  289ª  Reunião Extraordinária  do  Conselho Nacional  de  Política  Fazendária  -
CONFAZ, realizada em Brasília, DF, no dia 6 de setembro de 2017, tendo em vista o disposto
no art. 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolvem
celebrar o seguinte

A J U S T E

 Cláusula primeira A cláusula décima nona-A do Ajuste SINIEF 07/05, de 30 de setembro de
2005, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Cláusula décima nona-A As validações de que trata o § 4º da cláusula sexta devem ter início
para:

I - grupo CNAE 324, a partir de 1º de janeiro de 2018;

II - grupo CNAE 121 a 122, a partir de 1º de fevereiro de 2018;

III - grupo CNAE 211 e 212, a partir de 1º de março de 2018;

IV - grupo CNAE 261 a 323, a partir de 1º de abril de 2018;

V - grupo CNAE 103 a 112, a partir de 1º de maio de 2018;

VI - grupo CNAE 011 a 102, a partir de 1º de junho de 2018;

VII - grupo CNAE 131 a 142, a partir de 1º de julho de 2018;

VIII - grupo CNAE 151 a 209, a partir de 1º de agosto de 2018;

IX - grupo CNAE 221 a 259, a partir de 1º de setembro de 2018;

X - grupo CNAE 491 a 662, a partir de 1º de outubro de 2018;

XI - grupo CNAE 663 a 872, a partir de 1º de novembro de 2018;

XII - demais grupos de CNAEs, a partir de 1º de dezembro de 2018.”.

Cláusula segunda Este ajuste entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2005/aj_007_05
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/despacho/2017/dp129_17


AJUSTE SINIEF 14, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017

Publicado no DOU de 05.10.17, pelo Despacho 139/17.

Vide  Conv.  ICMS  104/17,  que  trata  de  redução  da  base  de  cálculo  do  ICMS para  estas
operações, a partir de 01.12.17.

Dispõe sobre os procedimentos relativos às operações internas e interestaduais, com bens,
materiais  e  demais  peças  utilizados  na  prestação  de  serviços  de  assistência  técnica,
manutenção e reparo, nas hipóteses que especifica.

O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 166ª Reunião Ordinária,
realizada em Brasília, DF, no dia 29 de setembro de 2017, tendo em vista o disposto nos arts.
102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolve
celebrar o seguinte

A J U S T E

Cláusula  primeira Este  ajuste  aplica-se  exclusivamente  às  operações,  internas  e
interestaduais com bens, materiais e demais peças, para utilização na prestação de serviços
de assistência técnica, manutenção e reparo, realizadas por:

I  -  empresas  nacionais  da  indústria  aeronáutica,  da  rede de  comercialização,  inclusive  as
oficinas reparadoras ou de conserto de aeronaves, e importadoras de material  aeronáutico,
listadas em Ato COTEPE previsto no § 1º da cláusula primeira-B do Convênio ICMS 75/91, de
9 de dezembro de 1991;

II - empresas nacionais da indústria de defesa, reconhecidas como ED - Empresa de Defesa ou
EED - Empresa Estratégica de Defesa por meio de Portaria do Ministério da Defesa publicada
no Diário Oficial;

III  -  oficinas,  reparadoras ou de conserto,  que forem subcontratadas por  ED ou EED para
serem depositárias de seus estoques, nos termos da cláusula sexta.

Cláusula segunda Nas remessas de bens, materiais e demais peças de que trata a cláusula
primeira, para utilização em prestação de serviço fora do estabelecimento, o remetente deverá:

I - emitir Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, modelo 55, sem destaque do imposto, que, além dos
demais requisitos, deverá conter:

a) como destinatário o próprio remetente;

b) como natureza da operação: “Simples Remessa”;

c) no grupo "G - Identificação do local de entrega", o endereço do local onde será efetuado o
serviço;

d) no campo relativo às “Informações Adicionais”, a expressão: "NF-e emitida nos termos do
Ajuste SINIEF nº.../2017";

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/1991/cv075_91
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2017/CV104_17
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/despacho/2017/dp139_17


II - imprimir o respectivo DANFE para acobertar o trânsito;

III - efetuar a escrituração da NF-e a que se refere o inciso I.

§  1º  Para  a  movimentação  de  material  de  uso  e  consumo  e  bem  do  ativo  imobilizado,
necessários à prestação dos serviços de que trata este ajuste, o remetente deverá:

I - emitir NF-e:

a) sem destaque do imposto nos casos de bem do ativo imobilizado;

b) com suspensão do imposto, na hipótese de material de uso e consumo;

c) com as indicações previstas nas alíneas do inciso I do caput desta cláusula.

II - imprimir o respectivo DANFE para acobertar o trânsito.

§ 2º  As operações de que tratam o inciso I  do  caput e o  § 1º  desta cláusula devem ser
acobertadas por documentos fiscais distintos.

Cláusula terceira Ao término da prestação dos serviços de que trata este ajuste, os bens,
materiais e demais peças não utilizados, como também o material de uso e consumo e bem do
ativo imobilizado remetidos para a prestação, deverão retornar ao estabelecimento remetente,
acompanhados:

I - dos DANFEs previstos na cláusula segunda;

II  -  de  documento  interno  descritivo  do  serviço  prestado,  que  deverá  conter  os  dados
identificativos do bem, material ou peça com defeito, bem como do que foi utilizado para a
prestação do serviço.

§ 1º Ao término da prestação dos serviços de que trata este ajuste, os bens, materiais e demais
peças  com  defeito  deverão  ser  enviados  para  o  estabelecimento  prestador  do  serviço
acompanhados dos documentos previstos nos incisos I e II desta cláusula.

§ 2º Na hipótese da prestação dos serviços de que trata a cláusula primeira ser efetuada em
bem de contribuinte do ICMS:

I - o proprietário do bem deverá, em até 10 (dez) dias após a data do encerramento do serviço,
constante no documento interno descritivo do serviço de que trata o inciso II do  caput desta
cláusula, emitir NF-e de remessa simbólica do bem, material ou peça com defeito, que, além
dos demais requisitos, deverá conter:

a) como destinatário: o estabelecimento responsável pelo serviço;

b) o destaque do imposto, se devido;

c) no campo relativo às “Informações Adicionais”, a expressão "Remessa simbólica de bens,
materiais ou peças com defeito nos termos do Ajuste SINIEF nº .../2017".



II - o estabelecimento remetente responsável pela prestação do serviço efetuará a escrituração
da NF-e de que trata o inciso I com crédito do imposto, quando admitido, observando, ainda, o
disposto no parágrafo único da cláusula quarta.

Cláusula  quarta Por  ocasião  da  entrada  no  estabelecimento  remetente,  responsável  pela
prestação do serviço de que trata este ajuste:

I - será emitida NF-e para acobertar a venda ou troca em garantia do bem, material ou peça
novo  utilizado  em  substituição  àquele  com  defeito,  com  destaque  do  imposto,  se  devido,
indicando como destinatário o usuário final,  proprietário ou arrendatário do bem em que foi
prestado o serviço, e no campo relativo às “Informações Adicionais” a expressão: "NF-e emitida
nos termos do Ajuste SINIEF nº .../2017";

II - serão emitidas NF-e para fins de entrada:

a) dos bens, materiais e demais peças remetidos para a prestação dos serviços de que trata
este ajuste, que deverá conter os mesmos valores e itens constantes na NF-e emitida nos
termos do inciso I da cláusula segunda, sem destaque do imposto, indicando no campo relativo
às “Informações das NF/NF-e referenciadas” a chave de acesso da NF-e de remessa e no
campo relativo às “Informações Adicionais” a expressão: "NF-e emitida nos termos do Ajuste
SINIEF nº .../2017";

b) do bem, material ou peça com defeito, proveniente de serviço efetuado para não contribuinte
do ICMS, sem destaque do imposto, indicando, além dos demais requisitos, no campo relativo
às “Informações Adicionais”, a expressão: "Entrada de bens, materiais ou peças com defeito -
NF-e emitida nos termos do Ajuste SINIEF nº .../2017";

c)  dos materiais  de  uso e  consumo e  bem do ativo  imobilizado remetidos nos termos do
parágrafo 1º da cláusula segunda, com suspensão do imposto, relativamente aos materiais de
uso e consumo e sem o destaque no caso de ativo imobilizado, indicando no campo relativo às
“Informações das NF/NF-e referenciadas” a chave de acesso da NF-e emitida na remessa e no
campo  relativo  às  “Informações  Adicionais”,  a  expressão:  “Retorno  de  material  de  uso  e
consumo e bem do ativo imobilizado, remetidos para prestação de serviço,  nos termos do
Ajuste SINIEF nº.../2017.”;

Parágrafo único. A permanência no estabelecimento do responsável pelo serviço de que trata
este  ajuste,  do  bem,  material  ou  peça  com  defeito,  proveniente  de  serviço  efetuado  a
contribuinte do ICMS, acompanhada apenas com o documento interno descritivo do serviço
prestado estabelecido no inciso II da cláusula terceira, será permitida apenas durante o prazo
máximo de 10 dias da data de encerramento do serviço, ou seja, até o envio da Nota Fiscal
estabelecida no § 2° da cláusula terceira que servirá para acobertar a entrada desses bens,
materiais ou peças com defeito.

Cláusula  quinta Na  hipótese  da  prestação  dos  serviços  de  que  trata  a  cláusula  primeira
ocorrer no estabelecimento do prestador do serviço, deverão ser emitidas as seguintes NF-es:

I - para acobertar a venda ou troca em garantia do bem, material ou peça novo utilizado em
substituição àquele com defeito, observando-se o disposto no inciso I da cláusula quarta;



II - relativa à entrada do bem, material ou peça com defeito, proveniente de serviço efetuado
para não contribuinte, sem destaque do imposto, indicando, além dos demais requisitos, no
campo relativo às “Informações Adicionais”, a expressão: "Entrada de bens, materiais ou peças
com defeito - NF-e emitida nos termos do Ajuste SINIEF nº .../2017".

Parágrafo único. Na hipótese da prestação do serviço ser efetuada a contribuinte do ICMS,
deverão  ser  observadas,  tanto  pelo  proprietário  do  bem,  quanto  pelo  responsável  pela
prestação do serviço,  as disposições do § 2º da cláusula terceira e do parágrafo único da
cláusula quarta.

Cláusula sexta As empresas descritas nos incisos I e II da cláusula primeira poderão manter
estoque próprio em poder de terceiros, devendo observar o disposto na cláusula sétima.

§ 1º Somente poderão ser depositários do estoque de que trata esta cláusula:

I - Na hipótese das empresas descritas no inciso I da cláusula primeira:

a) as empresas aéreas registradas na Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC;

b) as oficinas autorizadas reparadoras ou de conserto de aeronaves;

c) os órgãos ou entidades da Administração Pública Direta da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, bem como suas autarquias e fundações;

II - Na hipótese das ED ou EED descritas no inciso II da cláusula primeira:

a) outra ED ou EED;

b) oficinas, reparadoras ou de conserto, que forem subcontratadas por ED ou EED;

c) os órgãos ou entidades da Administração Pública Direta da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, bem como suas autarquias e fundações.

§ 2º Para fruição da disciplina prevista nesta cláusula, as empresas depositárias deverão estar
listadas em Ato Cotepe específico, que deverá conter, obrigatoriamente, o endereço completo
e os números de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ e no cadastro de
contribuinte das unidades federadas, se for o caso, independentemente do tipo de empresa
referida no Ato.

Cláusula sétima Na remessa de bens, materiais e demais peças para formação de estoque
em poder de terceiros, o depositante deverá:

I  -  emitir  NF-e,  destinado ao depositário,  com suspensão do imposto,  contendo,  além dos
demais requisitos, como natureza da operação: “remessa de bens, materiais e demais peças
para  formação  de  estoque  em  poder  de  terceiros”  e  no  campo  relativo  às  “Informações
Adicionais” a expressão: "NF-e emitida nos termos do Ajuste SINIEF nº.../2017";

II - manter o controle permanente de cada estoque;

III - efetuar a escrituração da NF-e a que se refere o inciso I. 



§ 1º O depositário, quando for estabelecimento contribuinte do ICMS:

I - efetuará a escrituração da NF-e de que trata o inciso I do caput desta cláusula;

II - deverá observar, quando efetuar serviço em bens de terceiros fora de seu estabelecimento,
os procedimentos estabelecidos pelas cláusulas segunda a quarta deste ajuste, indicando na
NF-e relativa à venda ou troca em garantia  dos bens,  materiais  ou peças utilizados neste
serviço,  emitida  com  destaque  do  imposto,  se  devido,  além dos  demais  requisitos,  como
natureza da operação “Venda ou troca em garantia” e como informação adicional “Saída de
bens, materiais e demais peças pertencentes a estoque de terceiro”;

III  -  deverá  observar,  quando  efetuar  serviço  em bens de terceiros  dentro  de  seu próprio
estabelecimento, o procedimento estabelecido pela cláusula quinta, indicando na NF-e relativa
à venda ou troca em garantia dos bens, materiais ou peças utilizados neste serviço, emitida
com destaque do imposto, se devido, além dos demais requisitos, como natureza da operação
“Venda ou troca em garantia” e como informação adicional “Saída de bens, materiais e demais
peças pertencentes a estoque de terceiro”;

IV - até o último dia de cada período de apuração, emitirá NF-e:

a) relativamente à devolução simbólica dos bens, materiais ou demais peças utilizados neste
período, com suspensão do imposto, indicando, além dos demais requisitos, no campo relativo
às “Informações das NF/NF-e referenciadas”, a chave de acesso da NF-e emitida nos termos
do inciso  I  do  caput desta  cláusula,  e,  se  utilizados na  prestação  de  serviço  de bens de
terceiros, também a chave de acesso da NF-e emitida nos termos dos inciso II ou III deste
parágrafo, e no campo relativo às “Informações Adicionais” a expressão: “Devolução simbólica
de bens, materiais ou demais peças, recebidos para formação de estoque de terceiros, em
virtude da utilização pelo depositante, nos termos do Ajuste SINIEF nº .../2017;

b) relativamente à eventual remessa ao depositante de bens, materiais ou demais peças com
defeito,  substituídos  neste  período  por  um  novo,  com  destaque  do  imposto,  se  devido,
indicando no campo relativo  às “Informações Adicionais”  a  expressão:  “Remessa de bens,
materiais ou peças com defeito substituídos em prestação de serviço, nos termos do Ajuste
SINIEF nº .../2017”;

V  -  emitirá,  na  hipótese  de eventual  retorno  físico,  ao  depositante,  de  bens,  materiais  ou
demais peças, recebidos para formação de estoque de terceiros, que não foram utilizados na
prestação dos serviços de que trata este ajuste, NF-e com suspensão do imposto, indicando,
além dos demais requisitos, no campo relativo às “Informações das NF/NF-e referenciadas”, a
chave de acesso da NF-e emitida nos termos do inciso I  do  caput e no campo relativo às
“Informações  Adicionais”  a  expressão:  “Devolução  de  bens,  materiais  ou  demais  peças
recebidos para formação de estoque de terceiro, nos termos do Ajuste SINIEF nº .../2017;

§ 2º O depositante, quando do recebimento das NF-es descritas nos incisos IV e V do § 1º
desta cláusula:

I  -  efetuará a escrituração dessas NF-es,  com o crédito  do imposto,  quando admitido,  em
relação ao imposto destacado nos respectivos documentos;



II - emitirá NF-e para acobertar a venda ou troca em garantia dos bens, materiais ou peças
utilizados pelo estabelecimento depositário, com destaque de imposto, se devido, indicando,
além dos demais requisitos:

a) no campo relativo às “Informações das NF/NF-e referenciadas”, a chave de acesso da NF-e
emitida nos termos do inciso I do caput da cláusula sétima e da NF-e emitida nos termos do
item “a” do inciso IV do § 1º desta cláusula, e no campo relativo às “Informações Adicionais” a
expressão: “NF emitida para acobertar a venda ou troca em garantia, nos termos do Ajuste
SINIEF nº .../2017”, quando utilizados em bens do próprio estabelecimento depositário;

b) no campo relativo às “Informações das NF/NF-e referenciadas”, a chave de acesso das NF-
es emitidas nos termos dos incisos II ou III e do item “a” do inciso IV, todos do § 1º, bem como
a chave de acesso da NF-e emitida nos termos do inciso I do caput, e no campo relativo às
“Informações Adicionais” a expressão: “NF emitida meramente para regularização do estoque
em  poder  do  terceiro  nos  termos  do  Ajuste  SINIEF  nº  .../2017”,  quando  utilizados  pelo
depositário em bens de terceiros.

§ 3º Quando o depositário não for contribuinte do ICMS, o depositante:

I - emitirá, até o último dia de cada período de apuração, as seguintes NF-es:

a) para acobertar o trânsito até seu estabelecimento e a correspondente entrada de bens,
materiais ou demais peças com defeito, substituídos neste período por um novo, sem destaque
do imposto indicando no campo relativo às “Informações Adicionais” a expressão: “Entrada de
bens, materiais ou peças com defeito substituídos nos termos do Ajuste SINIEF nº .../2017”;

b) relativa à devolução simbólica dos bens, materiais ou demais peças utilizados neste período
pelo  estabelecimento  depositário,  sem  destaque  do  imposto,  indicando,  além  dos  demais
requisitos, no campo relativo às “Informações das NF/NF-e referenciadas”, a chave de acesso
da NF-e emitida nos termos do inciso I do  caput da cláusula sétima, e no campo relativo às
“Informações Adicionais”  a  expressão:  “Devolução simbólica  de bens,  materiais  ou  demais
peças, remetidos para formação de estoque em estabelecimento de terceiros, em função de
sua utilização nos termos do Ajuste SINIEF nº .../2017;

c) para acobertar a venda ou troca em garantia dos bens, materiais ou peças efetivamente
utilizados  neste  período  pelo  estabelecimento  depositário,  com  destaque  do  imposto,  se
devido, indicando, além dos demais requisitos, no campo relativo às “Informações das NF/NF-e
referenciadas”,  a chave de acesso da NF-e emitida nos termos do inciso I  do  caput desta
cláusula, e no campo relativo às “Informações Adicionais” a expressão “NF emitida nos termos
do  inciso  I  do  caput desta  cláusula,  e  no  campo  relativo  às  “Informações  Adicionais”  a
expressão: “NF emitida nos termos do Ajuste SINIEF nº .../2017;

II - para acobertar o trânsito até seu estabelecimento e a correspondente entrada, na hipótese
de eventual retorno de bens, materiais ou demais peças, remetidos para formação de estoque
em estabelecimento de terceiros, que não foram utilizados na prestação dos serviços de que
trata  este  Ajuste,  “Informações  das  NF/NF-e  referenciadas”,  a  chave  de  acesso  da  NF-e
emitida nos termos do inciso I do caput da cláusula sétima e no campo relativo às “Informações
Adicionais”  a  expressão:  “Retorno  de  bens,  materiais  ou  demais  peças  remetidos  para
formação de estoque em estabelecimento de terceiro, nos termos do Ajuste SINIEF nº .../2017;



III - efetuará a escrituração das NF-es descritas:

a) nos incisos I, item “b”, e II deste parágrafo;

b) no item “c” do inciso I deste parágrafo com débito, se devido.

§ 4° A suspensão prevista no inciso I do caput da cláusula sétima se encerrará:

I - quando o depositário for contribuinte, no momento da emissão da NF-e prevista no inciso II
do § 2º da cláusula sétima;

II - quando o depositário for não contribuinte, no momento da emissão da NF-e prevista no item
c do inciso I do § 3º da cláusula sétima.

Cláusula oitava Fica revogado o Convênio ICMS 23/09, de 3 de abril de 2009.

Cláusula nona Este ajuste entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial  da
União, produzindo efeitos a partir  do primeiro dia do segundo mês subsequente ao de sua
publicação.

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2009/cv023_09


AJUSTE SINIEF 15, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017

Publicado no DOU de 05.10.17, pelo Despacho 139/17.

Altera o Ajuste SINIEF 07/05, que institui a Nota Fiscal Eletrônica e o Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica.

O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ e o Secretário da Receita Federal
do Brasil, na 166ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ,
realizada em Brasília, DF, no dia 29 de setembro de 2017, tendo em vista o disposto no art.
199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolvem celebrar
o seguinte

A J U S T E

 Cláusula primeira O § 6º da cláusula terceira do Ajuste SINIEF 07/05, de 30 de setembro de
2005, passa a vigorar com a seguinte redação:

“§  6º  Fica  obrigatório  o  preenchimento  dos  campos  cEAN  e  cEANTrib  da  NF-e,  com  as
informações a seguir  indicadas, quando o produto comercializado possuir código de barras
com GTIN (Numeração Global de Item Comercial), observado o disposto nos §§ 4º e 5º da
cláusula sexta:

I - cEAN: Código de barras GTIN do produto que está sendo comercializado na NF-e, podendo
ser referente a unidade de logística do produto;

II - cEANTrib: Código de barras GTIN do produto tributável, ou seja, a unidade de venda no
varejo, devendo, quando aplicável, referenciar a menor unidade identificável por código GTIN;

III  -  qCom:  Quantidade  comercial,  ou  seja,  a  quantidade  de  produto  na  unidade  de
comercialização na NF-e;

IV - uCom: Unidade de medida para comercialização do produto na NF-e;

V - vUnCom: Valor unitário de comercialização do produto na NF-e;

VI - qTrib: Conversão da quantidade comercial à unidade de medida da apresentação do item
para  comercialização  no  varejo,  devendo,  quando  aplicável,  referenciar  a  menor  unidade
identificável por código GTIN;

VII  -  uTrib:  Unidade  de medida  da apresentação do  item para  comercialização  no  varejo,
devendo, quando aplicável, referenciar a menor unidade identificável por código GTIN;

VIII - vUnTrib: Conversão do valor unitário comercial à unidade de medida da apresentação do
item para comercialização no varejo, devendo, quando aplicável, referenciar a menor unidade
identificável por código GTIN;

IX - Os valores obtidos pela multiplicação entre os campos dos incisos “III” e “V” e dos incisos
“VI” e “VIII” devem produzir o mesmo resultado.”.

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2005/aj_007_05
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/despacho/2017/dp139_17


Cláusula segunda O § 5º fica acrescido à cláusula sexta do  Ajuste SINIEF 07/05,  com a
seguinte redação:

“§ 5º Os detentores de códigos de barras deverão manter atualizados os dados cadastrais de
seus produtos junto à organização legalmente responsável pelo licenciamento do respectivo
código de barras, de forma a manter atualizado o Cadastro Centralizado de GTIN.”.

Cláusula terceira Este ajuste entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da
União, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018.

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2005/aj_007_05


AJUSTE SINIEF 16, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017

Publicado no DOU de 05.10.17, pelo Despacho 139/17.

Altera  o  Ajuste  SINIEF  19/16,  que  institui  a  Nota  Fiscal  de  Consumidor  Eletrônica  e  o
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica.

O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ e o Secretário da Receita Federal
do  Brasil, na  sua  166ª  Reunião  Ordinária  do  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -
CONFAZ, realizada em Brasília, DF, no dia 29 de setembro de 2017, tendo em vista o disposto
no art. 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolvem
celebrar o seguinte

A J U S T E

Cláusula primeira O inciso VI da cláusula quarta do Ajuste SINIEF 19/16, de 9 de dezembro
de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação:

“VI - o preenchimento dos campos cEAN e cEANTrib da NFC-e, com as informações a seguir
indicadas, quando o produto comercializado possuir código de barras com GTIN (Numeração
Global de Item Comercial), observado o disposto nos §§ 3º e 4º da cláusula sétima:

a) cEAN: Código de barras GTIN  do produto que está sendo comercializado na NF-e, podendo
ser referente a unidade de logística do produto;

b) cEANTrib: Código de barras GTIN do produto tributável, ou seja, a unidade de venda no
varejo, devendo, quando aplicável, referenciar a menor unidade identificável por código GTIN;

c)  qCom:  Quantidade  comercial,  ou  seja,  a  quantidade  de  produto  na  unidade  de
comercialização na NF-e;

d) uCom: Unidade de medida para comercialização do produto na NF-e;

e) vUnCom: Valor unitário de comercialização do produto na NF-e;

f) qTrib: Conversão da quantidade comercial à unidade de medida da apresentação do item
para  comercialização  no  varejo,  devendo,  quando  aplicável,  referenciar  a  menor  unidade
identificável por código GTIN;

g)  uTrib:  Unidade  de  medida  da  apresentação  do  item  para  comercialização  no  varejo,
devendo, quando aplicável, referenciar a menor unidade identificável por código GTIN;

h) vUnTrib: Conversão do valor unitário comercial à unidade de medida da apresentação do
item para comercialização no varejo, devendo, quando aplicável, referenciar a menor unidade
identificável por código GTIN;

i) os valores obtidos pela multiplicação entre os campos das alíneas “c” e “e” e as alíneas “f” e
“h” devem produzir o mesmo resultado.”.

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2016/aj_019_16
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/despacho/2017/dp139_17


Cláusula segunda O § 4º fica acrescido à cláusula sétima do  Ajuste SINIEF 19/16, com a
seguinte redação:

“§ 4º Os detentores de códigos de barras deverão manter atualizados os dados cadastrais de
seus produtos junto à organização legalmente responsável pelo licenciamento do respectivo
código de barras, de forma a manter atualizado o Cadastro Centralizado de GTIN.”.

Cláusula terceira Este ajuste entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da
União, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018. 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2016/aj_019_16


AJUSTE SINIEF 17, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017

Publicado no DOU de 05.10.17, pelo Despacho 139/17.

Institui Regime Especial nas operações internas e interestaduais de movimentação de livros
didáticos do Programa Nacional do Livro Didático - PNLD.

O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ e o Secretário da Receita Federal
do Brasil, na 166ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ,
realizada em Brasília, DF, no dia 29 de setembro de 2017, tendo em vista o disposto no art.
199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolvem celebrar
o seguinte

A J U S T E

Cláusula primeira Fica instituído regime especial para estabelecer procedimentos relativos às
operações internas e interestaduais de livros didáticos do Programa Nacional do Livro Didático
- PNLD, dos fornecedores do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - até
as escolas públicas de todo o território nacional.

§ 1º O FNDE, com sede no Distrito Federal,  fica autorizado a emitir  nota fiscal  eletrônica,
modelo 55, para acobertar as operações descritas no caput, devendo estar inscrito no Cadastro
Fiscal do Distrito Federal.

§ 2º O FNDE fica dispensado da escrituração fiscal e das demais obrigações acessórias afetas
às notas fiscais emitidas para acobertar a movimentação dos materiais didáticos descrita no
caput.

Cláusula segunda O fornecedor do FNDE deve emitir Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, modelo
55, relativamente:

I  -  ao  faturamento,  que,  além das  informações  previstas  na legislação,  deve  conter  como
destinatário o FNDE;

II  -  a  cada  remessa  destinada  aos  centros  de  distribuição  dos  Correios,  que,  além  das
informações previstas na legislação, deve conter:

a) como destinatário, o FNDE;

b) como natureza da operação, a expressão “Remessa por conta e ordem de terceiros”;

c) no campo “Chave de Acesso da NF-e Referenciada”, a chave de acesso da NF-e relativa ao
faturamento, emitida de acordo com o disposto no inciso I;

d) no grupo de Identificação do Local de entrega, o CNPJ do FNDE e o endereço do centro de
distribuição onde será feita a entrega dos livros didáticos;

e) no campo “Informações Complementares”, a expressão “NF-e emitida nos termos do Ajuste
XX/XX”;

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/despacho/2017/dp139_17


III - a cada remessa dos livros didáticos a ser realizada diretamente ao destinatário final, que,
além das informações previstas na legislação, deve conter:

a) como destinatário, o FNDE;

b) como natureza da operação, a expressão “Remessa por conta e ordem de terceiros”;

c) no campo “Chave de Acesso da NF-e Referenciada”, a chave de acesso da NF-e relativa ao
faturamento, emitida de acordo com o disposto no inciso I;

d) no grupo de Identificação do Local de entrega, o CNPJ do FNDE e o endereço onde será
feita a entrega dos livros didáticos;

e) no campo “Informações Complementares”, a expressão “NF-e emitida nos termos do Ajuste
XX/XX”.

Cláusula terceira Para a movimentação dos livros didáticos do PNLD entre os centros de
distribuição dos Correios, o FNDE deve emitir NF-e modelo 55, que, além das informações
previstas na legislação, deve conter:

I - no grupo de informações do destinatário, os dados do próprio emitente;

II - no grupo de identificação do local de retirada, o CNPJ do FNDE e o endereço do centro de
distribuição dos Correios de onde será feita a retirada dos livros didáticos;

III - no grupo de identificação do local de entrega, o CNPJ do FNDE e o endereço do centro de
distribuição onde será feita a entrega dos livros didáticos;

IV - no campo informações complementares, a expressão ''NF-e emitida nos termos do Ajuste
SINIEF ...''.

Parágrafo único. Caso a entrega seja destinada a mais de uma unidade federada, devem ser
emitidas tantas notas fiscais quantas forem as unidades federadas de destino.

Cláusula  quarta Para  a  remessa  dos  livros  didáticos  a  ser  realizada  dos  centros  de
distribuição dos Correios para as unidades federadas de destino nas quais os livros serão
distribuídos, o FNDE deve emitir  NF-e modelo 55, que, além das informações previstas na
legislação, deve conter:

I - no grupo de informações do destinatário, os dados do próprio emitente;

II - no grupo de identificação do local de retirada, o CNPJ do FNDE e o endereço do centro de
distribuição dos Correios de onde será feita a retirada dos livros didáticos;

III - no grupo de identificação do local de entrega:

a) o CNPJ do FNDE;

b) nos campos logradouro, bairro e número do local de entrega, a expressão “diversos”;



c) nos campos de município, a capital da unidade federada onde serão efetuadas as entregas;

IV - no campo informações complementares, a expressão ''NF-e emitida nos termos do Ajuste
SINIEF ...''.

Parágrafo único. Caso a entrega seja destinada a mais de uma unidade federada, devem ser
emitidas tantas notas fiscais quantas forem as unidades federadas de destino.

Cláusula quinta Para acobertar as operações internas de movimentação de livros didáticos
até as escolas públicas, fica autorizada a utilização dos documentos padrões de controle de
movimentação de entrega adotados pelo FNDE e pelos Correios.

Cláusula sexta Este ajuste entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial  da
União,  produzindo  efeitos  a  partir  do  primeiro  dia  do  segundo  mês  subsequente  ao  da
publicação.



AJUSTE SINIEF 18, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017

Publicado no DOU de 05.10.17, pelo Despacho 139/17.

Altera o Convênio s/nº, que instituiu o Sistema Nacional Integrado de Informações Econômico -
Fiscais - SINIEF -, relativamente ao Código Fiscal de Operações e Prestações - CFOP.

O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 166ª Reunião Ordinária,
realizada em Brasília, DF, no dia 29 de setembro de 2017, tendo em vista o disposto no art.
199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 26 de outubro de 1966), resolve celebrar o
seguinte

A J U S T E

Cláusula primeira Os códigos a seguir enumerados, com as respectivas Notas Explicativas,
ficam acrescidos ao Anexo do  Convênio s/nº,  de 15 de dezembro de 1970, que instituiu o
Sistema Integrado de Informações Econômico-Fiscais - SINIEF, que trata do Código Fiscal de
Operações e Prestações - CFOP, com as seguintes redações:

“1.131  -  Entrada  de  mercadoria  com  previsão  de  posterior  ajuste  ou  fixação  de  preço,
decorrente de operação de ato cooperativo.

 Classificam-se neste código as entradas de mercadorias com previsão de posterior ajuste ou
fixação de preço, proveniente de cooperado, bem como proveniente de outra cooperativa, em
que  a  saída  tenha  sido  classificada  no  código  “5.131  -  Remessa  de  produção  do
estabelecimento com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço.”;

“1.132  -  Fixação  de  preço  de  produção  do  estabelecimento  produtor,  inclusive  quando
remetidas  anteriormente  com  previsão  de  posterior  ajuste  ou  fixação  de  preço,  em  ato
cooperativo, para comercialização.

Classificam-se neste código as entradas para comercialização referentes a fixação de preço de
produção  do  estabelecimento  do  produtor,  inclusive  quando  remetidas  anteriormente  com
previsão de posterior  ajuste ou fixação de preço de ato cooperativo cuja saída tenha sido
classificada sob o código “5.132 - Fixação de preço de produção do estabelecimento, inclusive
quando remetidas anteriormente com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço de ato
cooperativo.”;

“1.135  -  Fixação  de  preço  de  produção  do  estabelecimento  produtor,  inclusive  quando
remetidas  anteriormente  com  previsão  de  posterior  ajuste  ou  fixação  de  preço,  em  ato
cooperativo, para industrialização.

Classificam-se neste código as entradas para industrialização referentes a fixação de preço de
produção  do  estabelecimento  do  produtor,  inclusive  quando  remetidas  anteriormente  com
previsão de posterior  ajuste ou fixação de preço de ato cooperativo cuja saída tenha sido
classificada sob o código “5.132 - Fixação de preço de produção do estabelecimento, inclusive
quando remetidas anteriormente com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço de ato
cooperativo.”;

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/sinief/cvsn_70
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/despacho/2017/dp139_17


“1.213 - Devolução de remessa de produção do estabelecimento com previsão de posterior
ajuste ou fixação de preço, em ato cooperativo.

Classificam-se  neste  código  as  devoluções  de  remessa  que  tenham sido  classificadas  no
código “5.131 - Remessa de produção do estabelecimento, com previsão de posterior ajuste ou
fixação de preço de ato cooperativo.”;

“1.214 -  Devolução de fixação de preço de produção do estabelecimento  produtor,  de ato
cooperativo.

Classificam-se  neste  código  as  devoluções  de  fixação  de  preço  de  produção  do
estabelecimento produtor  cuja  saída tenha sido classificada no código “5.132 -  Fixação de
preço  de  produção  do  estabelecimento,  inclusive  quando  remetidas  anteriormente  com
previsão de posterior ajuste ou fixação de preço de ato cooperativo.”;

“2.131  -  Entrada  de  mercadoria  com  previsão  de  posterior  ajuste  ou  fixação  de  preço,
decorrente de operação de ato cooperativo.

Classificam-se neste código as entradas de mercadorias com previsão de posterior ajuste ou
fixação de preço, proveniente de cooperado, bem como proveniente de outra cooperativa, em
que  a  saída  tenha  sido  classificada  no  código  “6.131  -  Remessa  de  produção  do
estabelecimento com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço.”;

“2.132  -  Fixação  de  preço  de  produção  do  estabelecimento  produtor,  inclusive  quando
remetidas  anteriormente  com  previsão  de  posterior  ajuste  ou  fixação  de  preço,  em  ato
cooperativo, para comercialização.

Classificam-se neste código as entradas para comercialização referentes a fixação de preço de
produção  do  estabelecimento  do  produtor,  inclusive  quando  remetidas  anteriormente  com
previsão de posterior  ajuste ou fixação de preço de ato cooperativo cuja saída tenha sido
classificada sob o código “6.132 - Fixação de preço de produção do estabelecimento, inclusive
quando remetidas  anteriormente  com previsão  de posterior  ajuste  ou fixação  de  preço ou
fixação de preço de ato cooperativo.”;

“2.135  -  Fixação  de  preço  de  produção  do  estabelecimento  produtor,  inclusive  quando
remetidas  anteriormente  com  previsão  de  posterior  ajuste  ou  fixação  de  preço,  em  ato
cooperativo, para industrialização.

Classificam-se neste código as entradas para industrialização referentes a fixação de preço de
produção  do  estabelecimento  do  produtor,  inclusive  quando  remetidas  anteriormente  com
previsão de posterior  ajuste ou fixação de preço de ato cooperativo cuja saída tenha sido
classificada sob o código “6.132 - Fixação de preço de produção do estabelecimento, inclusive
quando remetidas  anteriormente  com previsão  de posterior  ajuste  ou fixação  de  preço ou
fixação de preço de ato cooperativo.”

“2.213 - Devolução de remessa de produção do estabelecimento com previsão de posterior
ajuste ou fixação de preço, em ato cooperativo.



Classificam-se  neste  código  as  devoluções  de  remessa  que  tenham sido  classificadas  no
código “6.131 - Remessa de produção do estabelecimento, com previsão de posterior ajuste ou
fixação de preço de ato cooperativo.”;

“2.214 -  Devolução de fixação de preço de produção do estabelecimento  produtor,  de ato
cooperativo.

Classificam-se  neste  código  as  devoluções  de  fixação  de  preço  de  produção  do
estabelecimento produtor  cuja  saída tenha sido classificada no código “6.132 -  Fixação de
preço  de  produção  do  estabelecimento,  inclusive  quando  remetidas  anteriormente  com
previsão de posterior ajuste ou fixação de preço de ato cooperativo.”;

“5.131  -  Remessa  de  produção  do  estabelecimento,  com previsão  de  posterior  ajuste  ou
fixação de preço, de ato cooperativo.

Classificam-se neste código as saídas de produção de cooperativa,  de estabelecimento de
cooperado, com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço.”;

“5.132  -  Fixação  de  preço  de  produção  do  estabelecimento,  inclusive  quando  remetidas
anteriormente com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço de ato cooperativo.

Classificam-se neste código a fixação de preço de produção do estabelecimento do produtor,
inclusive quando cuja remessa anterior tenha sido classificada sob o código “5.131 - Remessa
de produção do estabelecimento, com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço, de ato
cooperativo.”;

“5.213 - Devolução de entrada de mercadoria com previsão de posterior ajuste ou fixação de
preço, em ato cooperativo.

Classificam-se  neste  código  as  devoluções  de  entradas  que  tenham sido  classificadas  no
código “1.131 - Entrada de mercadoria com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço,
decorrente de operação de ato cooperativo.”;

“5.214 - Devolução de fixação de preço de produção do estabelecimento produtor, inclusive
quando remetidas anteriormente com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço, de ato
cooperativo, para comercialização.

Classificam-se  neste  código  as  devoluções  de  fixação  de  preço  de  mercadorias  do
estabelecimento produtor cuja entrada para comercialização tenha sido classificada no código
“1.132  -  Fixação  de  preço  de  produção  do  estabelecimento  produtor,  inclusive  quando
remetidas  anteriormente  com  previsão  de  posterior  ajuste  ou  fixação  de  preço  de  ato
cooperativo.”;

“5.215 - Devolução de fixação de preço de produção do estabelecimento produtor, inclusive
quando remetidas anteriormente com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço, de ato
cooperativo, para industrialização.

Classificam-se  neste  código  as  devoluções  de  fixação  de  preço  de  mercadorias  do
estabelecimento produtor cuja entrada para industrialização tenha sido classificada no código
“1.135  -  Fixação  de  preço  de  produção  do  estabelecimento  produtor,  inclusive  quando



remetidas  anteriormente  com  previsão  de  posterior  ajuste  ou  fixação  de  preço  de  ato
cooperativo.”;

“6.131  -  Remessa  de  produção  de  estabelecimento,  com previsão  de  posterior  ajuste  ou
fixação de preço de ato cooperativo.

Classificam-se neste código as saídas de produção de cooperativa,  de estabelecimento de
cooperado, com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço.”;

“6.132  -  Fixação  de  preço  de  produção  do  estabelecimento,  inclusive  quando  remetidas
anteriormente com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço ou fixação de preço de ato
cooperativo.

Classificam-se neste código a fixação de preço de produção do estabelecimento do produtor,
inclusive quando cuja remessa anterior tenha sido classificada sob o código “6.131 - Remessa
de produção de estabelecimento, com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço de ato
cooperativo”.

“6.213 - Devolução de entrada de mercadoria com previsão de posterior ajuste ou fixação de
preço, em ato cooperativo.

Classificam-se  neste  código  as  devoluções  de  entradas  que  tenham sido  classificadas  no
código “2.131 - Entrada de mercadoria com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço,
decorrente de operação de ato cooperativo”.

“6.214 - Devolução de fixação de preço de produção do estabelecimento produtor, inclusive
quando remetidas anteriormente com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço, de ato
cooperativo, para comercialização.

Classificam-se  neste  código  as  devoluções  de  fixação  de  preço  de  mercadorias  do
estabelecimento produtor cuja entrada para comercialização tenha sido classificada no código
“2.132  -  Fixação  de  preço  de  produção  do  estabelecimento  produtor,  inclusive  quando
remetidas  anteriormente  com  previsão  de  posterior  ajuste  ou  fixação  de  preço  de  ato
cooperativo.”;

“6.215 - Devolução de fixação de preço de produção do estabelecimento produtor, inclusive
quando remetidas anteriormente com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço, de ato
cooperativo para industrialização.

Classificam-se  neste  código  as  devoluções  de  fixação  de  preço  de  mercadorias  do
estabelecimento produtor cuja entrada para industrialização tenha sido classificada no código
“2.135  -  Fixação  de  preço  de  produção  do  estabelecimento  produtor,  inclusive  quando
remetidas  anteriormente  com  previsão  de  posterior  ajuste  ou  fixação  de  preço  de  ato
cooperativo.”;

Cláusula segunda As notas explicativas dos códigos a seguir indicados, constantes do Anexo
Código Fiscal de Operações e Prestações - CFOP - do Convênio s/nº, de 15 de dezembro de
1970, que instituiu o Sistema Integrado de Informações Econômico-Fiscais - SINIEF, passam a
vigorar com as seguintes redações:

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/sinief/cvsn_70
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/sinief/cvsn_70


I - dos CFOP 1.101, 2.101 e 3.101:

“Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem utilizadas em processo de
industrialização ou produção rural.”;

II - dos CFOP 1.102, 2.102 e 3.102:

“Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem comercializadas.”;

III - do CFOP: 2.401:

“Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem utilizadas em processo de
industrialização ou produção rural,  decorrentes  de operações com mercadorias sujeitas  ao
regime de substituição tributária.”;

IV - do CFOP: 2.403:

“Classificam-se  neste  código  as  compras  de  mercadorias  a  serem  comercializadas,
decorrentes de operações com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária”;

V - dos CFOP: 5.101 e 6.101:

“Classificam-se neste código as vendas de produtos industrializados ou produzidos pelo próprio
estabelecimento.”;

VI - dos CFOP: 5.102 e 6.102:

“Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros
para industrialização ou comercialização, que não tenham sido objeto de qualquer processo
industrial no estabelecimento.”;

VII - dos CFOP 5.401 e 6.401:

“Classificam-se neste código as vendas de produtos industrializados ou produzidos pelo próprio
estabelecimento em operações com produtos sujeitos ao regime de substituição tributária, na
condição de contribuinte substituto.”.

Cláusula terceira Este ajuste entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018.



CONVÊNIO ICMS 92, DE 25 DE AGOSTO DE 2017

Publicado no DOU de 29.08.17, pelo Despacho 123/17.

Ratificação Nacional no DOU de 18.09.17, pelo Ato Declaratório 19/17.

Dispõe  sobre  a  adesão  do  Estado  de  Alagoas  ao  Convênio  ICMS  27/06,  que  autoriza  as  unidades
federadas que menciona a concederem crédito outorgado do ICMS correspondente ao valor do ICMS
destinado  pelos  seus  respectivos  contribuintes  a  projetos  culturais  credenciados  pelas  respectivas
Secretarias de Estado da Cultura.

O Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ, na  sua  288º  Reunião  Extraordinária,  a
realizada em Brasília, DF, no dia 25 de agosto de 2017, tendo em vista o disposto na Lei Complementar
nº 24, de 07 de janeiro de 1975, resolve celebrar o seguinte

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira Fica o Estado de Alagoas incluído nas disposições do Convênio ICMS 27/06, de 24
de março de 2006.

Cláusula segunda Este convênio entra em vigor na data da publicação de sua ratificação nacional.

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2006/cv027_06
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/atos-declaratorios/2017/ad019_17
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/despacho/2017/dp123_17


CONVÊNIO ICMS 94, DE 25 DE AGOSTO DE 2017

Publicado no DOU de 29.08.17, pelo Despacho 123/17.

Ratificação Nacional no DOU de 18.09.17, pelo Ato Declaratório 19/17.

Altera  o  Convênio  ICMS 04/17,  que  autoriza  o  Estado  do Ceará  a  conceder  crédito  presumido  nas
aquisições de equipamento emissor de Cupom Fiscal Eletrônico CF-e - SAT.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ, na  sua  288ª  Reunião  Extraordinária,
realizada em Brasília, DF, no dia 25 de agosto de 2017, tendo em vista o disposto na Lei Complementar
nº 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o seguinte

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira O caput da cláusula primeira do Convênio ICMS 04/17, de 08 de fevereiro de 2017,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Cláusula primeira Fica o Estado do Ceará autorizado a conceder crédito fiscal presumido do ICMS, até o
limite de 50% (cinquenta por cento), do:

I - valor do equipamento, ao estabelecimento revendedor de equipamentos emissores de Cupom Fiscal
Eletrônico - CF-e - SAT;

II - custo de operação do Point of Sale - POS, ao contribuinte emissor de Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e
- SAT.”.

Cláusula segunda Este convênio entra em vigor na data da publicação de sua ratificação nacional.

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2017/CV004_17
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/atos-declaratorios/2017/ad019_17
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/despacho/2017/dp123_17


CONVÊNIO ICMS 101, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017

Publicado no DOU de 05.10.17, pelo Despacho 139/17.

Altera  o  Convênio  ICMS  92/15,  que  estabelece  a  sistemática  de  uniformização  e  identificação  das
mercadorias  e  bens  passíveis  de  sujeição  aos  regimes  de  substituição  tributária  e  de  antecipação  de
recolhimento  do  ICMS com o  encerramento  de  tributação,  relativos  às  operações  subsequentes,  e  o
Convênio ICMS 52/17, que dispõe sobre as normas gerais a serem aplicadas aos regimes de substituição
tributária  e  de  antecipação  do  ICMS  com  encerramento  de  tributação,  relativos  às  operações
subsequentes, instituídos por convênios ou protocolos firmados entres os Estados e o Distrito Federal.

O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 166ª Reunião Ordinária, realizada em
Brasília,  DF,  no  dia  29  de  setembro  de  2017,  tendo  em  vista  o  disposto  nos  art.  6º  a  9º  da  Lei
Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, bem como na alínea “a” do inciso XIII do §1º e no § 7º
do art. 13 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e nos arts. 102 e 199 do Código
Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolve celebrar o seguinte

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira Os seguintes dispositivos do Convênio ICMS 92/15, de 20 de agosto de 2015, passam
a vigorar com a seguinte redação:

I - o item 6.0 da tabela de que trata o Anexo XV:  

“

6.0 14.006.00 3924.10.00
Serviços de mesa e outros utensílios de mesa ou de cozinha,
de plástico, não descartáveis

”;

II - os itens 62.0, 69.0, 77.0, 79.0 e 110.0 da tabela de que trata o Anexo XVIII:

“

62.0 17.062.00 1905.90.90 Outros pães, exceto pão francês de até 200 g

69.0 17.069.00 1512.19.11
Óleo de girassol em recipientes com capacidade inferior ou
igual  a  5  litros,  exceto  as  embalagens  individuais  de
conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros

77.0 17.077.00 1601.00.00 Salsicha e linguiça, exceto as descritas nos CEST 17.077.01

79.0 17.079.00 16.02
Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou de
sangue, exceto as descritas nos CEST 17.079.01, 17.079.02,
17.079.03, 17.079.04, 17.079.05, 17.079.06 e 17.079.07

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2015/cv092_15
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/despacho/2017/dp139_17


110.0 17.110.00 2202.10.00
Refrescos e outras bebidas prontas para beber,  à base de
chá e mate

”;

III - o item 48.0 do Anexo XXI:

“

48.0 20.048.00 9619.00.00 Fraldas, exceto os descritos no CEST 20.048.01

”;

IV - o item 79.6 do Anexo XVIII:

“

79.6 17.079.06 1602.50.00
Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de
sangue,  da  espécie  bovina,  exceto  os  descritos  no  CEST
17.079.07

”.

Cláusula  segunda Ficam acrescentados  os  seguintes  dispositivos  ao  Convênio ICMS 92/15,  com as
seguintes redações:

I - o item 6.1 ao Anexo XV:

“

6.1 14.006.01 3924.10.00
Serviços de mesa e outros utensílios de mesa ou de cozinha,
de plástico, descartáveis

”;

II - o item 48.1 do Anexo XXI:

“

48.1 20.048.01 9619.00.00 Fraldas de fibras têxteis

”;

III - os itens 62.1, 69.1, 77.1 e 79.7 ao Anexo XVIII:

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2015/cv092_15


“

62.1 17.062.01 1905.90.90
Outros bolos industrializados e produtos de panificação não
especificados anteriormente; exceto casquinhas para sorvete
e pães

69.1 17.069.01
1512.29.10

Óleo  de  algodão  refinado  em recipientes  com capacidade
inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais
de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros

77.1 17.077.01 1601.00.00 Salsicha em lata

79.7 17.079.07 1602.50.00 Apresuntado

”.

Cláusula terceira Os seguintes dispositivos do Convênio ICMS 52/17, de 28 de abril de 2017, passam a
vigorar com a seguinte redação:

I - o item 6.0 da tabela de que trata o Anexo XV:  

“

6.0 14.006.00 3924.10.00
Serviços de mesa e outros utensílios de mesa ou de cozinha,
de plástico, não descartáveis

”;

II - os itens 62.0, 69.0, 77.0, 79.0 e 110.0 da tabela de que trata o Anexo XVIII:

“

62.0 17.062.00 1905.90.90 Outros pães, exceto pão francês de até 200 g

69.0 17.069.00 1512.19.11
Óleo de girassol em recipientes com capacidade inferior ou
igual  a  5  litros,  exceto  as  embalagens  individuais  de
conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros

77.0 17.077.00 1601.00.00 Salsicha e linguiça, exceto as descritas nos CEST 17.077.01

79.0 17.079.00 16.02
Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou de
sangue, exceto as descritas nos CEST 17.079.01, 17.079.02,
17.079.03, 17.079.04, 17.079.05, 17.079.06 e 17.079.07

110.0 17.110.00 2202.10.00 Refrescos e outras bebidas prontas para beber,  à base de

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2017/CV052_17


chá e mate

”;

III - o item 48.0 do Anexo XXI:

“

48.0 20.048.00 9619.00.00 Fraldas, exceto os descritos no CEST 20.048.01

”;

IV - o item 79.6 do Anexo XVIII:

“

79.6 17.079.06 1602.50.00
Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de
sangue,  da  espécie  bovina,  exceto  os  descritos  no  CEST
17.079.07

”.

Cláusula  quarta Ficam  acrescentados  os  seguintes  dispositivos  ao  Convênio  ICMS  52/17,  com as
seguintes redações:

I - o item 6.1 ao Anexo XV:

“

6.1 14.006.01 3924.10.00
Serviços de mesa e outros utensílios de mesa ou de cozinha,
de plástico, descartáveis

”;

II - o item 48.1 ao Anexo XXI:

“

48.1 20.048.01 9619.00.00 Fraldas de fibras têxteis

”;

III - os itens 62.1, 69.1, 77.1 e 79.7 ao Anexo XVIII:

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2017/CV052_17


“

62.1 17.062.01 1905.90.90
Outros bolos industrializados e produtos de panificação não
especificados anteriormente; exceto casquinhas para sorvete
e pães

69.1 17.069.01
1512.29.10

Óleo  de  algodão  refinado  em recipientes  com capacidade
inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais
de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros

77.1 17.077.01 1601.00.00 Salsicha em lata

79.7 17.079.07 1602.50.00 Apresuntado

”.

Cláusula quinta Este convênio entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União
passando a vigorar a partir do primeiro dia do segundo mês subsequente ao da sua publicação.



CONVÊNIO ICMS 102, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017

Publicado no DOU de 05.10.17, pelo Despacho 139/17.

Dispõe sobre a substituição tributária nas operações com pneumáticos,  câmaras de ar e protetores de
borracha relacionados no Anexo XVI do Convênio ICMS 52/17, que dispõe sobre as normas gerais a
serem aplicadas aos regimes de substituição tributária e de antecipação do ICMS com encerramento de
tributação, relativos às operações subsequentes, instituídos por convênios ou protocolos firmados entres
os Estados e o Distrito Federal.

O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 166ª Reunião Ordinária, realizada em
Brasília,  DF,  no  dia  29  de  setembro  de  2017,  considerando  o  disposto  nos  arts.  6º  a  10  da  Lei
Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei
nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), na alínea “a” do inciso XIII do § 1º, nos §§ 7º e 8º do art. 13, no art.
21-B e nos §§ 12 a 14 do art. 26, todos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e no
Convênio ICMS 52/17, de 07 de abril de 2017, resolve celebrar o seguinte

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira  Os Estados e o Distrito Federal, nos termos deste convênio e do  Convênio ICMS
52/17,  de  7  de  abril  de  2017,  acordam  adotar  o  regime  de  substituição  tributária  nas  operações
interestaduais  com bens  e  mercadorias  relacionados  no  Anexo XVI do referido  convênio,  exceto  os
classificados  nos  Códigos  Especificadores  da  Substituição  Tributária  -  CEST  16.005.00,  16.006.00,
16.007.01 e 16.009.00.

Cláusula segunda Além do previsto na cláusula nona do  Convênio ICMS 52/17, as disposições deste
convênio  não  se  aplicam  às  remessas  em  que  as  mercadorias  devam  retornar  ao  estabelecimento
remetente.

Cláusula terceira Fica revogado o Convênio ICMS 85/93, de 10 de setembro de 1993. 

Cláusula quarta  Este convênio entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União,
produzindo efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2018.

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/1993/cv085_93
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2017/CV052_17
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2017/CV052_17
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2017/CV052_17
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/despacho/2017/dp139_17


CONVÊNIO ICMS 103, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017

Publicado no DOU de 05.10.17, pelo Despacho 139/17.

Altera  o  Convênio  ICMS  85/93,  que  dispõe  sobre  a  substituição  tributária  nas  operações  com
pneumáticos, câmaras de ar e protetores.

O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 166ª Reunião Ordinária, realizada em
Brasília,  DF,  no  dia  29  de  setembro  de  2017,  tendo  em  vista  o  disposto  nos  art.  6º  a  9º  da  Lei
Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, bem como na alínea “a” do inciso XIII do § 1º e no § 7º
do art. 13 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e nos arts. 102 e 199 do Código
Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolve celebrar o seguinte

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira Na cláusula  primeira  do  Convênio  ICMS 85/93,  de  23  de  julho  de  2009,  ficam
acrescentados os §§ 4º e 5º, conforme segue:

"§ 4º Em substituição ao disposto no item 1 do § 1º, o disposto neste convênio não se aplica às operações
entre  estabelecimentos  de empresas  interdependentes  e às transferências,  que destinem mercadorias  a
estabelecimento de contribuinte localizado no Estado do Rio Grande do Sul, exceto se o destinatário for
exclusivamente varejista.

§ 5º Para fins do disposto nesta cláusula, consideram-se estabelecimentos de empresas interdependentes
quando:

I - uma delas, por si, seus sócios ou acionistas, e respectivos cônjuges e filhos menores, for titular de mais
de 50% (cinquenta por cento) do capital da outra;

II - uma delas tiver participação na outra de 15% (quinze por cento) ou mais do capital social, por si, seus
sócios  ou acionistas,  bem assim por intermédio  de parentes  destes  até  o  segundo grau e  respectivos
cônjuges, se a participação societária for de pessoa física (Lei Federal nº 4.502/64, art. 42, I, e Lei Federal
nº 7.798/89, art. 9°);

III - uma mesma pessoa fizer parte de ambas, na qualidade de diretor, ou sócio com funções de gerência,
ainda que exercidas sob outra denominação (Lei Federal nº 4.502/64, art. 42, II);

IV - uma tiver vendido ou consignado à outra, no ano anterior, mais de 20% (vinte por cento), no caso de
distribuição com exclusividade em determinada área do território nacional, e mais de 50% (cinquenta por
cento), nos demais casos, do seu volume de vendas (Lei Federal nº 4.502/64, art. 42, III);

V - uma delas, por qualquer forma ou título, for a única adquirente, de um ou de mais de um dos produtos
da outra, ainda quando a exclusividade se refira à padronagem, marca ou tipo do produto (Lei Federal nº
4.502/64, art. 42, parágrafo único, I);

VI - uma vender  à  outra,  mediante  contrato  de participação ou ajuste  semelhante,  produto que tenha
fabricado ou importado (Lei Federal nº 4.502/64, art. 42, parágrafo único, II).".

Cláusula segunda Este convênio entra em vigor na data da publicação, produzindo efeitos a partir do 1º
dia do primeiro mês subsequente ao de sua publicação.

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/1993/cv085_93
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/despacho/2017/dp139_17


CONVÊNIO ICMS 104, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017

Publicado no DOU de 05.10.17, pelo Despacho 139/17.

Reduz a base de cálculo do ICMS nas saídas de bens, materiais ou peças com defeito na prestação de
serviços de assistência técnica, manutenção e reparo prevista no Ajuste SINIEF 14/17.

O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 166ª Reunião Ordinária, realizada em
Brasília, DF, no dia 29 de setembro de 2017, tendo em vista o disposto nos arts. 102 e 199 do Código
Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolve celebrar o seguinte

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira Para efeito do disposto no  Ajuste SINIEF 14/17, de 29 de setembro de 2017, será
atribuído aos bens, materiais ou peças com defeito, valor equivalente a 80% (oitenta por cento) do preço
de venda do bem, material ou peça novo, praticado pelo fabricante.

Cláusula segunda Este convênio entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subsequente ao de sua publicação.

 

 

RETIFICAÇÃO

Publicada no DOU de 25.10.17.

 

No preâmbulo do Convênio ICMS 104/17, de 29 de setembro de 2017, publicado no DOU de 5 de
outubro de 2017, Seção 1, página 34,  onde se lê: “... o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de
janeiro de 1975, resolve ...”;  leia-se: “... o disposto nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional
(Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolve ...”

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2017/AJ_014_17
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CONVÊNIO ICMS 105, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017

Publicado no DOU de 05.10.17, pelo Despacho 139/17.

Ratificação Nacional no DOU de 26.10.17, pelo Ato Declaratório 21/17.

Estabelece procedimento especial, em substituição ao previsto no Convênio ICMS 133/97, que aprovou o
Regimento do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ - , relativamente ao pedido de vista
na  reunião  de  apreciação  e  deliberação  da  proposta  de  convênio  específico  de  que  trata  a  Lei
Complementar nº 160, de 2017, que dispõe sobre convênio que permite aos Estados e ao Distrito Federal
deliberar  sobre  a  remissão  dos  créditos  tributários,  constituídos  ou  não,  decorrentes  de  isenções,
incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais instituídos em desacordo com o disposto na alínea g
do inciso XII do § 2º  do art.  155 da Constituição Federal  e a reinstituição das respectivas  isenções,
incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais; e altera a Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014.

O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 166ª Reunião Ordinária, realizada em
Brasília, DF, no dia 29 de setembro de 2017, tendo em vista o disposto na Lei Complementar n° 24, de 7
de janeiro de 1975, e na Lei Complementar nº 160, de 7 de agosto de 2017, resolve celebrar o seguinte

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira Para os fins de apreciação da proposta de convênio de que trata a Lei Complementar
nº 160, de 7 de agosto de 2017, que permite aos Estados e ao Distrito Federal deliberar sobre a remissão
dos créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou
financeiro-fiscais instituídos em desacordo com o disposto na alínea g do inciso XII do § 2º do art. 155 da
Constituição  Federal  e  a  reinstituição  das  respectivas  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  ou
financeiro-fiscais,  em  substituição  ao  procedimento  previsto  no  Convênio  ICMS  133/97,  de  12  de
dezembro  de  1997,  fica  estabelecido  que  havendo  pedido  de  vista  a  proposta  será  automaticamente
retirada  da  pauta  da  reunião,  ficando  a  discussão  e  votação  transferidas  para  a  subsequente  reunião
presencial do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.

Cláusula segunda A devolução da proposta de convênio de que trata a cláusula primeira com pedido
vista, a realização da reunião presencial deliberativa do Conselho e a ratificação nacional do convênio não
poderão ocorrer em datas que impossibilitem o atendimento do prazo estabelecido para a aprovação nos
termos do art. 8º da referida lei complementar.

Clausula terceira Este convênio entra em vigor na data da publicação no Diário Oficial da União de sua
ratificação nacional.

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/1997/cv133_97
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp160.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp160.htm
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/atos-declaratorios/2017/ad021_17
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/despacho/2017/dp139_17


CONVÊNIO ICMS 106, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017

Publicado no DOU de 05.10.17, pelo Despacho 139/17.

Ratificação Nacional no DOU de 26.10.17, pelo Ato Declaratório 21/17. 

Disciplina  os  procedimentos  de cobrança do ICMS incidente  nas operações  com bens e  mercadorias
digitais  comercializadas  por  meio  de  transferência  eletrônica  de  dados  e  concede  isenção  nas  saídas
anteriores à saída destinada ao consumidor final.

O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 166ª Reunião Ordinária, realizada em
Brasília, DF, no dia 29 de setembro de 2017, tendo em vista o disposto nos arts. 102 e 199 do Código
Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), bem como na Lei Complementar nº 24, de
7 de janeiro de 1975, e nos arts. 2º, I, 6º, 11, § 3º e 12, I, da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro
de 1996, resolve celebrar o seguinte

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira As operações com bens e mercadorias digitais, tais como softwares, programas, jogos
eletrônicos, aplicativos, arquivos eletrônicos e congêneres, que sejam padronizados, ainda que tenham
sido ou possam ser adaptados, comercializadas por meio de transferência eletrônica de dados observarão
as disposições contidas neste convênio.

Cláusula  segunda As  operações  com  os  bens  e  mercadorias  digitais  de  que  trata  este  convênio,
comercializadas por meio de transferência eletrônica de dados anteriores à saída destinada ao consumidor
final ficam isentas do ICMS.

Cláusula terceira O imposto será recolhido nas saídas internas e nas importações realizadas por meio de
site ou de plataforma eletrônica que efetue a venda ou a disponibilização, ainda que por intermédio de
pagamento  periódico,  de  bens  e  mercadorias  digitais  mediante  transferência  eletrônica  de  dados,  na
unidade federada onde é domiciliado ou estabelecido o adquirente do bem ou mercadoria digital.

Cláusula quarta A pessoa jurídica detentora de site ou de plataforma eletrônica que realize a venda ou a
disponibilização,  ainda  que  por  intermédio  de  pagamento  periódico,  de  bens  e  mercadorias  digitais
mediante  transferência  eletrônica  de  dados,  é  o  contribuinte  da  operação  e  deverá  inscrever-se  nas
unidades federadas em que praticar as saídas internas ou de importação destinadas a consumidor final,
sendo facultada, a critério de cada unidade federada:

I - a indicação do endereço e CNPJ de sua sede, para fins de inscrição;

II - a escrituração fiscal e a manutenção de livros e documentos no estabelecimento referido no inciso I;

III - a exigência de indicação de representante legal domiciliado em seu território.

§ 1º A inscrição de que trata o caput será realizada, preferencialmente, por meio da internet, mediante
procedimento simplificado estabelecido por cada unidade federada.

§ 2º A critério da unidade federada, poderá ser dispensada a inscrição de que trata esta cláusula, devendo
o imposto, neste caso, ser recolhido por meio de Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais -
GNRE, ou documento de arrecadação estadual previsto na legislação da respectiva unidade.

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/atos-declaratorios/2017/ad021_17
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Cláusula quinta Nas operações de que trata  este convênio,  as unidades federadas poderão atribuir  a
responsabilidade pelo recolhimento do imposto:

I - àquele que realizar a oferta, venda ou entrega do bem ou mercadoria digital ao consumidor, por meio
de transferência eletrônica de dados, em razão de contrato firmado com o comercializador;

II - ao intermediador financeiro, inclusive a administradora de cartão de crédito ou de outro meio de
pagamento;

III  -  ao  adquirente  do bem ou mercadoria  digital,  na  hipótese  de  o  contribuinte  ou os  responsáveis
descritos nos incisos anteriores não serem inscritos na unidade federada de que trata a cláusula quarta;

IV - à administradora de cartão de crédito ou débito ou à intermediadora financeira responsável pelo
câmbio, nas operações de importação.

Cláusula sexta A pessoa jurídica que der saída do bem ou mercadoria digital na forma de que trata este
convênio deverá emitir Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, modelo 55.

Cláusula sétima Este convênio entra em vigor na data da publicação de sua ratificação nacional  no
Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do sexto mês subsequente ao da sua
publicação.



CONVÊNIO ICMS 107, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017

Publicado no DOU de 05.10.17, pelo Despacho 139/17.

Altera o Convênio ICMS 128/12, que autoriza os Estados e o Distrito Federal a adotar os procedimentos
relativos  à  emissão,  escrituração,  manutenção  e  prestação  das  informações  dos  documentos  fiscais
emitidos  em  via  única  por  sistema  eletrônico  de  processamento  de  dados  para  contribuintes
concessionários de serviço público de distribuição de gás canalizado.

O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 166ª Reunião Ordinária, realizada em
Brasília, DF, no dia 29 de setembro de 2017, tendo em vista o disposto no art. 199 do Código Tributário
Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolve celebrar o seguinte

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira O subitem 5.2.4.6 do Anexo Único do Convênio ICMS 128/12, de 17 de dezembro de
2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

“5.2.4.6.  Campo 24 - Em se tratando de Nota Fiscal de Serviço de Fornecimento de gás canalizado,
modelo 01, informar, conforme o caso, o tipo de cliente, de acordo com a tabela constante do subitem
11.4.”.

Cláusula segunda  Fica acrescido o subitem 11.4 ao Anexo Único do  Convênio ICMS 128/12, com a
seguinte redação:

“11.4. Tipo de Cliente

Tipo de Cliente Código

Comercial 01

Industrial 02

Residencial/Pessoa Física 03

Produtor Rural 04

Órgão  da  administração  pública  estadual  direta  e  suas  fundações  e  autarquias,
quando  mantidas  pelo  poder  público  estadual  e  regidas  por  normas  de  direito
público, nos termos do Convênio ICMS 107/95

05

Prestador de serviço de telecomunicação responsável pelo recolhimento do imposto
incidente sobre a cessão dos meios de rede do prestador do serviço ao usuário final,
nos termos do Convênio ICMS 17/13

06

Missões Diplomáticas,  Repartições  Consulares e Organismos Internacionais,  nos
termos do Convênio ICMS 158/94

07

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2012/cv128_12
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2012/cv128_12
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/despacho/2017/dp139_17


Igrejas e Templos de qualquer natureza 08

Outros não especificados anteriormente 99

”.

Cláusula terceira Este convênio entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação.



CONVÊNIO ICMS 108, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017

Publicado no DOU de 05.10.17, pelo Despacho 139/17.

Altera o Convênio ICMS 52/17, que dispõe sobre as normas gerais a serem aplicadas aos regimes de
substituição tributária e de antecipação do ICMS com encerramento de tributação, relativos às operações
subsequentes, instituídos por convênios ou protocolos firmados entres os Estados e o Distrito Federal.

O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 166ª Reunião Ordinária, realizada em
Brasília,  DF,  no  dia  29  de  setembro  de  2017,  tendo  em vista  o  disposto  nos  arts.  6º  a  10  da  Lei
Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei
nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), na alínea “a” do inciso XIII do § 1º e nos §§ 7º e 8º do art. 13, no art.
21-B e nos §§ 12 a 14 do art. 26, todos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006,  resolve
celebrar o seguinte

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira Ficam alterados os seguintes dispositivos do Convênio ICMS 52/17, de 7 de abril de
2017, com as seguintes redações:

I - o § 2º da cláusula décima quinta:

“§ 2º A unidade federada de destino poderá estabelecer que o prazo de vencimento do imposto previsto
no  inciso  II  do  caput se  aplique  quando  o  sujeito  passivo  por  substituição,  por  2  (dois)  meses,
consecutivos  ou  alternados,  não  entregar  as  obrigações  acessórias  previstas  na  cláusula  vigésima
segunda.”;

II - a cláusula vigésima:

“Cláusula vigésima O sujeito passivo por substituição poderá ter sua inscrição suspensa ou cancelada,
quando não recolher, no todo ou em parte, o ICMS devido à unidade federada de destino do bem e da
mercadoria  ou  seus  acréscimos  legais,  conforme  estabelecido  na  legislação  da  unidade  federada  de
destino.

§ 1º Também poderá ter a sua inscrição suspensa ou cancelada o sujeito passivo por substituição quando,
por  2  (dois)  meses,  consecutivos  ou  alternados,  não  entregar  as  informações  previstas  na  cláusula
vigésima segunda.

§ 2º O contribuinte que regularizar as obrigações de que trata a cláusula vigésima segunda observará a
legislação  da  unidade  federada  de  destino  dos  bens  e  mercadorias  no  que  se  refere  à  reativação  da
inscrição no respectivo cadastro de contribuinte.

§ 3º Para os efeitos desta cláusula,  a legislação da unidade federada de destino poderá prever outras
situações equiparadas à suspensão ou cancelamento da inscrição do contribuinte substituto.”.

Cláusula segunda Ficam incluídos os seguintes dispositivos no Convênio ICMS 52/17, com as seguintes
redações:

I - os §§ 9º e 10 à cláusula nona:

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2017/CV052_17
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“§ 9º O disposto no inciso IV do  caput somente se aplica a partir  do primeiro dia do primeiro mês
subsequente ao da disponibilização, pelas unidades federadas, em seus respectivos sítios na internet, do
rol  dos  contribuintes  e  respectivos  segmentos  de  bens,  mercadorias  ou  itens,  detentores  de  regimes
especiais de tributação que lhes atribuam a responsabilidade, na condição de substituto tributário, pela
retenção e recolhimento do ICMS devido pelas operações subsequentes.

§ 10. O rol dos contribuintes e respectivos segmentos de bens, mercadorias ou itens, de que trata o §9º
desta cláusula, deve ser encaminhado à Secretaria Executiva do CONFAZ, para disponibilização em seu
sítio na internet.”;

II - os §§ 9º e 10 à cláusula décima primeira:

“§ 9º Na impossibilidade de inclusão do valor do frete, seguro ou outro encargo na composição da base de
cálculo, o recolhimento do imposto correspondente a essas parcelas será efetuado pelo estabelecimento
destinatário, acrescido dos percentuais de MVA, observado o inciso III desta cláusula.

§ 10. Não se aplica o disposto no § 9º desta cláusula, quando a unidade federada de destino estabelecer
MVA específica, na hipótese dos valores de frete, seguro e outros encargos serem desconhecidos pelo
substituto tributário.”;

III - o inciso IV à cláusula vigésima segunda:

“IV - a lista de preços final a consumidor, em formato XML, em até 30 (trinta) dias após inclusão ou
alteração de preços, nos casos em que a base de cálculo seja o preço final a consumidor sugerido por
fabricante ou importador, nos termos definidos na legislação da unidade federada de destino.”.

Cláusula terceira Fica revogado o § 3º da cláusula décima primeira do Convênio ICMS 52/17.

Cláusula quarta  Este convênio entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União,
produzindo efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2018.

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2017/CV052_17


CONVÊNIO ICMS 109, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017
Publicado no DOU de 05.10.17, pelo Despacho 139/17.

Altera o Convênio ICMS 52/17, que dispõe sobre as normas gerais a serem aplicadas aos regimes de
substituição tributária e de antecipação do ICMS com encerramento de tributação, relativos às operações
subsequentes, instituídos por convênios ou protocolos firmados entres os Estados e o Distrito Federal.

O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 166ª Reunião Ordinária, realizada em
Brasília,  DF,  no  dia  29  de  setembro  de  2017,  tendo  em  vista  o  disposto  nos  art.  6º  a  10  da  Lei
Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, bem como na alínea “a” do inciso XIII do § 1º e nos §§
7º e 8º do art. 13, no art. 21-B e nos §§ 12 a 14 do art. 26, todos da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, resolve celebrar o seguinte

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira Os itens 1.0 a 13.0 do anexo XXIV do Convênio ICMS 52/17, de 0 de abril de 2017,
passam a vigorar com as seguintes redações:

“

ITEM CEST NCM/SH DESCRIÇÃO

1.0 25.001.00 8702.10.00

Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais,
incluindo o motorista, unicamente com motor de pistão, de
ignição por compressão (diesel ou semidiesel), com volume
interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista,
superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³

2.0 25.002.00 8702.40.90

Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais,
incluindo o motorista, unicamente com motor elétrico para
propulsão, com volume interno de habitáculo, destinado a
passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³

3.0 25.003.00 8703.21.00
Automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de
ignição por centelha (faísca*), de cilindrada não superior a
1000 cm³

4.0 25.004.00 8703.22.10

Automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de
ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 1000
cm³,  mas  não  superior  a  1500  cm³,  com  capacidade  de
transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído
o condutor, exceto carro celular

5.0 25.005.00 8703.22.90

Outros  automóveis  unicamente  com  motor  de  pistão
alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada
superior a 1000 cm³, mas não superior a 1500 cm³, exceto
carro celular

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2017/CV052_17
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6.0 25.006.00 8703.23.10

Automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de
ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 1500
cm³,  mas  não  superior  a  3000  cm³,  com  capacidade  de
transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído
o  condutor,  exceto  carro  celular,  carro  funerário  e
automóveis de corrida

7.0 25.007.00 8703.23.90

Outros  automóveis  unicamente  com  motor  de  pistão
alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada
superior a 1500 cm³, mas não superior a 3000 cm³, exceto
carro celular, carro funerário e automóveis de corrida

8.0 25.008.00 8703.24.10

Automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de
ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 3000
cm³,  com  capacidade  de  transporte  de  pessoas  sentadas
inferior  ou  igual  a  6,  incluído  o  condutor,  exceto  carro
celular, carro funerário e automóveis de corrida

9.0 25.009.00 8703.24.90

Outros  automóveis  unicamente  com  motor  de  pistão
alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada
superior a 3000 cm³, exceto carro celular, carro funerário e
automóveis de corrida

10.0 25.010.00 8703.32.10

Automóveis unicamente com motor diesel ou semidiesel, de
cilindrada superior a  1500 cm³,  mas não superior  a 2500
cm³,  com  capacidade  de  transporte  de  pessoas  sentadas
inferior  ou  igual  a  6,  incluído  o  condutor,  exceto
ambulância, carro celular e carro funerário

11.0 25.011.00 8703.32.90

Outros  automóveis  unicamente  com  motor  diesel  ou
semidiesel,  de  cilindrada  superior  a  1500  cm³,  mas  não
superior  a  2500  cm³,  exceto  ambulância,  carro  celular  e
carro funerário

12.0 25.012.00 8703.33.10

Automóveis unicamente com motor diesel ou semidiesel, de
cilindrada  superior  a  2500  cm³,  com  capacidade  de
transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído
o condutor, exceto carro celular e carro funerário

13.0 25.013.00 8703.33.90
Outros  automóveis  unicamente  com  motor  diesel  ou
semidiesel, de cilindrada superior a 2500 cm³, exceto carro
celular e carro funerário

”.

Cláusula segunda Os itens 22.0 a 29.0 ficam acrescentados ao Anexo XXIV do Convênio ICMS 52/17,
com as seguintes redações:

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2017/CV052_17


ITEM CEST NCM/SH DESCRIÇÃO

22.0 25.022.00 8702.20.00

Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais,
incluindo o motorista, com motor de pistão, de ignição por
compressão (diesel ou semidiesel) e um motor elétrico, com
volume  interno  de  habitáculo,  destinado  a  passageiros  e
motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³

23.0 25.023.00 8702.30.00

Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais,
incluindo o motorista, com motor de pistão alternativo, de
ignição  por  centelha  (faísca)  e  um  motor  elétrico,  com
volume  interno  de  habitáculo,  destinado  a  passageiros  e
motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³

24.0 25.024.00 8702.90.00

 Outros veículos automóveis para transporte de 10 pessoas
ou  mais,  incluindo  o  motorista,  com  volume  interno  de
habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6
m³, mas inferior a 9 m³

25.0 25.025.00 8703.40.00

Automóveis  equipados  para  propulsão,  simultaneamente,
com um motor de pistão alternativo de ignição por centelha
(faísca*)  e  um  motor  elétrico,  exceto  os  suscetíveis  de
serem  carregados  por  conexão  a  uma  fonte  externa  de
energia elétrica, o carro celular e o carro funerário

26.0 25.026.00 8703.50.00

Automóveis  equipados  para  propulsão,  simultaneamente,
com  um  motor  de  pistão  por  compressão  (diesel  ou
semidiesel)  e um motor  elétrico,  exceto os suscetíveis  de
serem  carregados  por  conexão  a  uma  fonte  externa  de
energia elétrica, exceto o carro celular e o carro funerário

27.0 25.027.00 8703.60.00

Automóveis  equipados  para  propulsão,  simultaneamente,
com um motor de pistão alternativo de ignição por centelha
(faísca*)  e  um  motor  elétrico,  suscetíveis  de  serem
carregados  por  conexão  a  uma  fonte  externa  de  energia
elétrica, exceto o carro celular e o carro funerário

28.0 25.028.00 8703.70.00

Automóveis  equipados  para  propulsão,  simultaneamente,
com  um  motor  de  pistão  por  compressão  (diesel  ou
semidiesel)  e  um  motor  elétrico,  suscetíveis  de  serem
carregados  por  conexão  a  uma  fonte  externa  de  energia
elétrica, exceto o carro celular e o carro funerário

29.0 25.029.00 8703.80.00
Outros veículos, equipados unicamente com motor elétrico
para propulsão

”.
Cláusula terceira Este convênio entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União,
produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018.



CONVÊNIO ICMS 110, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017

Publicado no DOU de 05.10.17, pelo Despacho 139/17.

Altera  o  Convênio  ICMS  134/16,  que  dispõe  sobre  o  fornecimento  de  informações  prestadas  por
instituições financeiras e de pagamento, integrantes ou não do Sistema de Pagamentos Brasileiro - SPB,
relativas às transações com cartões de débito, crédito, de loja (private label) e demais instrumentos de
pagamento eletrônicos, realizadas por pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
-  CNPJ ou pessoas físicas  inscritas  no Cadastro de Pessoa Física  -  CPF, ainda que não inscritas  no
cadastro de contribuintes do ICMS.

O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 166ª Reunião Ordinária, realizada em
Brasília, DF, no dia 29 de setembro de 2017, tendo em vista o disposto nos arts. 102 e 199 do Código
Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolve celebrar o seguinte

C O N V Ê N I O

Cláusula  primeira O  §  3º  fica  acrescido  à  cláusula  segunda  do  Convênio  ICMS 134/16,  de  9  de
dezembro de 2016, com a seguinte redação:

“§ 3º O disposto no § 1º aplica-se, inclusive, à área de texto utilizada pelas entidades referenciadas na
cláusula terceira, impressa em Comprovante de Crédito e Débito (CCD) emitido por equipamentos ECF
desenvolvidos sob a égide dos Convênios ICMS 85/01 e 09/09 ou por quaisquer outros meios.".

Cláusula segunda Este convênio entra em vigor na data da publicação, produzindo efeitos a partir do
primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação.

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2016/cv134_16
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/despacho/2017/dp139_17


CONVÊNIO ICMS Nº 111, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017

Publicado no DOU de 05.10.17, pelo Despacho 139/17.

Dispõe sobre a substituição tributária nas operações com cigarros e outros produtos derivados do fumo
relacionados no Anexo V do Convênio ICMS 52/17, que dispõe sobre as normas gerais a serem aplicadas
aos  regimes  de  substituição  tributária  e  de  antecipação  do  ICMS  com  encerramento  de  tributação,
relativos às operações subsequentes, instituídos por convênios ou protocolos firmados entres os Estados e
o Distrito Federal.

O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 166ª Reunião Ordinária, realizada em
no dia 29 de setembro de 2017, considerando o disposto nos arts. 6º a 10 da Lei Complementar nº 87, de
13 de setembro de 1996, nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de
outubro de 1966), na alínea "a" do inciso XIII do § 1º, nos §§ 7º e 8º do art. 13, no art. 21-B e nos §§ 12 a
14 do art. 26, todos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e no Convênio ICMS
52/17, de 7 de abril de 2017, resolve celebrar o seguinte

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira Os Estados e o Distrito Federal, nos termos deste convênio e do  Convênio ICMS
52/17,  de  7  de abril  de 2017,  acordam em adotar  o  regime  de  substituição  tributária  nas  operações
interestaduais com bens e mercadorias relacionados no Anexo V do referido convênio.

Cláusula segunda A lista de preço final  a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador  a ser
enviada à administração tributária da unidade federada de destino, nos termos do inciso IV da cláusula
vigésima segunda do Convênio ICMS 52/17, observará o formato do Anexo Único deste convênio.

Cláusula terceira Fica revogado o Convênio ICMS 37/94, de 29 de março de 1994.

Cláusula quarta Este convênio entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União,
produzindo efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2018

 

 

ANEXO ÚNICO

Leiaute  do  arquivo  XML  para “Lista  de  Preço  Final  a  Consumidor  
Sugerido pelo Fabricante ou Importador - Versão 1.0

 

Schema XML: envPSCF_v9.99.xsd

# Campo Ele Pai Tipo Ocorr Tam. Dec. Descrição/Observação

A01 enviPSCF Raiz - - - - - TAG raiz do documento

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/1994/cv037_94
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2017/CV052_17
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2017/CV052_17
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2017/CV052_17
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/despacho/2017/dp139_17


A02 versao A A01 N 1-1 1-4 2
Versão  do  leiaute  do
arquivo.

B01 dadosDeclarante G A01  1-1   
Dados  do  declarante  do
arquivo de produtos.

C01 CNPJ E B01 N 1-1 14  CNPJ do declarante.

C02 IEST E B01 N 0-1 2-14  
Inscrição  Estadual  de
Substituto  Tributário  na
UF de destino.

C03 xNome E B01 C 1-1 3-100  
Razão  social  do
declarante.

D01 listaProdutos G A01  1-1   Lista de produtos.

E01 produtos G D01  1-N   
TAG  de  grupo  do
detalhamento  das
informações de produtos.

F01 cProd E E01 C 1-1 1-60  
Código  interno  do
produto  que  consta  no
cadastro do declarante.

F02 xProd E E01 C 1-1 1-120  
Descrição  completa  do
item  como  adotada  na
NF-e.

F03 CEST E E01 N 1-1 7  
Código CEST do produto
declarado.

F04 NCM E E01 N 1-1 2-8  
Código  NCM/SH  do
produto.

F05 cEAN E E01 N 0-1
0,8,12
13,14

 

GTIN (Global Trade Item
Number)  do  produto,
antigo  código  EAN
Comercial  ou  código  de
barras,  conforme
informada na NF-e.

F06 cEANTrib E E01 N 0-1 0,8,12
13,14

 GTIN (Global Trade Item
Number)  do  produto,
antigo  código  EAN
Tributário  ou  código  de
barras,  conforme



informada na NF-e.

F07 uCom E E01 C 1-1 2  

Unidade  de
comercialização  do
produto,  conforme
informada na NF-e.

F08 uTrib E E01 C 1.1 2  
Unidade  Tributária  do
produto,  conforme
informada na NF-e.

F09 clEnq E E01 C 1-1 1-5  
Classe  fiscal  do  IPI,
conforme  informada  na
NF-e.

F10 cUF E E01 C 1-1 2  Sigla da UF de destino.

F11 vUnTrib E E01 N 1-1 10 2
Preço sugerido conforme
Unidade  Tributária
definida em F08.

F12 INIC_TAB D E01 C 1-1 2-8  

Data  de  início  da
vigência  do  preço
sugerido  de  venda  a
consumidor final - tabela
atual.  Formato:  AAAA-
MM-DD

F13 INIC_TAB_ANTERIOR D E01 C 1-1 2-8  

Data  de  início  da
vigência  do  preço
sugerido  de  venda  a
consumidor final - tabela
anterior.  Formato:
AAAA-MM-DD

 

FORMATOS DOS CAMPOS:

TTipo

N → Indica campo numérico

C → Indica campo alfanumérico

D → Indica campo de data

OOcorr.
Campo Ocorrência iniciado com 1 → Indica que o campo de é preenchimento
obrigatório



Campo Ocorrência iniciado com 0 → Indica que o campo só será preenchido se
houver a informação

TTam.

Tamanho do campo (1-n) → pode ter de 1 a “n” caracteres

Tamanho do campo (n) → deve ter “n” caracteres

Tamanho do campo (n, n’, n”, n’”...) → pode ter n, n”, n”’... caracteres

DDec. Quantidade de casas decimais do campo numérico



CONVÊNIO ICMS 113, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017

Publicado no DOU de 05.10.17, pelo Despacho 139/17.

Ratificação Nacional no DOU de 26.10.17, pelo Ato Declaratório 21/17.

Altera  o  Convênio  ICMS  52/91,  que  concede  redução  da  base  de  cálculo  nas  operações  com
equipamentos industriais e implementos agrícolas.

O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 166ª Reunião Ordinária, realizada em
Brasília, DF, no dia 29 de setembro de 2017, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7
de janeiro de 1975 e nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de
1966), resolve celebrar o seguinte

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira O item 10.4 do Anexo II do Convênio ICMS 52/91, de 26 de setembro de 1991, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“

ITEM DESCRIÇÃO NCM/SH

10.4
Outros  irrigadores  e  sistemas  de  irrigação,  inclusive  os  elementos
integrantes desses sistemas, como máquinas, aparelhos, equipamentos,
dispositivos e instrumentos.

8424.82.29

”.

Cláusula segunda Este convênio entra em vigor na data da publicação de sua ratificação nacional.

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/1991/cv052_91
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/atos-declaratorios/2017/ad021_17
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/despacho/2017/dp139_17


CONVÊNIO ICMS 115, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017

Publicado no DOU de 05.10.17, pelo Despacho 139/17.

Altera  o  Convênio  ICMS  92/15,  que  estabelece  a  sistemática  de  uniformização  e  identificação  das
mercadorias  e  bens  passíveis  de  sujeição  aos  regimes  de  substituição  tributária  e  de  antecipação  de
recolhimento  do  ICMS com o  encerramento  de  tributação,  relativos  às  operações  subsequentes,  e  o
Convênio ICMS 52/17, que dispõe sobre as normas gerais a serem aplicadas aos regimes de substituição
tributária  e  de  antecipação  do  ICMS  com  encerramento  de  tributação,  relativos  às  operações
subsequentes, instituídos por convênios ou protocolos firmados entres os Estados e o Distrito Federal.

O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 166ª Reunião Ordinária, realizada em
Brasília,  DF,  no  dia  29  de  setembro  de  2017,  tendo  em vista  o  disposto  nos  arts.  6º  a  10  da  Lei
Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei
nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), na alínea “a” do inciso XIII do § 1º e nos §§ 7º e 8º do art. 13, no art.
21-B e nos §§ 12 a 14 do art. 26, todos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006,  resolve
celebrar o seguinte

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira O item 35.0 do Anexo XXI do Convênio ICMS 92/15, de 20 de agosto de 2015, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“

ITEM CEST NCM/SH DESCRIÇÃO

35.0 20.035.00 3401.19.00
Outros sabões, produtos e preparações, em barras, pedaços
ou figuras moldados

”.

Cláusula segunda O item 35.1 fica acrescido ao Anexo XXI do Convênio ICMS 92/15, de 20 de agosto
de 2015, com a seguinte redação:

“

ITEM CEST NCM/SH DESCRIÇÃO

35.1 20.035.01 3401.19.00 Lenços umedecidos

”.

Cláusula terceira O item 35.0 do Anexo XXI do Convênio ICMS 52/17, de 07 de abril de 2017, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2017/CV052_17
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2015/cv092_15
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2015/cv092_15
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/despacho/2017/dp139_17


ITEM CEST NCM/SH DESCRIÇÃO

35.0 20.035.00 3401.19.00
Outros sabões, produtos e preparações, em barras, pedaços
ou figuras moldados

”.

Cláusula quarta O item 35.1 fica acrescido ao Anexo XXI do Convênio ICMS 52/17, de 07 de abril de
2017, com a seguinte redação:

“

ITEM CEST NCM/SH DESCRIÇÃO

35.1 20.035.01 3401.19.00 Lenços umedecidos

”.

Cláusula quinta Este convênio entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União,
produzindo efeitos a partir de:

I - primeiro dia do mês subsequente ao da publicação, quanto às cláusulas primeira e segunda;

II - 1º de janeiro de 2018, quanto às cláusulas terceira e quarta.

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2017/CV052_17


CONVÊNIO ICMS 116, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017

Publicado no DOU de 05.10.17, pelo Despacho 139/17.

Altera o Convênio ICMS 52/17, que dispõe sobre as normas gerais a serem aplicadas aos regimes de
substituição tributária e de antecipação do ICMS com encerramento de tributação, relativos às operações
subsequentes, instituídos por convênios ou protocolos firmados entres os Estados e o Distrito Federal.

O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 166ª Reunião Ordinária, realizada em
Brasília,  DF,  no  dia  29  de  setembro  de  2017,  tendo  em  vista  o  disposto  nos  art.  6º  a  10  da  Lei
Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, bem como na alínea “a” do inciso XIII do § 1º e nos §§
7º e 8º do art. 13, no art. 21-B e nos §§ 12 a 14 do art. 26, todos da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, resolve celebrar o seguinte

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira Fica acrescentado o § 2º à cláusula segunda do Convênio ICMS 52/17, de 7 de abril
de 2017, com a seguinte redação, renumerando-se para § 1º o seu atual parágrafo único:

“§ 2º Os acordos específicos de que trata o caput poderão ser denunciados, em conjunto ou isoladamente,
pelos signatários, comunicado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.”.

Cláusula segunda Este convênio entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2017/CV052_17
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/despacho/2017/dp139_17


CONVÊNIO ICMS 117, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017

Publicado no DOU de 05.10.17, pelo Despacho 139/17.

Autoriza o Estado de Mato Grosso a não exigir a utilização do Código Especificador da Substituição
Tributária  -  CEST,  até  31  de  dezembro  de  2017,  nas  operações  internas  e  nas  interestaduais  a  ele
destinadas.

O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 166ª Reunião Ordinária, realizada em
Brasília,  DF,  no  dia  29  de  setembro  de  2017,  tendo  em  vista  o  disposto  nos  art.  6º  a  9º  da  Lei
Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, bem como na alínea “a” do inciso XIII do § 1º e no § 7º
do art. 13 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e nos arts. 102 e 199 do Código
Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolve celebrar o seguinte

C O N V Ê N I O

Cláusula  primeira  O Estado  de  Mato  Grosso  não  exigirá  a  utilização  do  Código  Especificador  da
Substituição Tributária - CEST, até 31 de dezembro de 2017, nas operações internas e nas interestaduais a
ele destinadas.

Cláusula segunda Este convênio entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/despacho/2017/dp139_17


CONVÊNIO ICMS 118, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017

Publicado no DOU de 05.10.17, pelo Despacho 139/17.

Dispõe sobre a substituição tributária nas operações com tintas e vernizes relacionados no Anexo XXIII
do  Convênio  ICMS  52/17,  que  dispõe  sobre  as  normas  gerais  a  serem  aplicadas  aos  regimes  de
substituição tributária e de antecipação do ICMS com encerramento de tributação, relativos às operações
subsequentes, instituídos por convênios ou protocolos firmados entres os Estados e o Distrito Federal.

O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 166ª Reunião Ordinária, realizada em
no dia 29 de setembro de 2017, considerando o disposto nos arts. 6º a 10 da Lei Complementar nº 87, de
13 de setembro de 1996, nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de
outubro de 1966), na alínea “a” do inciso XIII do § 1º, nos §§ 7º e 8º do art. 13, no art. 21-B e nos §§ 12 a
14 do art. 26, todos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e no Convênio ICMS
52/17, de 7 de abril de 2017, resolve celebrar o seguinte

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira  Os Estados e o Distrito Federal, nos termos deste convênio e do  Convênio ICMS
52/17,  de  7  de abril  de 2017,  acordam em adotar  o  regime  de  substituição  tributária  nas  operações
interestaduais com bens e mercadorias relacionados no Anexo XXIII do referido convênio.

Cláusula segunda Fica revogado o Convênio ICMS 74/94, de 30 de junho de 1994.

Cláusula terceira Este convênio entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União,
produzindo efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2018.

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/1994/cv074_94
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2017/CV052_17
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2017/CV052_17
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/despacho/2017/dp139_17


CONVÊNIO ICMS 119, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017

Publicado no DOU de 05.10.17, pelo Despacho 139/17.

Dispõe sobre a substituição tributária nas operações com celulares e cartões inteligentes relacionados no
Anexo XX do Convênio ICMS 52/17, que dispõe sobre as normas gerais a serem aplicadas aos regimes
de  substituição  tributária  e  de  antecipação  do  ICMS  com  encerramento  de  tributação,  relativos  às
operações subsequentes, instituídos por convênios ou protocolos firmados entres os Estados e o Distrito
Federal.

O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 166ª Reunião Ordinária, realizada em
no dia 29 de setembro de 2017, considerando o disposto nos arts. 6º a 10 da Lei Complementar nº 87, de
13 de setembro de 1996, nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de
outubro de 1966), na alínea “a” do inciso XIII do § 1º, nos §§ 7º e 8º do art. 13, no art. 21-B e nos §§ 12 a
14 do art. 26, todos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e no Convênio ICMS
52/17, de 07 de abril de 2017, resolve celebrar o seguinte

C O N V Ê N I O

Cláusula  primeira Os  Estados  do  Acre,  Alagoas,  Amapá,  Bahia,  Ceará,  Espírito  Santo,  Goiás,
Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro,
Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe, Tocantins e o
Distrito Federal, nos termos deste convênio e do Convênio ICMS 52/17, de 7 de abril de 2017, acordam
em adotar  o  regime  de  substituição  tributária  nas  operações  interestaduais  com bens  e  mercadorias
classificados  nos  Códigos  Especificadores  da  Substituição  Tributária  -  CEST  21.053.00,  21.053.01,
21.054.00, 21.063.00 e 21.064.00, relacionados no Anexo XX do referido convênio.

Cláusula segunda Ficam revogados os seguintes convênios:

I - Convênio ICMS 135/06, de 15 de dezembro de 2006;

II - Convênio ICMS 93/09, de 11 de dezembro de 2009.

Cláusula terceira Este convênio entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União,
produzindo efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2018.

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2009/cv093_09
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2006/cv135_06
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2017/CV052_17
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/despacho/2017/dp139_17


CONVÊNIO ICMS 121, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017

Publicado no DOU de 05.10.17, pelo Despacho 139/17.

Altera o Convênio ICMS 69/98, que firma entendimento em relação à incidência de ICMS nas prestações
de serviços de comunicação.

O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 166ª Reunião Ordinária, realizada em
Brasília, no dia 29 de setembro de 2017, tendo em vista o disposto no art. 199 do Código Tributário
Nacional (Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolve celebrar o seguinte

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira O parágrafo único da cláusula primeira do Convênio ICMS 69/98, de 19 de junho de
1998, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos Estados do Paraná e de Santa Catarina.”.

Cláusula segunda Este convênio entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/1998/cv069_98
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/despacho/2017/dp139_17


CONVÊNIO ICMS 122, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017

Publicado no DOU de 05.10.17, pelo Despacho 139/17.

Altera o Convênio ICMS 52/17, que dispõe sobre as normas gerais a serem aplicadas aos regimes de
substituição tributária e de antecipação do ICMS com encerramento de tributação, relativos às operações
subsequentes, instituídos por convênios ou protocolos firmados entres os Estados e o Distrito Federal.

O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 166ª Reunião Ordinária, realizada em
Brasília,  DF,  no  dia  29  de  setembro  de  2017,  tendo  em vista  o  disposto  nos  arts.  6º  a  10  da  Lei
Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei
nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), na alínea “a” do inciso XIII do § 1º e nos §§ 7º e 8º do art. 13, no art.
21-B e nos §§ 12 a 14 do art. 26, todos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006,  resolve
celebrar o seguinte

CONVÊNIO

Cláusula primeira Os dispositivos a seguir indicados do Convênio ICMS 52/17, de 7 de abril de 2017,
passam a vigorar com as seguintes redações:

I - o item 10.0 do Anexo IV:

“

ITEM CEST NCM/SH DESCRIÇÃO

10.0 03.010.00 2202
Refrigerantes em garrafa com capacidade igual ou superior a
600 ml, exceto os classificados no CEST 03.011.01

”;

II - o item 11.0 do Anexo IV:

“

ITEM CEST NCM/SH DESCRIÇÃO

11.0 03.011.00 2202
Demais  refrigerantes,  exceto  os  classificados  no  CEST
03.010.00 e 03.011.01

”.

Cláusula  segunda O inciso  11.1  fica  acrescentado  ao  Anexo  IV do  Convênio  ICMS 52/17,  com a
seguinte redação:

 “

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2017/CV052_17
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2017/CV052_17
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ITEM CEST NCM/SH DESCRIÇÃO

11.1 03.011.01 2202 Espumantes sem álcool

”.

Cláusula terceira Este convênio entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União,
produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018.



CONVÊNIO ICMS 125, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017

Publicado no DOU de 05.10.17, pelo Despacho 139/17.

Altera o Convênio ICMS 92/15, que estabelece a sistemática de uniformização e identificação das 
mercadorias e bens passíveis de sujeição aos regimes de substituição tributária e de antecipação de 
recolhimento do ICMS com o encerramento de tributação, relativos às operações subsequentes, e o 
Convênio ICMS 52/17, que dispõe sobre as normas gerais a serem aplicadas aos regimes de substituição 
tributária e de antecipação do ICMS com encerramento de tributação, relativos às operações 
subsequentes, instituídos por convênios ou protocolos firmados entres os Estados e o Distrito Federal.

O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 166ª Reunião Ordinária, realizada em 
Brasília, DF, no dia 29 de setembro de 2017, tendo em vista o disposto nos art. 6º a 9º da Lei 
Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, bem como na alínea “a” do inciso XIII do § 1º e no § 7º
do art. 13 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e nos arts. 102 e 199 do Código 
Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolve celebrar o seguinte

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira O item 6.9 do Anexo VII do Convênio ICMS 92/15, de 20 de agosto de 2015, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“

ITEM CEST NCM/SH DESCRIÇÃO

6.9 06.006.09 2710.19.2
Outros óleos combustíveis, exceto os classificados no CEST 
06.006.10 e 06.006.11

”;

Cláusula segunda O item 6.9 do Anexo VII do Convênio ICMS 52/17, de 7 de abril de 2017, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“

ITEM CEST NCM/SH DESCRIÇÃO

6.9 06.006.09 2710.19.2
Outros óleos combustíveis, exceto os classificados no CEST 
06.006.10 e 06.006.11

”.

Cláusula terceira Este convênio entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, 
produzindo efeitos:
I - relativamente à cláusula primeira, a partir de primeiro dia do mês subsequente ao da publicação;
II - relativamente à cláusula segunda, a partir de 1º de janeiro de 2018.

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2017/CV052_17
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2015/cv092_15
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/despacho/2017/dp139_17


CONVÊNIO ICMS 127, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017

Publicado no DOU de 05.10.17, pelo Despacho 139/17.

Ratificação Nacional no DOU de 26.10.17, pelo Ato Declaratório 21/17.

Prorroga disposições de convênios ICMS que dispõem sobre benefícios fiscais.

O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 166ª Reunião Ordinária, realizada em
Brasília, DF, no dia 29 de setembro de 2017, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7
de janeiro de 1975, resolve celebrar o seguinte

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira Os convênios ICMS a seguir indicados passam a vigorar com prazo final de vigência
em 30 de abril de 2019:

I -  Convênio ICMS 23/90, de 13 de setembro de 1990, que dispõe sobre o aproveitamento dos valores
pagos a título de direitos autorais, artísticos e conexos como crédito do ICMS;

II - Convênio ICMS 97/92, de 25 de setembro de 1992, que autoriza o Estado de Minas Gerais a reduzir a
base de cálculo do ICMS nas saídas de pó de alumínio;

III -  Convênio ICMS 75/97, de 25 de julho de 1997, que dispõe sobre isenção do ICMS nas operações
com Coletores Eletrônicos de Voto (CEV), e suas partes e peças;

IV - Convênio ICMS 125/97, de 12 de dezembro de 1997, que autoriza o Estado do Paraná a isentar do
ICMS as operações que especifica;

V - Convênio ICMS 77/98, de 18 de setembro de 1998, que autoriza o Estado de Minas Gerais a conceder
isenção do ICMS no recebimento de mercadorias importadas do exterior pelo SENAI;

VI - Convênio ICMS 38/01, de 06 de julho de 2001, que concede isenção do ICMS às operações internas
e interestaduais com automóveis de passageiros, para utilização como táxi.

VII - Convênio ICMS 59/01, de 6 de julho de 2001, que autoriza o Estado de Minas Gerais a conceder
crédito presumido nas operações internas com leite fresco;

VIII -  Convênio ICMS 65/03, de 4 de julho de 2003, que autoriza os Estados do Mato Grosso e Rio
Grande do Sul a conceder redução da base de cálculo do ICMS no fornecimento de refeição promovido
por bares, restaurantes e estabelecimentos similares;

IX - Convênio ICMS 113/06, 6 de outubro de 2006, que dispõe sobre a concessão de redução na base de
cálculo do ICMS devido nas saídas de biodiesel (B-100);

X -  Convênio ICMS 10/07, de 30 de março de 2007, que autoriza os Estados e o Distrito Federal a
conceder isenção de ICMS na importação de máquinas, equipamentos, partes e acessórios destinados a
empresa de radiodifusão;

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2007/cv010_07
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2006/cv113_06
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2003/cv065_03
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2001/cv059_01
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2001/cv038_01
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/1998/cv077_98
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/1997/cv125_97
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/1997/cv075_97
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/1992/cv097_92
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/1990/cv023_90
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/atos-declaratorios/2017/ad021_17
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/despacho/2017/dp139_17


XI - Convênio ICMS 53/07, de 16 de maio de 2007, que isenta do ICMS as operações com ônibus, micro-
ônibus, e embarcações, adquiridos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, no âmbito do Programa
Caminho da Escola, do Ministério da Educação - MEC;

XII -  Convênio ICMS 134/08, de 5 de dezembro de 2008, que autoriza o Estado de Goiás a conceder
redução da base de cálculo do ICMS na operação interestadual com bovino proveniente dos municípios
da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE -, para ser abatido no
Distrito Federal;

XIII - Convênio ICMS 45/10, de 26 de março de 2010, que autoriza as unidades federadas que especifica
a conceder isenção do ICMS nas saídas de locomotivas;

XIV -  Convênio ICMS 38/12, de 30 de março de 2012, que concede isenção do ICMS nas saídas de
veículos destinados a pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental ou autista, fica prorrogado;

XV -  Convênio ICMS 09/17, de 8 de fevereiro de 2017, que autoriza o Estado do Paraná a conceder
isenção na saída interna de mercadoria promovida pela Pastoral da Criança.

Cláusula segunda Serão observadas as disposições do Convênio ICMS 42/16, de 24 de maio de 2016,
nas unidades federadas que o tenham incorporado ou venham a incorporá-lo em suas legislações, quando
couber.

Cláusula terceira Este convênio entra em vigor na data da publicação no Diário Oficial da União da sua
ratificação nacional. 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2016/cv042_16
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2017/CV009_17
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2012/cv038_12
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2010/cv045_10
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2008/cv134_08
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2007/cv053_07


CONVÊNIO ICMS 129, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017

Publicado no DOU de 05.10.17, pelo Despacho 139/17.

Altera o Convênio ICMS 110/07, que dispõe sobre o regime de substituição tributária nas operações com
combustíveis e lubrificantes, derivados ou não de petróleo e com outros produtos.

O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 166ª Reunião Ordinária, realizada
Brasília,  DF,  no  dia  29  de  setembro  de  2017,  tendo em vista  o  disposto  nos  arts.  6º  ao  10  da  Lei
Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, e nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional
(Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolve celebrar o seguinte

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira  Fica acrescentado o Capítulo II-A ao  Convênio ICMS 110/07, de 28 de setembro
2017:

“CAPÍTULO II-A

DAS  OPERAÇÕES  COM  MISTURA  DE  COMBUSTÍVEIS  EM  PERCENTUAL  SUPERIOR  AO
OBRIGATÓRIO E DO MOMENTO DO PAGAMENTO DO IMPOSTO.

Cláusula décima sexta-A A distribuidora de combustível que promover operações com produto resultante
da mistura de óleo diesel com biocombustível em percentual superior ao obrigatório, cujo imposto tenha
sido retido anteriormente, deverá:

I - apurar a quantidade de combustível sobre a qual não ocorreu retenção de ICMS por meio da seguinte
fórmula: Qtde não trib. = (1- PDM/PDO) x Qtde Comb, onde:

PDM - Percentual de diesel na mistura

PDO - Percentual de diesel obrigatório

Qtde Comb. - Quantidade total do produto

II - sobre a quantidade apurada na forma do inciso I, calcular o valor do ICMS devido, utilizando-se das
bases de cálculos previstas nas cláusulas sétima a nona, conforme o caso, e sobre ela aplicar a alíquota
prevista para o produto resultante da mistura (S10 ou S500);

III - recolher em favor da unidade federada em que se deu a mistura, até o dia cinco do mês subsequente
ao da operação, o ICMS calculado na forma desta cláusula;

IV  -  além  das  informações  previstas  nos  §§  1º  e  2º  da  cláusula  décima  oitava,  indicar  no  campo
“Informações  Complementares”  da nota fiscal:  o percentual  de biocombustível  contido  na mistura;  a
quantidade da mistura em que não ocorreu a retenção; a base de cálculo e o ICMS devido, calculado nos
termos desta cláusula.”.

Cláusula segunda Este convênio entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União,
produzindo efeitos a partir de 1º de novembro de 2017.

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2007/cv110_07
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/despacho/2017/dp139_17


CONVÊNIO ICMS 130, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017

Publicado no DOU de 05.10.17, pelo Despacho 139/17.

Altera o Convênio ICMS 52/17, que dispõe sobre as normas gerais a serem aplicadas aos regimes de
substituição tributária e de antecipação do ICMS com encerramento de tributação, relativos às operações
subsequentes, instituídos por convênios ou protocolos firmados entres os Estados e o Distrito Federal.

O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 166ª Reunião Ordinária, realizada em
Brasília,  DF,  no  dia  29  de  setembro  de  2017,  tendo  em vista  o  disposto  nos  arts.  6º  a  10  da  Lei
Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei
nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), na alínea "a" do inciso XIII do § 1º e nos §§ 7º e 8º do art. 13, no art.
21-B e nos §§ 12 a 14 do art. 26, todos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006,  resolve
celebrar o seguinte:

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira O parágrafo único fica acrescido à cláusula quinta do Convênio ICMS 52/17, de 7 de
abril de 2017, com a seguinte redação:

"Parágrafo único. As regras deste convênio aplicam-se subsidiariamente aos acordos específicos de que
trata esta cláusula.".

Cláusula segunda Este convênio entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União,
produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018.

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2017/CV052_17
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/despacho/2017/dp139_17


CONVÊNIO ICMS 131, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017

Publicado no DOU de 05.10.17, pelo Despacho 139/17.

Altera  o  Convênio  ICMS  92/15,  que  estabelece  a  sistemática  de  uniformização  e  identificação  das
mercadorias  e  bens  passíveis  de  sujeição  aos  regimes  de  substituição  tributária  e  de  antecipação  de
recolhimento  do  ICMS com o  encerramento  de  tributação,  relativos  às  operações  subsequentes;  e  o
Convênio ICMS 52/17, que dispõe sobre as normas gerais a serem aplicadas aos regimes de substituição
tributária  e  de  antecipação  do  ICMS  com  encerramento  de  tributação,  relativos  às  operações
subsequentes, instituídos por convênios ou protocolos firmados entres os Estados e o Distrito Federal.

O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 166ª Reunião Ordinária, realizada em
Brasília,  DF,  no  dia  29  de  setembro  de  2017,  tendo  em vista  o  disposto  nos  arts.  6º  a  10  da  Lei
Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei
nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), na alínea "a" do inciso XIII do § 1º e nos §§ 7º e 8º do art. 13, no art.
21-B e nos §§ 12 a 14 do art. 26, todos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006,  resolve
celebrar o seguinte:

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira Os dispositivos a seguir enumerados do Convênio ICMS 92/15, de 20 de agosto de
2015, passam a vigorar com as seguintes redações:

I - itens 24.0 e 30.1 do Anexo XI:

“

ITEM CEST NCM/SH DESCRIÇÃO

24.0. 10.024.00 6811

Caixas d’água, tanques e reservatórios e suas tampas, telhas,
calhas,  cumeeiras  e afins,  de fibrocimento,  cimento-celulose
ou semelhantes, contendo ou não amianto, exceto os descritos
no CEST 10.023.00

30.1. 10.030.01 6907
Cubos,  pastilhas  e  artigos  semelhantes  de cerâmica,  mesmo
com suporte, exceto os descritos CEST 10.030.00

“;

II - os itens 87.0, 96.0 e 96.4 do Anexo XVIII:

“

ITEM CEST NCM/SH DESCRIÇÃO

87.0 17.087.00 0207
0209

Carnes e  demais  produtos comestíveis  frescos,  resfriados,
congelados,  salgados,  em  salmoura,  simplesmente

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2015/cv092_15
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0210.99.00
1501

temperados,  secos  ou defumados,  resultantes  do abate  de
aves, exceto os descritos no CEST 17.087.02

96.0 17.096.00 0901
Café torrado e moído, em embalagens de conteúdo inferior
ou igual a 2 kg, exceto os classificados nos CEST 17.096.04
e 17.096.05

96.4 17.096.04 0901
Café torrado e moído, em cápsulas, exceto os descritos no
CEST 17.096.05

“;

III - o item 13.0 do Anexo XXI:

"

ITEM CEST NCM/SH DESCRIÇÃO

13.0 20.013.00 3304.91.00 Pós, incluídos os compactos

".

Cláusula segunda Os itens 87.2 e 96.5 ficam acrescidos ao Anexo XVIII do Convênio ICMS 92/15, com
as seguintes redações:

"

ITEM CEST NCM/SH DESCRIÇÃO

87.2 17.087.02
0207.1
0207.2

Carnes de aves inteiras e com peso unitário superior a 3 kg,
temperadas

96.5 17.096.05 0901 Café descafeinado torrado e moído, em cápsulas

".

Cláusula terceira Os dispositivos a seguir enumerados do Convênio ICMS 52/17, de 7 de abril de 2017,
passam a vigorar com as seguintes redações:

 I - itens 24.0 e 30.1 do Anexo XI:

“

ITEM CEST NCM/SH DESCRIÇÃO

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2017/CV052_17
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24.0. 10.024.00 6811

Caixas d’água, tanques e reservatórios e suas tampas, telhas,
calhas,  cumeeiras  e afins,  de fibrocimento,  cimento-celulose
ou semelhantes, contendo ou não amianto, exceto os descritos
no CEST 10.023.00

30.1. 10.030.01 6907
Cubos,  pastilhas  e  artigos  semelhantes  de cerâmica,  mesmo
com suporte, exceto os descritos CEST 10.030.00

“;

II - os itens 87.0, 96.0 e 96.4 do Anexo XVII:

“

ITEM CEST NCM/SH DESCRIÇÃO

87.0 17.087.00

0207
0209
0210.99.00
1501

Carnes e  demais  produtos comestíveis  frescos,  resfriados,
congelados,  salgados,  em  salmoura,  simplesmente
temperados,  secos  ou defumados,  resultantes  do abate  de
aves, exceto os descritos no CEST 17.087.02

96.0 17.096.00 0901
Café torrado e moído, em embalagens de conteúdo inferior
ou igual a 2 kg, exceto os classificados nos CEST 17.096.04
e 17.096.05

96.4 17.096.04 0901
Café torrado e moído, em cápsulas, exceto os descritos no
CEST 17.096.05

“;

III - o item 13.0 do Anexo XIX:

"

ITEM CEST NCM/SH DESCRIÇÃO

13.0 20.013.00 3304.91.00 Pós, incluídos os compactos

".

Cláusula quarta Os itens 87.2 e 96.5 ficam acrescidos ao Anexo XVII do Convênio ICMS 52/17, com as
seguintes redações:

"

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2017/CV052_17


ITEM CEST NCM/SH DESCRIÇÃO

87.2 17.087.02
0207.1
0207.2

Carnes de aves inteiras e com peso unitário superior a 3 kg,
temperadas

96.5 17.096.05 0901 Café descafeinado torrado e moído, em cápsulas

".

Cláusula quinta Os dispositivos a seguir enumerados do Anexo XXVII do Convênio ICMS 52/17, de 7
de abril de 2017, passam a vigorar com as seguintes redações:

I - o item 19 do título CARNES E SUAS PREPARAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO XVII:

"

ITEM CEST NCM/SH DESCRIÇÃO

19 17.087.00

0207
0209
0210.99.00
1501

Carnes e  demais  produtos comestíveis  frescos,  resfriados,
congelados,  salgados,  em  salmoura,  simplesmente
temperados,  secos  ou defumados,  resultantes  do abate  de
aves, exceto os descritos no CEST 17.087.02

";

 II - o  item  7  do  título  TELHAS  E  OUTROS  PRODUTOS  CERÂMICOS  PARA  CONSTRUÇÃO
CONSTANTES DO ANEXO XI:

"

ITEM CEST NCM/SH DESCRIÇÃO

7 10.030.01 6907
Cubos,  pastilhas  e  artigos  semelhantes  de cerâmica,  mesmo
com suporte, exceto os descritos CEST 10.030.00

".

Cláusula sexta O item 21 fica acrescido ao título CARNES E SUAS PREPARAÇÕES CONSTANTES
DO ANEXO XVII do Anexo XXVII do Convênio ICMS 52/17, com a seguinte redação:

"

ITEM CEST NCM/SH DESCRIÇÃO

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2017/CV052_17
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21 17.087.02
0207.1
0207.2

Carnes de aves inteiras e com peso unitário superior a 3 kg,
temperadas

".

Cláusula sétima Este convênio entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União,
produzindo efeitos a partir:

I - do primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação quanto às cláusulas primeira e segunda;

II - de 1º de janeiro de 2018 quanto às cláusulas terceira, quarta, quinta e sexta.



CONVÊNIO ICMS 132, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017

Publicado no DOU de 05.10.17, pelo Despacho 139/17.

Altera  o  Convênio  ICMS  38/12,  que  concede  isenção  do  ICMS  nas  saídas  de  veículos
destinados a pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental ou autista.

O Conselho Nacional  de Política Fazendária -  CONFAZ na sua 166ª Reunião Ordinária,
realizada em Brasília, DF, no dia 29 de setembro de 2017, tendo em vista o disposto na Lei
Complementar n° 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o seguinte

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira O Anexo II do  Convênio ICMS 38/12, de 30 de março de 2012, passa a
vigorar com a redação do Anexo Único deste convênio.

Cláusula segunda Fica a critério da unidade federada a exigência do documento previsto no
inciso I do § 3º da cláusula quarta do Convênio ICMS 38/12.

Cláusula terceira Este convênio entra em vigor na da data da publicação no Diário Oficial da
União de sua ratificação nacional.

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2012/cv038_12
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2012/cv038_12
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/despacho/2017/dp139_17


ANEXO ÚNICO DO CONVÊNIO ICMS 132, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017

“ANEXO II DO CONVÊNIO ICMS 38/12, DE 30 DE MARÇO DE 2012

LAUDO DE AVALIAÇÃO

DEFICIÊNCIA FISICA E/OU VISUAL

Serviço  Médico/Unidade  de  Saúde:
__________________________

Data:___/___/___

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE E DADOS COMPLEMENTARES

Nome:

Data de Nascimento:    /    / Sexo:   [   ] Masculino        [   ] Feminino

Identidade no Órgão Emissor: UF:

Mãe:

Pai:

Responsável (Representante legal):

Endereço:

Bairro:

Cidade CEP: UF:



Fone: Email:

Atestamos, para a finalidade de concessão do benefício, que o requerente retro qualificado possui a
deficiência abaixo assinalada:
Tipo de Deficiência

 

 

Código Internacional de Doenças - CID-10

(Preencher  com  tantos  códigos  quantos  sejam
necessários

[   ]  Deficiência FÍSICA (*)

[   ]   Deficiência VISUAL (*)

 

*observar as instruções deste anexo. 

OBS:  É considerada pessoa portadora de
deficiência  física  aquela  que  apresenta
alteração  completa  ou  parcial  de  um  ou
mais  segmentos  do  corpo  humano,
acarretando o comprometimento da função
física,  apresentando-se  sob  a  forma  de
paraplegia,  paraparesia,  monoplegia,
monoparesia,  nanismo,  tetraplegia,
tetraparesia,  triplegia,  triparesia,
hemiplegia,  hemiparesia,  amputação  ou
ausência  de  membro,  paralisia  cerebral,
membros  com  deformidade  congênita  ou
adquirida, exceto as deformidades estéticas
e as que não produzam dificuldades para o
desempenho de funções.

Descrição Detalhada da Deficiência

Nome:_______________________
__

_______________________
___

UNIDADE  EMISSORA  DO
LAUDO



 

Endereço:____________________
__

Assinatura 

Carimbo e registro do CRM

Identificação:_______________
___

CNPJ:_____________________
___

Nome e CPF do responsável:

___________________________
___

___________________________
___

Assinatura do responsável

 

.



CONVÊNIO ICMS 133, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017

Publicado no DOU de 05.10.17, pelo Despacho 139/17.

Ratificação Nacional no DOU de 26.10.17, pelo Ato Declaratório 21/17.

Prorroga as disposições do Convênio ICMS 100/97, que reduz a base de cálculo do ICMS nas saídas dos
insumos agropecuários que especifica, e dá outras providências.

O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 166ª Reunião Ordinária, realizada em
Brasília, DF, no dia 29 de setembro de 2017, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7
de janeiro de 1975, resolve celebrar o seguinte

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira Fica prorrogada até 30 de abril de 2019 as disposições contidas no Convênio ICMS
100/97,  de  4 de novembro  de  1997,  que reduz a  base de cálculo  do ICMS nas  saídas  dos  insumos
agropecuários que especifica, e dá outras providências.

Cláusula segunda Este convênio entra em vigor na data da publicação no Diário Oficial da União da sua
ratificação nacional.

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/1997/cv100_97
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/1997/cv100_97
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/atos-declaratorios/2017/ad021_17
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/despacho/2017/dp139_17


CONVÊNIO ICMS 134, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017

Publicado no DOU de 05.10.17, pelo Despacho 139/17.

Altera  o  Convênio  ICMS  52/17,  que  estabelece  a  sistemática  de  uniformização  e  identificação  das
mercadorias  e  bens  passíveis  de  sujeição  aos  regimes  de  substituição  tributária  e  de  antecipação  de
recolhimento do ICMS com o encerramento de tributação, relativos às operações subsequentes.

O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 166ª Reunião Ordinária, realizada em
Brasília,  DF,  no  dia  29  de  setembro  de  2017,  tendo  em  vista  o  disposto  nos  art.  6º  a  9º  da  Lei
Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, bem como na alínea “a” do inciso XIII do §1º e no § 7º
do art. 13 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e nos arts. 102 e 199 do Código
Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolve celebrar o seguinte

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira O § 3º da cláusula nona do  Convênio ICMS 52/17, de 7 de abril de 2017, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“§ 3º Em substituição ao disposto no inciso II, nas transferências interestaduais destinadas aos Estados de
Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte, o regime de que
trata o  caput não se aplica quando promovidas entre estabelecimentos do industrial fabricante,  exceto
quando destinada a estabelecimento varejista.”.

Cláusula segunda Este convênio entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União,
produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018. 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2017/CV052_17
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/despacho/2017/dp139_17


CONVÊNIO ICMS 149, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017

Publicado no DOU de 09.10.17, pelo Despacho 142/17.

Altera  o  Convênio  ICMS  92/15,  que  estabelece  a  sistemática  de  uniformização  e  identificação  das
mercadorias  e  bens  passíveis  de  sujeição  aos  regimes  de  substituição  tributária  e  de  antecipação  de
recolhimento do ICMS com o encerramento de tributação, relativos às operações subsequentes, e altera o
Convênio ICMS 52/17, que dispõe sobre as normas gerais a serem aplicadas aos regimes de substituição
tributária  e  de  antecipação  do  ICMS  com  encerramento  de  tributação,  relativos  às  operações
subsequentes, instituídos por convênios ou protocolos firmados entres os Estados e o Distrito Federal.

O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 166ª Reunião Ordinária, realizada em
Brasília,  DF,  no  dia  29  de  setembro  de  2017,  tendo  em  vista  o  disposto  nos  art.  6º  a  9º  da  Lei
Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, bem como na alínea “a” do inciso XIII do § 1º e no § 7º
do art. 13 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e nos arts. 102 e 199 do Código
Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolve celebrar o seguinte

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira O item 8.0 do Anexo VII do Convênio ICMS 92/15, de 20 de agosto de 2015, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“

8.0 06.008.00 2710.19.9

Outros óleos de petróleo ou de minerais  betuminosos (exceto
óleos  brutos)  e  preparações  não  especificadas  nem
compreendidas  noutras  posições,  que  contenham,  como
constituintes  básicos,  70%  ou  mais,  em  peso,  de  óleos  de
petróleo ou de minerais betuminosos, exceto os que contenham
biodiesel,  exceto  os  resíduos  de  óleos  e  exceto  as  graxas
lubrificantes

”.

Cláusula segunda O item 8.1 fica acrescido ao Anexo VII do  Convênio ICMS 92/15, com a seguinte
redação:

“

8.1 06.008.01 2710.19.9 Graxa lubrificante

”.

Cláusula terceira O item 8.0 do Anexo VII do Convênio ICMS 52/17, de 7 de abril de 2017, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2017/CV052_17
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2015/cv092_15
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2015/cv092_15
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/despacho/2017/dp142_17


8.0 06.008.00 2710.19.9

Outros óleos de petróleo ou de minerais  betuminosos (exceto
óleos  brutos)  e  preparações  não  especificadas  nem
compreendidas  noutras  posições,  que  contenham,  como
constituintes  básicos,  70%  ou  mais,  em  peso,  de  óleos  de
petróleo ou de minerais betuminosos, exceto os que contenham
biodiesel,  exceto  os  resíduos  de  óleos  e  exceto  as  graxas
lubrificantes

”.

Cláusula quarta O item 8.1 fica acrescido ao Anexo VII do  Convênio ICMS 52/17, com a seguinte
redação:

“

8.1 06.008.01 2710.19.9 Graxa lubrificante

”.

Cláusula quinta Este convênio entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União,
produzindo efeitos a partir:
I - do primeiro dia do primeiro do mês subsequente ao da publicação, quanto às cláusulas primeira e
segunda;
II - de 1º de janeiro de 2018, quanto às cláusulas terceira e quarta.

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2017/CV052_17


PROTOCOLO ICMS 35, DE 25 DE JULHO DE 2017

Publicado no DOU de 25.07.2017, Pelo Despacho 109/17.

Altera o Protocolo ICMS 11/91, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações com cerveja,
refrigerantes, água mineral ou potável e gelo.

Os Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio
de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São
Paulo,  Sergipe,  Tocantins  e  o  Distrito  Federal,  neste  ato  representados  pelos  seus  respectivos
Secretários de Fazenda, Finanças ou Tributação, tendo em vista o disposto nos art. 102 e 199 da Lei nº
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) e no art. 9º da Lei Complementar nº 87, de
13 de setembro de 1996, resolvem celebrar o seguinte.

PROTOCOLO

Cláusula primeira Fica alterado o § 4º da cláusula quarta do Protocolo ICMS 11/91, de 21 de maio de
1991, com a seguinte redação:

“§ 4º Nas operações destinadas aos Estados do Amazonas e da Bahia, a MVA-ST a ser aplicada é a
prevista em sua legislação interna para os produtos mencionados neste Protocolo.”.

Cláusula segunda. Este protocolo entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia do primeiro mês subsequente a sua publicação.

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/protocolos/1991/pt011_91
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/despacho/2017/dp109_17

