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DESTAQUES DA SEMANA:

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS

•	 Prorrogado o prazo para efetuar adesão ao o Programa 
Especial de Regularização Tributária (PERT)

a) Instruções no âmbito da PGFN – PERT 

b) Orientações no âmbito da RFB – PERT 

•	 Prorrogado o prazo para efetuar adesão ao Programa de 
Regularização Tributária Rural (PRR)

a) Instruções âmbito da RFB – PRR 

b) Orientações no âmbito da PGFN – PRR 

•	 TJLP – 4º trimestre de 2017

•		Aprovado	o	texto	dos	pareceres	de	classificação	do	Comitê	
do Sistema Harmonizado da Organização Mundial das Alfân-
degas (OMA)

ICMS

•	 Pró-Esporte - Procedimentos relacionados à organização e ao 
funcionamento do Programa

•		ICMS	ST	–	Alteração	nos	Convênios	ICMS	92/2015	e	52/2017

•		ICMS	ST	-	Operações	com	pneumáticos,	câmaras	de	ar	e	
protetores de borracha

•		Cobrança	do	ICMS	sobre	bens	e	mercadorias	digitais	(softwa-
res,	programas,	jogos	eletrônicos,	aplicativos,	arquivos	eletrôni-
cos	e	congêneres)

•		ICMS	ST	-	Operações	com	veículos	automotores	–	Alteração	no	
Convênio	52/2017

•		Redução	de	base	de	cálculo	para	o	débito	de	ICMS	ST	nas	
operações	com	água	mineral,	potável	ou	natural

•		Redução	da	base	de	cálculo	nas	operações	com	equipamen-
tos	industriais	e	implementos	agrícolas	–	Alteração	no	Convênio	
ICMS	52/1991



•	ICMS	ST	–	Operações	com	produtos	de	perfumaria	e	de	
higiene	pessoal	e	cosméticos	–	Alteração	no	Convênio	ICMS	
92/2015	e	52/2017

•	ICMS	ST	-	Operações	com	tintas	e	vernizes	-	

•	ICMS	ST	-	Operações	com	celulares	e	cartões	inteligentes

•	ICMS	ST	-	Operações	com	cervejas,	chopes,	refrige-
rantes,	águas	e	outras	bebidas	–	Alteração	no	Convênio	
52/2017

•	ICMS	ST	–	Operações	com	combustíveis	e	lubrificantes	–	
Alteração	nos	Convênios	ICMS	92/2015	e	52/2017

•	Condições	gerais	para	concessão	de	moratória,	parcela-
mento,	ampliação	de	prazo	de	pagamento,	remissão,	anistia	
e transação

•	Prorrogação	de	benefícios	fiscais

•	ICMS	ST	–	Diversos	segmentos	-	Alteração	nos	Convênios	
ICMS	92/2015	e	52/2017

•	Insumos	agropecuários	–	Prorrogação	do	Convênio	ICMS	
100/1997

•	ICMS	ST	–	Inaplicabildiade	nas	transferências	promovidas	
entre estabelecimentos do industrial fabricante destinadas 
aos	Estados	de	AL,	BA,	MG,	PB	e	RJ	-	Alteração	no	Convênio	
ICMS	52/2017

•	NF-e	e	NFC-e	–	Obrigatoriedade	de	preenchimento	dos	
campos cEAN e cEANTrib

•	CFOP	–	Códigos	acrescentados	e	alterados

•	Alterações	no	RICMS/RS,	divulgadas	pela	SEFAZ/RS:

a)	Alterado	o	início	da	obrigatoriedade	de	emissão	do	CT-e	
OS

b) Pedra britada e de mão – Prorrogação da redução de 
base	de	cálculo	do	ICMS	

c)	ICMS	ST	-	Autopeças	e	cosméticos,	perfumaria,	artigos	de	
higiene pessoal e de toucador

•		Alterações	na	Instrução	Normativa	DRP	45/98,	divulgadas	
pela	SEFAZ/RS

a)	Declaração	de	ITCD	(DIT)	e	Certidão	de	Quitação	do	ITCD	

b)	ICMS	ST	-	Altera	a	lista	de	Distribuidores	Hospitalares	

c)	UPC	-	4º	trimestre	de	2017	

d) TJLP - 4º trimestre de 2017 

e) UIF-RS - Outubro de 2017



OBRIGAÇÕES DA SEMANA

09/10

ICMS/RS – ST - Demais Mercadorias -	Recolhimento	de	ICMS	
substituição	tributária	das	operações	internas	referentes	ao	mês	de	
setembro.

10/10

GPS - Envio	de	cópia	da	GPS	ao	sindicato	da	categoria	profissio-
nal mais numerosa entre os empregados.*

JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO -	As	Pessoas	Jurídicas	devem	forne-
cer o comprovante referente setembro. Instrução Normativa/SRF n. 
41/1998.

IPI -	Recolhimento	do	IPI	incidente	sobre	os	produtos	classificados	
no	código	NCM	2402.20.00	da	TIPI	apurado	em	setembro	(Código	
de	Receita:	1020).

ICMS/RS - Carne Verde (ou temperada) de Aves – Recolhimen-
to,	pelos	estabelecimentos	abatedores	(inclusive	ponto	de	vendas	ou	
distribuição	do	abatedor)	de	aves	registrados	no	SERPA,	referente	
agosto.

ISSQN - Porto Alegre - Recolhimento	relativo	ao	mês	de	setembro.
ISSQN-DEC – Porto Alegre - Entrega da declaração referente ao 

mês	de	setembro	–	Instrução	Normativa	n.	06/2007

13/10

PIS/COFINS – Autopeças/Retenções – Recolhimento referente a 
2ª	quinzena	de	setembro.

CIDE -	Pagamento	referente	ao	mês	de	setembro.	Combustíveis	
(Código	9331);	Remessas	ao	exterior	de	remuneração/“royalties”	
(Código	8741).

OBSERVAÇÕES:

» Nota Fiscal Gaúcha - Os	contribuintes,	não	obrigados	à	entrega	da	
Escrituração	Fiscal	Digital	–	EFD,	deverão	transmitir	os	arquivos	à	SEFAZ/RS,	
considerando	o	8º	dígito	de	seu	número	de	CNPJ,	a	partir	do	dia	10	do	mês	
subsequente	ao	da	emissão.	Resolução	n.	03/2013,	arts.	2º	e	11.
»	(*)	Antecipar	o	recolhimento,	se	não	houver	expediente	bancário	no	dia	
indicado.	(Ex.:	Feriado	Municipal)

GIA/ICMS-RS - Entrega	da	GIA,	relativa	ao	mês	de	setembro.
ICMS/RS – ST - Mercadorias relacionadas no Apêndice III, 

Seção II, Item VIII, do RICMS - Recolhimento	de	ICMS	substituição	
tributária	das	operações	internas	referentes	ao	mês	de	agosto.

ICMS/RS -	Recolhimento,	pelos	estabelecimentos	comerciais,	
categoria	geral,	relativo	ao	mês	de	setembro.

ICMS/RS - Recolhimento,	pelos	contribuintes	enquadrados	na	
categoria	geral,	referente	ao	mês	de	setembro,	relativo	às	saídas	
sujeitas	ao	IPI,	inclusive	alíquota	zero.



ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS

Prorrogado o prazo para efetuar adesão ao o Programa 
Especial de Regularização Tributária (PERT)
A	Medida	Provisória	n.	804/2017,	DOU	29	de	setembro	de	2017,	

altera	a	Medida	Provisória	n.	783/2017,	a	qual	instituiu	o	Programa	
Especial	de	Regularização	Tributária	(PERT)	junto	à	Secretaria	da	Re-
ceita	Federal	do	Brasil	e	à	Procuradoria-Geral	da	Fazenda	Nacional,	
onde,	em	decorrência	da	presente	alteração,	o	prazo	para	efetuar	
adesão	ao	PERT	fica	prorrogado	para	até	31	de	outubro	de	2017.
Para	os	requerimentos	realizados	no	mês	de	outubro	de	2017	por	

meio	da	opção	por	uma	das	modalidades	de	que	tratam:
•	Os	incisos	I	e	III	do	caput	do	art.	2º	e	o	inciso	II	do	caput	do	art.	

3º,	o	pagamento	à	vista	e	em	espécie	de	percentual	do	valor	da	dívi-
da consolidada referente às parcelas dos meses de agosto e setembro 
de	2017	de	que	tratam	os	incisos	I	e	III	do	caput	do	art.	2º,	o	inciso	I	
do	§	1º	do	art.	2º,	o	inciso	II	do	caput	do	art.	3º	e	o	inciso	I	do	§	1º	
do	art.	3º,	será	efetuada	cumulativamente	à	parcela	do	pagamento	à	
vista	referente	ao	mês	de	outubro	de	2017;	e
•	O	inciso	II	do	caput	do	art.	2º	e	o	inciso	I	do	caput	do	art.	3º,	

os	pagamentos	da	primeira,	da	segunda	e	da	terceira	prestação,	nos	
percentuais	mínimos	para	cada	prestação	de	quatro	décimos	por	
cento	da	dívida	consolidada,	serão	realizados	cumulativamente	no	
mês	de	outubro	de	2017.
Ainda	assim,	fica	revogada	a	Medida	Provisória	n.	798/2017.	
Seguem,	abaixo,	as	instruções	e	orientações	da	Receita	Federal	do	

Brasil	e	Procuradoria	Geral	da	Fazenda	Nacional	–	PGFN:
a) Instruções no âmbito da PGFN - PERT
A	Portaria	PGFN	n.	970/2017,	DOU	02	de	outubro	de	2017,	

altera	a	Portaria	PGFN	n.	690/2017,	para	prorrogar	o	prazo	de	
adesão	ao	Programa	Especial	de	Regularização	Tributária	(PERT),	ins-

tituído	pela	Medida	Provisória	n.	783/2017,	para	até	31	de	outubro	
de 2017.
O	sujeito	passivo	deverá	comparecer	à	unidade	de	atendimento	

integrado da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) de seu do-
micílio	tributário,	até	o	dia	31	de	outubro	de	2017,	para	comprovar	
o	pedido	de	desistência	e	a	renúncia	de	ações	judiciais,	mediante	a	
apresentação da 2ª (segunda) via da correspondente petição proto-
colada	ou	de	certidão	do	Cartório	que	ateste	a	situação	das	referidas	
ações. 

b) Orientações no âmbito da RFB - PERT
A	Instrução	Normativa	RFB	n.	1.748/2017,	DOU	02	de	outu-

bro	de	2017,	altera	a	Instrução	Normativa	RFB	n.	1.711/2017,	que	
regulamenta o Programa Especial de Regularização Tributária (Pert) 
instituído	pela	Medida	Provisória	n.	783/2017.
Dentre	as	alterações	introduzidas	destacamos:
•	A	adesão	ao	Pert	será	formalizada	mediante	requerimento	

protocolado	exclusivamente	no	sítio	da	RFB	na	Internet,	no	endereço	
http://rfb.gov.br,	até	o	dia	31	de	outubro	de	2017,	e	abrangerá	os	
débitos	indicados	pelo	sujeito	passivo	na	condição	de	contribuinte	ou	
responsável;
•	O	requerimento	de	adesão	produzirá	efeitos	somente	depois	de	

confirmado	o	pagamento	do	valor	à	vista	ou	da	1ª	(primeira)	presta-
ção,	que	deverá	ser	efetuado	até	o	último	dia	útil	do	mês	de	outubro	
de	2017;
•	A	comprovação	do	pedido	de	desistência	e	da	renúncia	de	

ações	judiciais	deverá	ser	apresentada	à	unidade	da	RFB	do	domicílio	
fiscal	do	sujeito	passivo	até	31	de	outubro	de	2017;
•	Para	os	requerimentos	de	adesão	realizados	no	mês	de	outubro	

de	2017:
a.	Os	pagamentos	à	vista	e	em	espécie	de	que	tratam	os	incisos	

I	e	III	do	art.	3º	e	o	inciso	I	do	§	2º	vencíveis	nos	meses	de	agosto	
e setembro deverão ser efetuados cumulativamente com a parcela 
do	pagamento	à	vista	e	em	espécie	referente	ao	mês	de	outubro	de	
2017;



b.	Os	pagamentos	referentes	à	1ª	(primeira),	à	2ª	(segunda)	e	à	
3ª	(terceira)	prestações	do	parcelamento	de	que	trata	o	inciso	II	do	
art.	Art.	3º	deverão	ser	efetuados	cumulativamente	no	mês	de	outu-
bro de 2017.

Prorrogado o prazo para efetuar adesão ao Programa 
de Regularização Tributária Rural (PRR)
A	Medida	Provisória	n.	803/2017,	DOU	29	de	setembro	de	2017,	

altera	a	Medida	Provisória	n.	793/2017,	a	qual	instituiu	o	Programa	
de	Regularização	Tributária	Rural	(PRR)	junto	à	Secretaria	da	Receita	
Federal	do	Brasil	e	à	Procuradoria-Geral	da	Fazenda	Nacional,	onde,	
em	decorrência	da	presente	alteração,	o	prazo	para	efetuar	adesão	
ao	PERT	fica	prorrogado	para	até	30	de	novembro	de	2017.

Os pagamentos das parcelas referentes aos meses de setembro e 
de	outubro	de	2017	serão	feitos	da	seguinte	forma:
•	Para	os	requerimentos	realizados	no	mês	de	outubro	de	2017,	

o	pagamento	de	1%	da	dívida	consolidada	sem	reduções	referente	
à	parcela	do	mês	de	setembro	de	2017	de	que	tratam	o	inciso	I	do	
caput	do	art.	2º,	o	inciso	I	do	caput	do	art.	3º	e	o	inciso	I	do	§	2º	do	
art.	3º	será	efetuado	cumulativamente	com	a	parcela	de	1%	da	dívida	
consolidada	sem	reduções	referente	ao	mês	de	outubro	de	2017;	e
•	Para	os	requerimentos	realizados	no	mês	de	novembro	de	

2017,	o	pagamento	de	2%	da	dívida	consolidada	sem	reduções	re-
ferente às parcelas dos meses de setembro e de outubro de 2017 de 
que	tratam	o	inciso	I	do	caput	do	art.	2º,	o	inciso	I	do	caput	do	art.	3º	
e	o	inciso	I	do	§	2º	do	art.	3º	será	efetuado	cumulativamente	com	a	
parcela	de	1%	da	dívida	consolidada	sem	reduções	referente	ao	mês	
de novembro de 2017.
Para	incluir	no	PRR	débitos	que	se	encontrem	em	discussão	admi-

nistrativa	ou	judicial,	o	sujeito	passivo	deverá	desistir	previamente	das	
impugnações	ou	dos	recursos	administrativos	e	das	ações	judiciais	
que	tenham	por	objeto	os	débitos	que	serão	quitados,	e	renunciar	a	
quaisquer	alegações	de	direito	sobre	as	quais	se	fundem	as	referidas	
impugnações,	os	recursos	administrativos	ou	as	ações	judiciais,	e	pro-

tocolar,	no	caso	de	ações	judiciais,	requerimento	de	extinção	do	pro-
cesso	com	resolução	do	mérito,	nos	termos	estabelecidos	na	alínea	
“c”	do	inciso	III	do	caput	do	art.	487	da	Lei	n.	13.105/2015	-	Código	
de	Processo	Civil.	A	comprovação	do	pedido	de	desistência	ou	da	
renúncia	de	ações	judiciais	será	apresentada	na	unidade	de	atendi-
mento	integrado	do	domicílio	fiscal	do	sujeito	passivo	na	condição	de	
contribuinte	ou	de	sub-rogado	até	30	de	novembro	de	2017.
Vale	ressaltar	que,	o	deferimento	do	pedido	de	adesão	ao	PRR	fi-

cará condicionado ao pagamento do valor à vista ou do valor corres-
pondente	a	3%	da	dívida	consolidada	sem	reduções	correspondente	
à	primeira,	à	segunda	e	à	terceira	parcelas	de	que	tratam	o	inciso	I	
do	caput	do	art.	2º,	o	inciso	I	do	caput	do	art.	3º	e	o	inciso	I	do	§	2º	
do	art.	3º,	que	deverá	ocorrer	até	30	de	novembro	de	2017.
Seguem,	abaixo,	as	instruções	e	orientações	da	Receita	Federal	do	

Brasil	e	Procuradoria	Geral	da	Fazenda	Nacional	–	PGFN:
a) Instruções no âmbito da RFB - PRR
A	Instrução	Normativa	RFB	n.	1.749/2017,	DOU	02	de	outubro	

de	2017,	altera	a	Instrução	Normativa	n.	1.728/2017,	que	regula-
menta	o	Programa	de	Regularização	Tributária	Rural	(PRR),	instituído	
pela	Medida	Provisória	nº	793/2017,	no	âmbito	da	Secretaria	da	
Receita Federal do Brasil (RFB).
Dentre	as	alterações	introduzidas	destacamos:
•	A	adesão	ao	PRR	se	dará	mediante	requerimento	a	ser	proto-

colado	na	unidade	da	RFB	do	domicílio	tributário	do	devedor,	até	o	
dia	30	de	novembro	de	2017,	e	abrangerá	os	débitos	indicados	pelo	
sujeito	passivo,	na	condição	de	contribuinte	ou	de	sub-rogado;
•	Somente	produzirão	efeitos	os	requerimentos	de	adesão	formu-

lados com o correspondente pagamento da 1ª (primeira) prestação 
de	que	tratam	o	inciso	I	do	caput	do	art.	3º,	o	inciso	I	do	caput	do	
art.	4º	e	o	inciso	I	do	§	1º	do	art.	4º,	conforme	o	caso,	que	deverá	
ser	efetuado	até	o	dia	30	de	novembro	de	2017;
•	Poderão	ser	quitados	na	forma	do	PRR	ainda	que	provenientes	

de	lançamento	efetuado	de	ofício	após	1º	de	agosto	de	2017,	desde	
que	a	adesão	ao	Programa	seja	requerida	até	o	dia	30	de	novem-



bro	de	2017,	conforme	previsto	no	art.	5º,	e	o	tributo	lançado	tenha	
vencimento	legal	até	30	de	abril	de	2017;
•	Para	os	requerimentos	realizados	no	mês	de	outubro	de	2017,	

o	pagamento	de	1%	(um	por	cento)	da	dívida	consolidada	sem	
reduções,	referente	à	parcela	do	mês	de	setembro	de	2017,	de	que	
tratam	o	inciso	I	do	caput	do	art.	3º,	o	inciso	I	do	caput	do	art.	4º	e	o	
inciso	I	do	§	1º	do	art.	4º,	deverá	ser	efetuado	cumulativamente	com	
a	parcela	de	1%	(um	por	cento)	da	dívida	consolidada	sem	reduções	
referente	ao	mês	de	outubro	de	2017.
•	Para	os	requerimentos	realizados	no	mês	de	novembro	de	

2017,	o	pagamento	de	2%	(dois	por	cento)	da	dívida	consolidada	
sem	reduções,	referente	às	parcelas	dos	meses	de	setembro	e	de	ou-
tubro	de	2017,	de	que	tratam	o	inciso	I	do	caput	do	art.	3º,	o	inciso	I	
do	caput	do	art.	4º	e	o	inciso	I	do	§	1º	do	art.	4º,	deverá	ser	efetuado	
cumulativamente	com	a	parcela	de	1%	(um	por	cento)	da	dívida	con-
solidada	sem	reduções	referente	ao	mês	de	novembro	de	2017.
•	Na	hipótese	prevista	no	art.	8º,	o	sujeito	passivo	deverá	com-

provar	perante	a	RFB,	até	30	de	novembro	de	2017,	que	houve	o	
pedido	de	extinção	dos	processos	com	julgamento	do	mérito,	nos	
termos	do	inciso	III	do	caput	do	art.	487	do	CPC,	mediante	apresen-
tação	da	2ª	(segunda)	via	da	petição	de	renúncia	protocolada	no	
respectivo	cartório	judicial,	ou	de	certidão	do	cartório	que	ateste	o	
estado	do	processo,	cuja	cópia	deverá	ser	anexada	ao	requerimento	
do parcelamento.

b) Orientações no âmbito da PGFN - PRR
A	Portaria	PGFN	n.	976/2017,	DOU	04	de	outubro	de	2017,	

altera	a	Portaria	PGFN	n.	894/2017,	para	prorrogar	o	prazo	de	ade-
são	ao	Programa	de	Regularização	Tributária	Rural	(PRR),	instituído	
pela	Medida	Provisória	n.	793/2017,	para	até	30	de	novembro	de	
2017.
No	caso	em	que	o	deferimento	da	adesão	é	condicionado	à	

apresentação	de	garantia,	o	sujeito	passivo	deverá	comparecer	no	
Atendimento Residual das unidades da PGFN ou no Atendimento In-
tegrado	da	Receita	Federal	do	Brasil	(RFB)	de	seu	domicílio	tributário,	

até	o	dia	30	de	novembro	de	2017,	para	apresentar	a	documenta-
ção	pertinente,	na	forma	do	inciso	IV	do	art.	3º.	
O	sujeito	passivo	deverá	comparecer	ao	Atendimento	Residual	

das unidades da PGFN ou ao Atendimento Integrado da RFB de 
seu	domicílio	tributário,	até	o	dia	30	de	novembro	de	2017,	para	
comprovar	o	pedido	de	desistência	e	a	renúncia	de	ações	judiciais,	
mediante a apresentação da 2ª (segunda) via da correspondente 
petição	protocolada	ou	de	certidão	do	Cartório	que	ateste	a	situação	
das	referidas	ações”.

TJLP – 4º trimestre de 2017
A	Resolução	BACEN	n.	4.601/2017,	DOU	de	29	de	setembro	de	

2017,	define	a	Taxa	de	Juros	de	Longo	Prazo	(TJLP)	para	o	quarto	
trimestre	de	2017,	fixando	em	7,0%	a.a.	(sete	por	cento	ao	ano)	a	
vigorar	no	período	de	1º	de	outubro	a	31	de	dezembro	de	2017,	
inclusive.

Aprovado o texto dos pareceres de classificação do Co-
mitê do Sistema Harmonizado da Organização Mundial das 
Alfândegas (OMA)
A	Instrução	Normativa	RFB	n.	1.747/2017,	DOU	de	02	de	outu-

bro	de	2017,	aprova,	na	forma	da	Coletânea	disponível	no	sítio	da	
Secretaria	da	Receita	Federal	do	Brasil	(RFB)	na	Internet,	no	endereço	
<rfb.gov.br>,	a	tradução	para	a	língua	portuguesa	dos	pareceres	de	
classificação	do	Comitê	do	Sistema	Harmonizado,	da	Organização	
Mundial	das	Alfândegas	(OMA),	atualizada	até	janeiro	de	2017.
Em	decorrência	dessa	aprovação,	ficam	adotadas	como	vin-

culativas	as	classificações	das	mercadorias	contidas	nos	pareceres	
traduzidos.

Os referidos pareceres serão adotados como elemento subsidiário 
fundamental	para	a	classificação	de	mercadorias	com	características	
semelhantes	às	das	mercadorias	objeto	de	sua	análise.



ICMS

Pró-Esporte - Procedimentos relacionados à organização 
e ao funcionamento do Programa
O	Decreto	n.	53.743/2017,	DOE	RS	de	03	de	outubro	de	2017,	

estabelece regras e procedimentos para organização e funcionamen-
to do Programa de Incentivo ao Esporte do Estado do Rio Grande do 
Sul	-	Pró-Esporte,	instituído	pela	Lei	n.	13.924/2012.

ICMS ST – Alteração nos Convênios ICMS 92/2015 e 
52/2017
O	Convênio	ICMS	n.	101/2017,	DOU	de	05	de	outubro	de	2017,	

altera	o	Convênio	ICMS	nº	92/2015,	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	nº	52/2017,	que	dispõe	
sobre as normas gerais a serem aplicadas aos regimes de substitui-
ção	tributária	e	de	antecipação	do	ICMS	com	encerramento	de	tribu-
tação,	relativos	às	operações	subsequentes,	instituídos	por	convênios	
ou	protocolos	firmados	entres	os	Estados	e	o	Distrito	Federal.
•	Convênio	ICMS	92/2015
Ficam	acrescentados	os	seguintes	dispositivos	ao	Convênio	ICMS	

92/2015,	com	as	seguintes	redações:
a)	O	item	6.1	ao	Anexo	XV:

b)	O	item	48.1	do	Anexo	XXI:

	c)	Os	itens	62.1,	69.1,	77.1	e	79.7	ao	Anexo	XVIII:

•	Convênio	ICMS	52/2017
1.	Os	seguintes	dispositivos	do	Convênio	ICMS	52/2017,	de	28	

de	abril	de	2017,	passam	a	vigorar	com	a	seguinte	redação:
a)	O	item	6.0	da	tabela	de	que	trata	o	Anexo	XV:

b)	Os	itens	62.0,	69.0,	77.0,	79.0	e	110.0	da	tabela	de	que	trata	
o	Anexo	XVIII:

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

descartáveis 

48.1	 20.048.01	 9619.00.00	 Fraldas	de	fibras	têxteis	

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

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

descartáveis 

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	chá	e	mate



c)	O	item	48.0	do	Anexo	XXI:

d)	O	item	79.6	do	Anexo	XVIII:

2.	Ficam	acrescentados	os	seguintes	dispositivos	ao	Convênio	
ICMS	52/17,	com	as	seguintes	redações:
a)	O	item	6.1	ao	Anexo	XV:

 

b)	O	item	48.1	ao	Anexo	XXI:

c)	Os	itens	62.1,	69.1,	77.1	e	79.7	ao	Anexo	XVIII:

As	alterações	nos	referidos	convênios	passarão	a	vigorar	a	partir	
de 1º de dezembro de 2017.

ICMS ST - Operações com pneumáticos, câmaras de ar e 
protetores de borracha
•	Convênio	ICMS	n.	102/2017
O	Convênio	ICMS	n.	102/2017,	DOU	de	05	de	outubro	de	2017,	

dispõe sobre a substituição tributária nas operações com pneumáti-
cos,	câmaras	de	ar	e	protetores	de	borracha	relacionados	no	Anexo	
XVI	do	Convênio	ICMS	52/2017,	que	dispõe	sobre	as	normas	gerais	
a serem aplicadas aos regimes de substituição tributária e de anteci-
pação	do	ICMS	com	encerramento	de	tributação,	relativos	às	opera-
ções	subsequentes,	instituídos	por	convênios	ou	protocolos	firmados	
entre os Estados e o Distrito Federal.
Com	essa	publicação,	os	Estados	e	o	Distrito	Federal,	nos	termos	

deste	convênio	e	do	Convênio	ICMS	52/2017,	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.	
Além	do	previsto	na	cláusula	nona	do	Convênio	ICMS	52/2017,	

as	disposições	deste	convênio	não	se	aplicam	às	remessas	em	que	as	
mercadorias devam retornar ao estabelecimento remetente. 
Com	essa	publicação	fica	revogado	o	Convênio	ICMS	85/1993.
Este	convênio	produzirá	efeitos	a	partir	do	dia	1º	de	janeiro	de	

2018.
•	Convênio	ICMS	n.	103/2017
O	Convênio	ICMS	n.	103/2017,	DOU	de	05	de	outubro	de	2017,	

altera	o	Convênio	ICMS	85/1993,	que	dispõe	sobre	a	substituição	tri-
butária	nas	operações	com	pneumáticos,	câmaras	de	ar	e	protetores.
Com	essa	publicação	na	cláusula	primeira	do	Convênio	ICMS	

85/1993,	ficam	acrescentados	os	§§	4º	e	5º,	conforme	segue:
“§	4º	Em	substituição	ao	disposto	no	item	1	do	§	1º,	o	disposto	nes-

te	convênio	não	se	aplica	às	operações	entre	estabelecimentos	de	em-
presas	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.	

48.0 20.048.00 9619.00.00 Fraldas,	exceto	os	descritos	no	CEST	
20.048.01

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	

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

descartáveis 

48.1 20.048.01 9619.00.00 Fraldas	de	fibras	têxteis

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 



§	5º	Para	fins	do	disposto	nesta	cláusula,	consideram-se	estabele-
cimentos	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	4.502/1964,	art.	42,	I,	e	Lei	Federal	nº	7.798/1989,	art.	9º);	
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	4.502/1964,	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	exclusi-
vidade	em	determinada	área	do	território	nacional,	e	mais	de	50%	
(cinquenta	por	cento),	nos	demais	casos,	do	seu	volume	de	vendas	
(Lei	Federal	nº	4.502/1964,	art.	42,	III);	
V	-	Uma	delas,	por	qualquer	forma	ou	título,	for	a	única	adqui-

rente,	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	4.502/1964,	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	4.502/1964,	art.	42,	parágrafo	único,	II).”.	
Este	convênio	produzirá	os	seus	efeitos	a	partir	de	1º	de	novem-

bro de 2017.

Cobrança do ICMS sobre bens e mercadorias digitais 
(softwares, programas, jogos eletrônicos, aplicativos, arqui-
vos eletrônicos e congêneres)
	Convênio	ICMS	n.	106/2017,	DOU	de	05	de	outubro	de	2017,	

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.

ICMS ST - Operações com veículos automotores – Altera-
ção no Convênio 52/2017
O	Convênio	ICMS	nº	109/2017,	DOU	de	05	de	outubro	de	

2017,	altera	o	Convênio	ICMS	52/2017,	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	entre	os	Estados	e	o	Distrito	Federal.
•	Os	itens	1.0	a	13.0	do	anexo	XXIV	do	Convênio	ICMS	52/2017,	

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	semi	diesel),	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 

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 

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

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	semi	diesel)	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	



Este	convênio	produzirá	seus	efeitos	a	partir	de	1º	de	janeiro	de	
2018.

Redução de base de cálculo para o débito de ICMS ST nas 
operações com água mineral, potável ou natural
O	Convênio	ICMS	n.	112/2017,	DOU	de	05	de	outubro	2017,	

autoriza o Estado do Rio Grande do Sul a conceder redução de base 
de cálculo para o débito de responsabilidade por substituição tributá-

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 

ria	do	ICMS	para	60%	(sessenta	por	cento)	de	seu	valor	nas	opera-
ções	com	água	mineral,	potável	ou	natural,	em	embalagem	plástica	
retornável com volume igual ou superior a 20 litros. 

Redução da base de cálculo nas operações com equipa-
mentos industriais e implementos agrícolas – Alteração no 
Convênio ICMS 52/1991
O	Convênio	ICMS	n.	113/2017,	DOU	de	05	de	outubro	de	2017,	

altera	o	Convênio	ICMS	52/1991,	que	concede	redução	da	base	de	
cálculo	nas	operações	com	equipamentos	industriais	e	implementos	
agrícolas.
Com	essa	publicação,	o	item	10.4	do	Anexo	II	do	Convênio	ICMS	

52/1991,	passa	a	vigorar	com	a	seguinte	redação:

ICMS ST – Operações com produtos de perfumaria e de 
higiene pessoal e cosméticos – Alteração no Convênio ICMS 
92/2015 e 52/2017
O	Convênio	ICMS	n.	115/2017,	DOU	de	05	de	outubro	de	2017,	

altera	o	Convênio	ICMS	92/2015,	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	52/2017,	que	dispõe	
sobre as normas gerais a serem aplicadas aos regimes de substitui-
ção	tributária	e	de	antecipação	do	ICMS	com	encerramento	de	tribu-
tação,	relativos	às	operações	subsequentes,	instituídos	por	convênios	
ou	protocolos	firmados	entres	os	Estados	e	o	Distrito	Federal.

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	



•	Convênio	ICMS	92/2015	(efeitos	a	partir	de	1º	de	novembro	de	
2017)
a)	O	item	35.0	do	Anexo	XXI	passa	a	vigorar	com	a	seguinte	

redação:

b)	O	item	35.1	fica	acrescido	ao	Anexo	XXI	com	a	seguinte	reda-
ção:

•	Convênio	ICMS	52/2017	(efeitos	a	partir	de	1º	de	janeiro	de	
2018)
a)	O	item	35.0	do	Anexo	XXI	passa	a	vigorar	com	a	seguinte	

redação:

b)	O	item	35.1	fica	acrescido	ao	Anexo	XXI	com	a	seguinte	reda-
ção:

ICMS ST - Operações com tintas e vernizes - 
O	Convênio	ICMS	n.	118/2017,	DOU	de	05	de	outubro	de	

2017,	dispõe	sobre	a	substituição	tributária	nas	operações	com	tintas	
e	vernizes	relacionados	no	Anexo	XXIII	do	Convênio	ICMS	52/2017,	
que	dispõe	sobre	as	normas	gerais	a	serem	aplicadas	aos	regimes	
de	substituição	tributária	e	de	antecipação	do	ICMS	com	encerra-
mento	de	tributação,	relativos	às	operações	subsequentes,	instituídos	

por	convênios	ou	protocolos	firmados	entre	os	Estados	e	o	Distrito	
Federal.
Com	essa	publicação,	os	Estados	e	o	Distrito	Federal,	nos	termos	

deste	convênio	e	do	Convênio	ICMS	52/2017,	acordam	em	adotar	
o regime de substituição tributária nas operações interestaduais com 
bens	e	mercadorias	relacionados	no	Anexo	XXIII	do	referido	convênio.	
Além	disso,	fica	revogado	o	Convênio	ICMS	74/1994.
Este	convênio	produzirá	seus	efeitos	a	partir	de	1º	de	janeiro	de	

2018.

ICMS ST - Operações com celulares e cartões inteligentes
O	Convênio	ICMS	n.	119/2017,	DOU	de	05	de	outubro	de	2017,	

dispõe sobre a substituição tributária nas operações com celulares 
e	cartões	inteligentes	relacionados	no	Anexo	XX	do	Convênio	ICMS	
52/2017,	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. 
Com	essa	publicação,	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	Ja-
neiro,	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,	acordam	em	adotar	o	re-
gime de substituição tributária nas operações interestaduais com bens 
e	mercadorias	classificados	nos	Códigos	Especificadores	da	Substitui-
ção	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.	
Além	disso,	ficam	revogados	os	seguintes	convênios:	
•	Convênio	ICMS	135/2006;
•	Convênio	ICMS	93/2009.
Este	convênio	produzirá	seus	efeitos	a	partir	de	1º	de	janeiro	de	

2018.

ITEM CEST	 NCM/SH	 DESCRIÇÃO	

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

ITEM CEST NCM/SH DESCRIÇÃO

35.1 20.035.01 3401.19.00 Lenços umedecidos

ITEM CEST	 NCM/SH	 DESCRIÇÃO	

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

ITEM CEST	 NCM/SH	 DESCRIÇÃO	

35.1	 20.035.01	 3401.19.00	 Lenços umedecidos 



ICMS ST - Operações com cervejas, chopes, refrigerantes, 
águas e outras bebidas – Alteração no Convênio 52/2017
O	Convênio	ICMS	n.	122/2017,	DOU	de	05	de	outubro	de	

2017,	altera	o	Convênio	ICMS	52/2017,	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.
•	Os	dispositivos	a	seguir	indicados	do	Convênio	ICMS	52/2017,	

passam	a	vigorar	com	as	seguintes	redações:
a)	O	item	10.0	do	Anexo	IV:

b)	O	item	11.0	do	Anexo	IV:

•	O	inciso	11.1	fica	acrescentado	ao	Anexo	IV	do	Convênio	ICMS	
52/2017,	com	a	seguinte	redação:

Este	convênio	produzirá	seus	efeitos	a	partir	de	1º	de	janeiro	de	
2018.

ICMS ST – Operações com combustíveis e lubrificantes – 
Alteração nos Convênios ICMS 92/2015 e 52/2017
O	Convênio	ICMS	n.	125/2017,	DOU	de	05	de	outubro	de	2017,	

Altera	o	Convênio	ICMS	92/2015	,	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	52/2017	,	que	dispõe	
sobre as normas gerais a serem aplicadas aos regimes de substitui-
ção	tributária	e	de	antecipação	do	ICMS	com	encerramento	de	tribu-
tação,	relativos	às	operações	subsequentes,	instituídos	por	convênios	
ou	protocolos	firmados	entre	os	Estados	e	o	Distrito	Federal.
•	Convênio	ICMS	92/2015	(efeitos	a	partir	de	1º	de	novembro	de	

2017)

•	Convênio	ICMS	52/2017	(efeitos	a	partir	de	1º	de	janeiro	de	
2018)

Condições gerais para concessão de moratória, parce-
lamento, ampliação de prazo de pagamento, remissão, 
anistia e transação
O	Convênio	ICMS	n.	126/2017,	DOU	de	05	de	outubro	de	

2017,	estabelece	condições	gerais	para	concessão	de	moratória,	
parcelamento,	ampliação	de	prazo	de	pagamento,	remissão,	anistia	
e transação.

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	

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	

ITEM CEST NCM/SH DESCRIÇÃO

11.1 03.011.01 2202 Espumantes sem álcool

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

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



Prorrogação de benefícios fiscais
O	Convênio	ICMS	n.	127/2017,	DOU	de	05	de	outubro	de	2017,	

prorroga	disposições	de	convênios	ICMS	que	dispõem	sobre	benefí-
cios	fiscais.
Com	essa	publicação,	os	convênios	ICMS	a	seguir	indicados	pas-

sam	a	vigorar	com	prazo	final	de	vigência	em	30	de	abril	de	2019:
•	Convênio	ICMS	23/1990,	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;
•	Convênio	ICMS	97/1992,	de	25	de	setembro	de	1992,	que	au-

toriza	o	Estado	de	Minas	Gerais	a	reduzir	a	base	de	cálculo	do	ICMS	
nas	saídas	de	pó	de	alumínio;
•	Convênio	ICMS	75/1997,	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;
•	Convênio	ICMS	125/1997,	de	12	de	dezembro	de	1997,	que	

autoriza	o	Estado	do	Paraná	a	isentar	do	ICMS	as	operações	que	
especifica;
•	Convênio	ICMS	77/1998,	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;
•	Convênio	ICMS	38/2001,	de	06	de	julho	de	2001,	que	concede	

isenção	do	ICMS	às	operações	internas	e	interestaduais	com	automó-
veis	de	passageiros,	para	utilização	como	táxi.
•	Convênio	ICMS	59/2001,	de	6	de	julho	de	2001,	que	autoriza	

o Estado de Minas Gerais a conceder crédito presumido nas opera-
ções	internas	com	leite	fresco;
•	Convênio	ICMS	65/2003,	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;
•	Convênio	ICMS	113/2006,	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);

•	Convênio	ICMS	10/2007,	de	30	de	março	de	2007,	que	auto-
riza	os	Estados	e	o	Distrito	Federal	a	conceder	isenção	de	ICMS	na	
importação	de	máquinas,	equipamentos,	partes	e	acessórios	destina-
dos	a	empresa	de	radiodifusão;
•	Convênio	ICMS	53/2007,	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;
•	Convênio	ICMS	134/2008,	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	mu-
nicípios	da	Região	Integrada	de	Desenvolvimento	do	Distrito	Federal	
e	Entorno	-	RIDE	-,	para	ser	abatido	no	Distrito	Federal;
•	Convênio	ICMS	45/2010,	de	26	de	março	de	2010,	que	autori-

za	as	unidades	federadas	que	especifica	a	conceder	isenção	do	ICMS	
nas	saídas	de	locomotivas;
•	O	Convênio	ICMS	38/2012,	de	30	de	março	de	2012,	que	

concede	isenção	do	ICMS	nas	saídas	de	veículos	destinados	a	pes-
soas	portadoras	de	deficiência	física,	visual,	mental	ou	autista,	fica	
prorrogado;
•	Convênio	ICMS	09/2017,	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.
Serão	observadas	as	disposições	do	Convênio	ICMS	42/2016,	

nas	unidades	federadas	que	o	tenham	incorporado	ou	venham	a	
incorporá-lo	em	suas	legislações,	quando	couber.

ICMS ST – Diversos segmentos - Alteração nos Convênios 
ICMS 92/2015 e 52/2017
O	Convênio	ICMS	n.	131/2017,	DOU	de	05	de	outubro	de	2017,	

altera	o	Convênio	ICMS	92/2015,	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	52/2017,	que	dispõe	
sobre as normas gerais a serem aplicadas aos regimes de substitui-
ção	tributária	e	de	antecipação	do	ICMS	com	encerramento	de	tribu-
tação,	relativos	às	operações	subsequentes,	instituídos	por	convênios	
ou	protocolos	firmados	entres	os	Estados	e	o	Distrito	Federal.
•	Convênio	ICMS	92/2015	(efeitos	a	partir	de	1º	de	dezembro	de	

2017)
1. Os dispositivos a seguir enumerados passam a vigorar com as 

seguintes	redações:
a)	Itens	24.0	e	30.1	do	Anexo	XI:

b)	Os	itens	87.0,	96.0	e	96.4	do	Anexo	XVIII:

c)	O	item	13.0	do	Anexo	XXI:

2.	Os	itens	87.2	e	96.5	ficam	acrescidos	ao	Anexo	XVIII	com	as	
seguintes	redações:

•	Convênio	ICMS	52/2017	(efeitos	a	partir	de	1º	de	janeiro	de	
2018)

1. Os dispositivos a seguir enumerados passam a vigorar com as 
seguintes	redações:
a)	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

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	

ITEM CEST	 NCM/SH	 DESCRIÇÃO	

13.0	 20.013.00	 3304.91.00	 Pós,	incluídos	os	
compactos 

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 

ITEM CEST NCM/SH DESCRIÇÃO

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



b)	Os	itens	87.0,	96.0	e	96.4	do	Anexo	XVII:

c)	O	item	13.0	do	Anexo	XIX:

2.	Os	itens	87.2	e	96.5	ficam	acrescidos	ao	Anexo	XVII	com	as	
seguintes	redações:

3.	Os	dispositivos	a	seguir	enumerados	do	Anexo	XXVII	do	pas-
sam	a	vigorar	com	as	seguintes	redações:
a)	O	item	19	do	título	CARNES	E	SUAS	PREPARAÇÕES	CONSTAN-

TES	DO	ANEXO	XVII:

b)	O	item	7	do	título	TELHAS	E	OUTROS	PRODUTOS	CERÂMICOS	
PARA	CONSTRUÇÃO	CONSTANTES	DO	ANEXO	XI:

4.	O	item	21	fica	acrescido	ao	título	CARNES	E	SUAS	PREPARA-
ÇÕES	CONSTANTES	DO	ANEXO	XVII	do	Anexo	XXVII,	com	a	seguinte	
redação:

Insumos agropecuários – Prorrogação do Convênio ICMS 
100/1997
O	Convênio	ICMS	n.	133/2017,	DOU	de	05	de	outubro	de	2017,	

prorroga	até	30	de	abril	de	2019	as	disposições	contidas	no	Convê-
nio	ICMS	100/1997,	que	reduz	a	base	de	cálculo	do	ICMS	nas	saídas	
dos	insumos	agropecuários	que	especifica.

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

ITEM CEST NCM/SH DESCRIÇÃO

13.0 20.013.00 3304.91.00 Pós,	incluídos	os	compactos

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

ITEM CEST	 NCM/SH	 DESCRIÇÃO	

19.0	 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	

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

ITEM CEST NCM/SH DESCRIÇÃO

21. 17.087.02 0207.1 0207.2 Carnes	de	aves	inteiras	e	com	peso	
unitário	superior	a	3	kg,	temperadas



ICMS ST – Inaplicabildiade nas transferências promovi-
das entre estabelecimentos do industrial fabricante desti-
nadas aos Estados de AL, BA, MG, PB e RJ - Alteração no 
Convênio ICMS 52/2017
O	Convênio	ICMS	n.	134/2017,	DOU	de	05	de	outubro	de	2017,	

altera	o	Convênio	ICMS	52/2017,	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.
Com	essa	publicação,	fica	estabelecido	que	o	regime	de	substitui-

ção	tributária	não	se	aplica	nas	transferências	interestaduais	desti-
nadas	aos	Estados	de	Alagoas,	Bahia,	Minas	Gerais,	Paraíba	e	Rio	
de	Janeiro,	quando	promovidas	entre	estabelecimentos	do	industrial	
fabricante,	exceto	quando	destinada	a	estabelecimento	varejista.
Este	convênio	produzirá	seus	efeitos	a	partir	de	1º	de	janeiro	de	

2018.

NF-e e NFC-e – Obrigatoriedade de preenchimento dos 
campos cEAN e cEANTrib
Os	Ajustes	SINIEF	n.	15/2017	e	16/2017,	DOU	de	05	de	ou-

tubro	de	2017,	alteram	os	Ajustes	SINIEF	07/2005	e	Ajuste	SINIEF	
19/2016,	respectivamente,	que	instituíram	a	Nota	Fiscal	Eletrônica	
e	o	Documento	Auxiliar	da	Nota	Fiscal	Eletrônica,	e	a	Nota	Fiscal	
de	Consumidor	Eletrônica	e	o	Documento	Auxiliar	da	Nota	Fiscal	de	
Consumidor	Eletrônica.
Com	essa	publicação,	com	essa	publicação,	a	partir	de	1º	de	

janeiro	de	2018,	fica	obrigatório	o	preenchimento	dos	campos	cEAN	
e	cEANTrib,	com	as	informações	a	seguir	indicadas,	quando	o	produ-
to comercializado possuir código de barras com GTIN (Numeração 
Global	de	Item	Comercial):
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,	refe-
renciar	a	menor	unidade	identificável	por	código	GTIN;
III	-	qCom:	Quantidade	comercial,	ou	seja,	a	quantidade	de	pro-

duto	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.

Os Sistemas de Autorização da NF-e deverão validar as infor-
mações	descritas	nos	campos	cEAN	e	cEANTrib,	junto	ao	Cadastro	
Centralizado	de	GTIN	da	organização	legalmente	responsável	pelo	
licenciamento	do	respectivo	código	de	barras,	devendo	ser	rejeitadas	
as NF-e em casos de não conformidades das informações contidas 
no	Cadastro	Centralizado	de	GTIN.
Além	disso,	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.



CFOP – Códigos acrescentados e alterados 
O	Ajuste	SINIEF	n.	18/2017,	DOU	de	05	de	outubro	de	2017,	

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.
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	produ-
ção	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	comer-
cialização.
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	anterior-
mente	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	anterior-
mente	com	previsão	de	posterior	ajuste	ou	fixação	de	preço	de	ato	
cooperativo.”;
1.213	-	Devolução	de	remessa	de	produção	do	estabelecimento	

com	previsão	de	posterior	ajuste	ou	fixação	de	preço,	em	ato	coope-
rativo.
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	estabele-

cimento	produtor,	de	ato	cooperativo.
Classificam-se	neste	código	as	devoluções	de	fixação	de	preço	de	

produção	do	estabelecimento	produtor	cuja	saída	tenha	sido	classifi-
cada	no	código	“5.132	-	Fixação	de	preço	de	produção	do	estabele-
cimento,	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	produ-
ção	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	comer-
cialização.



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	te-
nha	sido	classificada	sob	o	código	“6.132	-	Fixação	de	preço	de	pro-
dução	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	te-
nha	sido	classificada	sob	o	código	“6.132	-	Fixação	de	preço	de	pro-
dução	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	coope-
rativo.
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	estabele-

cimento	produtor,	de	ato	cooperativo.
Classificam-se	neste	código	as	devoluções	de	fixação	de	preço	de	

produção	do	estabelecimento	produtor	cuja	saída	tenha	sido	classifi-
cada	no	código	“6.132	-	Fixação	de	preço	de	produção	do	estabele-
cimento,	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	coopera-

tiva,	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	estabe-

lecimento	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	pre-

ço	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	estabe-

lecimento	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	pre-



ço	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	coopera-

tiva,	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	estabe-

lecimento	produtor,	inclusive	usando	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	pre-

ço	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	estabe-
lecimento	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	pre-

ço	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.”;
As	notas	explicativas	dos	códigos	a	seguir	indicados,	constantes	

do	Anexo	Código	Fiscal	de	Operações	e	Prestações	-	CFOP	-	do	
Convênio	S/N,	de	15	de	dezembro	de	1970,	que	instituiu	o	Sistema	
Integrado	de	Informações	Econômico-Fiscais	-	SINIEF,	passam	a	vigo-
rar	com	as	seguintes	redações:
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,	decor-
rentes	de	operações	com	mercadorias	sujeitas	ao	regime	de	substitui-
ção	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	industrializa-

dos	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	esta-
belecimento.”;
VII	-	dos	CFOP	5.401	e	6.401:
Classificam-se	neste	código	as	vendas	de	produtos	industrializa-

dos ou produzidos pelo próprio estabelecimento em operações com 
produtos	sujeitos	ao	regime	de	substituição	tributária,	na	condição	de	
contribuinte	substituto.”.
Este	ajuste	produzira	seus	efeitos	a	partir	de	1º	de	janeiro	de	

2018.

Alterações no RICMS/RS, divulgadas pela SEFAZ/RS:
1) Decreto n. 53.733/2017, DOE de 02/10/2017
• Alterado o início da obrigatoriedade de emissão do CT-e OS 

- Alt.	4900	-	Ajuste	SINIEF	2/17	-	Altera	a	data	de	início	da	obrigato-
riedade	de	emissão	do	Conhecimento	de	Transporte	Eletrônico	-	CT-e	
OS. 
Com	essa	publicação	a	Emissão	do	Conhecimento	de	Transporte	

Eletrônico	-	CT-e	OS	é	obrigatória	a	partir	de	2	de	outubro	de	2017.
(Lv.	II,	132-B)
2) Decreto n. 53.734/2017, DOE de 02/10/2017
• Pedra britada e de mão – Prorrogação da redução de base 

de cálculo do ICMS - Alt.	4901	-	Conv.	ICMS	49/17	-	Prorroga,	até	
31/03/19,	a	redução	de	base	de	cálculo	do	ICMS	nas	saídas	internas	
de	pedra	britada	e	de	mão,	classificadas	ao	código	2517.10.00,	da	
NBM/SH-NCM.	(Lv.	I,	art.	23,	XXXV)

3) Decreto n. 53.735/2017, DOE de 02/10/2017
• ICMS ST - Autopeças e cosméticos, perfumaria, artigos de hi-

giene pessoal e de toucador -	Alt.	4902	-	Conv.	ICMS	81/17	-	Altera	
o	rol	de	autopeças	e	de	cosméticos,	perfumaria,	artigos	de	higiene	
pessoal	e	de	toucador	sujeitos	ao	regime	de	tributação	por	substitui-
ção tributária. 
Com	essa	publicação	na	Seção	Ill	do	Apêndice	II:

a)	No	item	XX,	é	dada	nova	redação	ao	número	53	e	fica	acres-
centado	o	número	125,	conforme	segue:

b)	No	item	XXII,	é	dada	nova	redação	aos	números	27	e	29,	e	
ficam	acrescentados	os	números	64	e	65,	conforme	segue:

ITEM	XX	-AUTOPEÇAS

Número MERCADORIAS CLASSIFICAÇÃO	
NA	NBM/SH-NCM

CÓDIGO	
ESPECIFICADOR	
DA	SUBSTITUIÇÃO	
TRIBUTÁRIA	-	CEST

53 Acumuladores elétricos de 
chumbo,	do	tipo	utilizado	
para	o	arranque	dos	

motores	de	pistão,	exceto	
os	classificados	no	CEST	

01.053.01

8507.10 01.053.00

125 Acumuladores elétricos de 
chumbo,	do	tipo	utilizado	
para	o	arranque	dos	

motores de pistão e de 
capacidade inferior a 20 
Ah e tensão inferior ou 

igual a 12 V

8507.10.10 01.053.01



(Ap.	II,	S.	III,	XX	e	XXII)

Alterações na Instrução Normativa DRP 45/98, divulga-
das pela SEFAZ/RS:

1) Instrução Normativa RE nº 37/2017, DOE de 
29/09/2017

• Declaração de ITCD (DIT) e Certidão de Quitação do ITCD - 
Promovem	ajustes	relativos	à	Declaração	de	ITCD	(DIT)	e	à	Certidão	
de	Quitação	do	ITCD.	
Com	essa	publicação	foi	estabelecido	que	será	de	responsabili-

dade	do	Auditor-Fiscal	da	Receita	Estadual	avaliar	os	bens,	determi-
nar o valor do imposto e disponibilizar após o pagamento da GA a 
certidão,	através	do	Sistema	ITC.
(Tít.	II,	Cap.	II,	3.6	e	4.1.2,	e	Anexo	J-6)

2) Instrução Normativa RE nº 38/2017, DOE de 
05/10/2017

• ICMS ST - Altera a lista de Distribuidores Hospitalares - Na 
tabela	do	Apêndice	XXXV,	ficam	acrescentados	os	seguintes	estabele-
cimentos,	observada	a	ordem	numérica	do	CNPJ,	conforme	segue:

ITEM	XXII	-	COSMÉTICOS,	PERFUMARIA,	ARTIGOS	DE	HIGIENE	PESSOAL	E	DE	TOUCADOR

NÚMERO MERCADORIAS CLASSIFICAÇÃO	NA	
NBM/SH-NCM

CÓDIGO	ESPECIFI-
CADOR_DA	SUBSTI-
TUIÇÃO_TRIBUTÁRIA	

-	CEST

MARGEM DE VALOR AGREGADO

OPERAÇÃO_
INTERNA

OPERAÇÃO	INTERESTADUAL

SUJEITA	À	ALÍQUOTA	
DE 12%

SUJEITA À 
ALÍQUOTA	

DE 4%

27 Desodorantes (desodorizantes) corporais 
líquidos,	exceto	os	classificados	no	CEST	

20.027.01.....

3307.20.10 20.027.00 65,12 65,12 80,13

29 Outros desodorantes (desodorizantes) 
corporais,	excelo	os	classificados	no	CEST	

20.029.01.....

3307.20.90 20.029.00 92,78 92,78 110,31

64 Loções e óleos desodorantes hidratantes 
líquidos.....

3307.20.10 20.027.01 65,12 65,12 80,13

65 Ouras loções e óleos desodorantes 
hidratantes	líquidos.....

3307.20.90 20.029.01 92,78 92,78 110,31



(Ap.	XXXV)
3) Instrução Normativa RE nº 39/2017, DOE de 

05/10/2017
• UPC - 4º trimestre de 2017 - Acrescenta o valor da Unidade 

Padrão	de	Capital	(UPC)	referente	ao	4º	trimestre	de	2017.	
No	Capítulo	I	do	Título	II,	na	relação	constante	do	item	2.1,	fica	

acrescentado	o	valor	da	UPC	a	seguir:

(Tít.	II,	Cap.	I,	2.1)
• TJLP - 4º trimestre de 2017 - Acrescenta os valores da Taxa de 

Juros de Longo Prazo (TJLP) referentes ao 4º trimestre de 2017. 
No	Apêndice	XXV,	ficam	acrescentados	os	seguintes	valores	da	

TJLP:

CNPJ EMPRESA

01.733.345/0001-17 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

04.071.245/0001-60 LICIMED	DIST.	MEDICAMENTOS,	CORRELATOS	E	PROD.	
MED. HOSP. LTDA.

04.307.650/0003-05 ONCO	PROD	DIST.	DE	PRODUTOS	HOSPITALARES	E	
ONCOLÓGICOS	S/A.

07.752.236/0001-23 MEDILAR	IMPORT.	E	DIST.	DE	PRODUTOS	MÉDICO	
HOSPITALARES S/A.

08.862.233/0001-05 ZAREK	DISTRIBUIDORA	DE	PRODUTOS	HOSPITALARES	
EIRELI.

87.001.756/0001-33 MULTIRAD	COMÉRCIO	DE	MATERIAL	HOSPITALAR	LTDA.

93.185.098/0001-80 COMERCIAL	CIRÚRGICA	MEDIANEIRA	LTDA.

94.389.400/0001-84 MCW	PRODUTOS	MÉDICOS	E	HOSPITALARES	LTDA.

94.516.671/0001-53 CIRURGICA	SANTA	CRUZ	COM.	DE	PRODUTOS	
HOSPITALARES LTDA."

(Ap.	XXV)
•	UIF-RS	-	Outubro	de	2017	-	Acrescenta	o	valor	da	Unidade	

de	Incentivo	do	FUNDOPEM-RS	(UIF-RS)	para	o	mês	de	outubro	de	
2017. 
No	Apêndice	XXVI,	fica	acrescentado	o	valor	da	UIF-RS	para	

o	mês	de	fevereiro	de	2017,	com	fundamento	no	Decreto	nº	
49.205/2012,	art.	30,	parágrafo	único,	conforme	segue:

(Ap.	XXVI)

PERÍODO COMUNICADO	
DO DNSF DO 
BC.	CENTRAL

DATA VALOR

out/dez 17 31.170 08.09.2017 23,54

Ano Mês TJLP % ao 
mês

Resolução	do	Banco	Central

TJLP % ao 
ano

Nº Data

2017 Out 0,5833 7,0 4.601 28.09.2017

Nov 0,5833

Dez 0,5833

Ano Mês Valor (R$)

2017 Out 24,48


