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QUADRO COMPARATIVO CONVÊNIOS ICMS 52/2017 X 142/2018
Em função da ADI 5866-DF, de relatoria original do Min. Alexandre de Moraes, houve concessão de tutela provisória por
parte de decisão liminar da então presidente do STF Ministra Cármen Lúcia em 27 de dezembro 2017, que veio a suspender os
efeitos das cláusulas 8ª a 14ª, 16ª, 24ª e 26ª do Convênio ICMS nº 52/2017, tendo em vista “manifesta dificuldade de reversão dos
efeitos decorrentes das medidas impugnadas, se tanto vier a ser o resultado”, observando como premissa decisória a prevalência
da segurança jurídica.1
As cláusulas então suspensas (todas com redação alterada na nova redação) tratam dos seguintes temas:
Cláusula Suspensa do Convênio ICMS 52/2017

Tema Tratado

Cláusula oitava

Responsabilidade

Cláusula nona

Hipóteses de Inaplicabilidade

Cláusulas décima a décima quarta

Cálculo do imposto retido

Cláusula décima sexta

Ressarcimento

Cláusula vigésima quarta e vigésima sexta

Pesquisas de preço e fixação de margem de valor agregado (MVA) e preço
médio ponderado a consumidor final (PMPF)

A edição do Convênio ICMS 142/2018 (que revoga o Convênio ICMS 52/2017), visa, em parte a corrigir os defeitos
apresentados na versão original do Convênio ICMS 52/2017 (bem como retirar o objeto de discussão que ensejou a ação declaratória
de inconstitucionalidade2) e que, por sua vez, ensejaram a ADI 5866 (patrocinada pela CNI).
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MEIRA JUNIOR, José Julberto. ICMS. Substituição Tributária. Uma Visão Crítica. 2ª ed. rev. ampl. e atualizada. Curitiba: Juruá, 2019 (no prelo).
Sob o ponto de vista processual a referida ADI perde o seu objeto, o que não significa que não existam questões ainda remanescentes que mereçam discussão, pois em
alguns casos apenas se moveu o texto de um local para outro ou se mudou a redação para se interpretar o tema sob uma ótica mais adequada.
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Desta forma, é possível, em análise apriorística (frise-se), verificar-se as alterações promovidas a partir do quadro
comparativo abaixo, sendo anotado, na sequência dos mesmos, algumas impressões que permitam entender-se o contexto das
referidas alterações (que são marcadas para verificação do leitor):

COMPARATIVO CONVÊNIO ICMS 52/2017 X CONVÊNIO ICMS 142/2018
CONVÊNIO ICMS 52/2017

CONVÊNIO ICMS 142/2018

Cláusula primeira Os convênios e protocolos celebrados pelas unidades federadas
para fins de substituição tributária do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) devido nas operações subsequentes
observarão o disposto neste convênio.
§ 1º O disposto no caput aplica-se também ao imposto correspondente à diferença
entre a alíquota interna da unidade federada de destino e a alíquota interestadual
incidente sobre as operações interestaduais com bens e mercadorias destinadas ao
uso, consumo ou ativo imobilizado do destinatário contribuinte do imposto.
§ 2º As referências feitas ao regime da substituição tributária também se aplicam ao
regime da antecipação do recolhimento do ICMS com encerramento de tributação.

Cláusula primeira Os acordos celebrados pelas unidades federadas para fins de
adoção do regime da substituição tributária do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) devido nas operações
subsequentes observarão o disposto neste convênio.
§ 1º O disposto no caput aplica-se também ao imposto correspondente à diferença
entre a alíquota interna da unidade federada de destino e a alíquota interestadual
incidente sobre as operações interestaduais com bens e mercadorias destinadas ao
uso, consumo ou ativo imobilizado do destinatário contribuinte do imposto.
§ 2º As referências feitas ao regime da substituição tributária também se aplicam ao
regime da antecipação do recolhimento do ICMS com encerramento de tributação.

Nota: Uma das maiores discussões que a ADI traz sobre o Convênio ICMS 52/2017 é o fato de ter extrapolado os limites constitucionais de competência a que alude o art.
155, II da CF/88, bem como os limites de sua utilização e que não firam a competência exclusiva de Lei Complementar (art. 146 da CF/88), ficando evidente a preocupação
do novo texto em deixar antever que não há ferimento a tais regras, sendo possível observar-se no novo texto expressões, como é possível se verificar na relativa flexibilização
do novo texto, que, embora não mude o objetivo, evidenciando, na nova redação, que protocolos e convênios são “acordos” (o que lhes impõe limites constitucionais (função
da Lei Complementar) e de ordem legal3, que, à luz do novo texto, dependerão de adoção da substituição tributária pelos Estados (respeito à competência constitucional).
Cláusula segunda O regime de substituição tributária nas operações interestaduais
dependerá de acordo específico celebrado pelas unidades federadas interessadas.
Renumerado o parágrafo único para § 1º pelo Conv. ICMS 116/17, efeitos a
partir de 01.01.18 (vide inciso III da cláusula trigésima sexta)
§ 1º A critério da unidade federada de destino, a instituição do regime de substituição
tributária dependerá, ainda, de ato do Poder Executivo para internalizar o acordo
específico celebrado pelas unidades federadas interessadas.
Acrescido o § 2º à cláusula segunda pelo Conv. ICMS 116/17, efeitos a partir
de 01.01.18 (vide inciso III da cláusula trigésima sexta).
§ 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 A adoção do regime de substituição tributária nas operações
interestaduais dependerá de acordo específico celebrado pelas unidades federadas
interessadas.
§ 1º A critério da unidade federada de destino, a instituição do regime de substituição
tributária dependerá, ainda, de ato do Poder Executivo para internalizar o acordo
específico celebrado pelas unidades federadas interessadas.
§ 2º Os acordos específicos de que trata o caput poderão ser denunciados, em
conjunto ou isoladamente, pelos acordantes, devendo ser comunicado com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
§ 3º Compete à unidade federada que instituir o regime de substituição tributária, nas
operações interestaduais a ela destinadas instituir também, em relação às operações
internas, aplicando-se, no que couber, o disposto neste convênio.
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§ 4º Os acordos firmados entre as unidades federadas poderão estabelecer normas
específicas ou complementares às estabelecidas neste convênio.
Nota: A referida cláusula não é, necessariamente, objeto de questionamentos no judiciário, mas com as alterações introduzidas na nova redação flexibiliza o texto anterior
deixando à critério das unidades federadas, por meio de suas respectivas legislações internas e por acordos específicos entre outras UFs de implementar medidas
complementares ao Convênio de caráter geral da substituição tributária.
Cláusula terceira Este convênio se aplica a todos os contribuintes do ICMS, optantes
Cláusula terceira Este convênio se aplica a todos os contribuintes do ICMS, optantes
ou não pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
ou não pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional -,
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional nos termos da alínea a do inciso XIII do § 1º do art. 13 da Lei Complementar nº 123,
instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
de 14 de dezembro de 2006.
Nota: A referida ADI observou haver limites legais e constitucionais da substituição tributária e embora reconheça a inclusão do ICMS sobre sua própria base de cálculo (p.
40). Tal situação não se aplicaria ao ICMS ST (p. 41). A Referência legal ao dispositivo da LC 123/2006 apenas reforça o alcance quanto às empresas do SIMPLES, 4 que
não chega a ser um fato novo.
Cláusula quarta O sujeito passivo por substituição tributária observará as normas da Cláusula quarta O sujeito passivo por substituição tributária observará as normas da
legislação tributária da unidade federada de destino do bem e da mercadoria.
legislação tributária da unidade federada de destino do bem e da mercadoria.
§ 1º A unidade federada que instituir o regime de substituição tributária nas operações
interestaduais a ela destinadas, deverá instituí-lo, também, em relação às operações
internas, aplicando-se, no que couber, o disposto neste convênio.
§ 2º Os acordos firmados entre as unidades federadas poderão estabelecer normas
específicas ou complementares às estabelecidas neste convênio.
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Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:
...
§ 1º O recolhimento na forma deste artigo não exclui a incidência dos seguintes impostos ou contribuições, devidos na qualidade de contribuinte ou responsável, em relação
aos quais será observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas:
...
XIII - ICMS devido:
a) nas operações sujeitas ao regime de substituição tributária, tributação concentrada em uma única etapa (monofásica) e sujeitas ao regime de antecipação do
recolhimento do imposto com encerramento de tributação, envolvendo combustíveis e lubrificantes; energia elétrica; cigarros e outros produtos derivados do fumo; bebidas;
óleos e azeites vegetais comestíveis; farinha de trigo e misturas de farinha de trigo; massas alimentícias; açúcares; produtos lácteos; carnes e suas preparações; preparações
à base de cereais; chocolates; produtos de padaria e da indústria de bolachas e biscoitos; sorvetes e preparados para fabricação de sorvetes em máquinas; cafés e mates, seus
extratos, essências e concentrados; preparações para molhos e molhos preparados; preparações de produtos vegetais; rações para animais domésticos; veículos automotivos
e automotores, suas peças, componentes e acessórios; pneumáticos; câmaras de ar e protetores de borracha; medicamentos e outros produtos farmacêuticos para uso humano
ou veterinário; cosméticos; produtos de perfumaria e de higiene pessoal; papéis; plásticos; canetas e malas; cimentos; cal e argamassas; produtos cerâmicos; vidros; obras de
metal e plástico para construção; telhas e caixas d’água; tintas e vernizes; produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos; fios; cabos e outros condutores;
transformadores elétricos e reatores; disjuntores; interruptores e tomadas; isoladores; para-raios e lâmpadas; máquinas e aparelhos de ar-condicionado; centrifugadores de uso
doméstico; aparelhos e instrumentos de pesagem de uso doméstico; extintores; aparelhos ou máquinas de barbear; máquinas de cortar o cabelo ou de tosquiar; aparelhos de
depilar, com motor elétrico incorporado; aquecedores elétricos de água para uso doméstico e termômetros; ferramentas; álcool etílico; sabões em pó e líquidos para roupas;
detergentes; alvejantes; esponjas; palhas de aço e amaciantes de roupas; venda de mercadorias pelo sistema porta a porta; nas operações sujeitas ao regime de substituição
tributária pelas operações anteriores; e nas prestações de serviços sujeitas aos regimes de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do imposto com encerramento
de tributação; (Redação dada pele Lei Complementar nº 147, de 2014)” (grifo nosso)
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Nota: Os parágrafos suprimidos na nova redação tiram a imposição do texto dos convênios e protocolos, ressaltando que isso seria competência dos Estados e do DF fazêlo, notadamente porque o Convênio ICMS 52/2017, sistematicamente avançou sobre matéria legal (muito embora esta cláusula não tivesse suspensa por força da ADI 5866.
Cláusula quinta As regras relativas à substituição tributária serão tratadas em
convênios específicos celebrados entre as unidades da federação em relação aos
segmentos, bens e mercadorias a seguir descritos:
I - energia elétrica;
II - combustíveis e lubrificantes;
III - sistema de venda porta a porta;
IV - veículos automotores cujas operações sejam efetuadas por meio de faturamento
direto para consumidor.
Acrescido o parágrafo único à cláusula quinta pelo Conv. ICMS 130/17, efeitos
a partir de 01.01.18.
Parágrafo único. As regras deste convênio aplicam-se subsidiariamente aos acordos
específicos de que trata esta cláusula.
Nota: Não há mudança de redação da cláusula quinta entre os dois convênios.
Cláusula sexta Para fins deste convênio, considera-se:
I - segmento: o agrupamento de itens de bens e mercadorias com características
assemelhadas de conteúdo ou de destinação, conforme previsto no Anexo I;
II - item de segmento: a identificação do bem, da mercadoria ou do agrupamento de
bens e mercadorias dentro do respectivo segmento;
III - especificação do item: o desdobramento do item, quando o bem ou a mercadoria
possuir características diferenciadas que sejam relevantes para determinar o
tratamento tributário para fins do regime de substituição tributária;
IV - CEST: o código especificador da substituição tributária, composto por 7 (sete)
dígitos, sendo que:
a) o primeiro e o segundo correspondem ao segmento do bem e mercadoria;
b) o terceiro ao quinto correspondem ao item de um segmento de bem e mercadoria;
c) o sexto e o sétimo correspondem à especificação do item;
V - que as empresas são interdependentes quando:
a) 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;
b) 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;
c) uma mesma pessoa fizer parte de ambas, na qualidade de diretor, ou sócio com
funções de gerência, ainda que exercidas sob outra denominação;
d) consideradas apenas as operações com destino a determinada unidade federada,
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
da unidade federada de destino, e mais de 50% (cinquenta por cento), nos demais
casos, do seu volume de vendas para a unidade federada de destino;
e) consideradas apenas as operações com destino a determinada unidade federada,
uma delas, por qualquer forma ou título, for a única adquirente, de um ou de mais de

Cláusula quinta As regras relativas à substituição tributária serão tratadas em
convênios específicos celebrados entre as unidades federadas em relação aos
segmentos, bens e mercadorias a seguir descritos:
I - energia elétrica;
II - combustíveis e lubrificantes;
III - sistema de venda porta a porta;
IV - veículos automotores cujas operações sejam efetuadas por meio de faturamento
direto para consumidor.
Parágrafo único. As regras deste convênio aplicam-se subsidiariamente aos acordos
específicos de que trata esta cláusula.

Cláusula sexta Para fins deste convênio, considera-se:
I - segmento: o agrupamento de itens de bens e mercadorias com características
assemelhadas de conteúdo ou de destinação, conforme previsto no Anexo I;
II - item de segmento: a identificação do bem, da mercadoria ou do agrupamento de
bens e mercadorias dentro do respectivo segmento;
III - especificação do item: o desdobramento do item, quando o bem ou a mercadoria
possuir características diferenciadas que sejam relevantes para determinar o
tratamento tributário para fins do regime de substituição tributária;
IV - CEST: o código especificador da substituição tributária, composto por 7 (sete)
dígitos, sendo que:
a) o primeiro e o segundo correspondem ao segmento do bem e mercadoria;
b) o terceiro ao quinto correspondem ao item de um segmento de bem e mercadoria;
c) o sexto e o sétimo correspondem à especificação do item.
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um dos produtos da outra, ainda quando a exclusividade se refira à padronagem,
marca ou tipo do produto;
f) uma vender à outra, mediante contrato de participação ou ajuste semelhante,
produto que tenha fabricado ou importado;
g) uma delas promover transporte de mercadoria utilizando veículos da outra, sendo
ambas contribuintes do mesmo segmento;
h) uma tiver adquirido ou recebido em consignação da outra, no ano anterior mais de
50% (cinquenta por cento) do seu volume total de aquisições.
§ 1º A coluna correspondente à identificação do CEST nos Anexos II a XXVI conterá
o código CEST com 7 (sete) dígitos.
§ 2º Os documentos fiscais relativos às operações com bens e mercadorias fabricados
em escala industrial não relevante deverão indicar o CNPJ do respectivo fabricante.
Nota: Embora a cláusula sexta não tenha sido suspensa de forma liminar pela Ministra Cármen Lúcia, na ADI 5866 a CNI questiona a invasão de competência do convênio
ao estabelecer conceitos de interdependência e de ter havido extrapolamento da regra de substituição tributária estabelecida pela CF/88 em seus artigos 150, § 7º e 155,§
2º, XII, “b” e “g” e de ter havido invasão de competência à lei (p. 2 da decisão liminar). Antevendo a continuidade da discussão e evitando novas frentes de discussão o novo
texto retira o antigo inciso “V” (vide nova redação da cláusula nona, inciso V, que estabelece competência da UF fazê-lo).
Cláusula sétima Os bens e mercadorias passíveis de sujeição ao regime de Cláusula sétima Os bens e mercadorias passíveis de sujeição ao regime de
substituição tributária são os identificados nos Anexos II ao XXVI, de acordo com o substituição tributária são os identificados nos Anexos II ao XXVI, de acordo com o
segmento em que se enquadrem, contendo a sua descrição, a classificação na segmento em que se enquadrem, contendo a sua descrição, a classificação na
Nomenclatura Comum do Mercosul baseada no Sistema Harmonizado (NCM/SH) e Nomenclatura Comum do Mercosul baseada no Sistema Harmonizado (NCM/SH) e
um CEST.
um CEST.
§ 1º Na hipótese de a descrição do item não reproduzir a correspondente descrição § 1º Na hipótese de a descrição do item não reproduzir a correspondente descrição
do código ou posição utilizada na NCM/SH, o regime de substituição tributária em do código ou posição utilizada na NCM/SH, o regime de substituição tributária em
relação às operações subsequentes será aplicável somente aos bens e mercadorias relação às operações subsequentes será aplicável somente aos bens e mercadorias
identificadas nos termos da descrição contida neste convênio.
identificados nos termos da descrição contida neste convênio.
§ 2º As reclassificações, agrupamentos e desdobramentos de códigos da NCM/SH § 2º As reclassificações, agrupamentos e desdobramentos de códigos da NCM/SH
não implicam em inclusão ou exclusão de bem e mercadoria, classificados no código não implicam em inclusão ou exclusão de bem e mercadoria, classificados no código
da referida nomenclatura, do regime de substituição tributária.
da referida nomenclatura, do regime de substituição tributária.
§ 3º Na hipótese do § 2º, o contribuinte deverá informar nos documentos fiscais o § 3º Na hipótese do § 2º, o contribuinte deverá informar nos documentos fiscais o
código NCM/SH vigente, observado o mesmo tratamento tributário atribuído ao bem código NCM/SH vigente, observado o mesmo tratamento tributário atribuído ao bem
e mercadoria antes da reclassificação, agrupamento ou desdobramento.
e mercadoria antes da reclassificação, agrupamento ou desdobramento.
§ 4º As situações previstas nos §§ 2º e 3º não implicam alteração do CEST.
§ 4º As situações previstas nos §§ 2º e 3º não implicam alteração do CEST.
§ 5º Os bens e mercadorias relacionados nos Anexos II a XXVI sujeitos ao regime de § 5º Os convênios e protocolos, bem como a legislação interna das unidades
substituição tributária em cada unidade federada serão divulgados pela Secretaria federadas, ao instituir o regime de substituição tributária, deverão reproduzir, para os
Executiva do CONFAZ, na forma prevista em Ato COTEPE.
itens que implementarem, o CEST, a classificação na NCM/SH e as respectivas
§ 6º Os convênios e protocolos, bem como a legislação interna das unidades descrições constantes nos Anexos II a XXVI.
federadas, ao instituir o regime de substituição tributária, deverão reproduzir, para os § 6º A exigência contida no § 5º não obsta o detalhamento do item, nas hipóteses em
itens que implementarem, o CEST, a classificação na NCM/SH e as respectivas que a base de cálculo seja o Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) ou
descrições constantes nos Anexos II a XXVI.
o preço sugerido, desde que não restrinja ou amplie o alcance da descrição constante
§ 7º A exigência contida no § 6º não obsta o detalhamento do item, nas hipóteses em nos Anexos II a XXVI.
que a base de cálculo seja o Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) ou § 7º O regime de substituição tributária alcança somente os itens vinculados aos
o preço sugerido, desde que não restrinja ou amplie o alcance da descrição constante respectivos segmentos nos quais estão inseridos.
nos Anexos II a XXVI.
Acrescido o § 8º à clausula sétima pelo Conv. ICMS 194/17, efeitos a partir de
01.01.18.
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§ 8º O regime de substituição tributária alcança somente os itens vinculados aos
respectivos segmentos nos quais estão inseridos.

Nota: Excluiu-se o § 5º da antiga redação (com a renumeração automática dos demais parágrafos subsequentes), o que não trouxe alteração significativa uma vez que tanto
o Convênio ICMS 52/2017 quanto o 142/2018 estabelecem em anexo os produtos sujeitos à substituição tributária em operações interestaduais (extraterritorialidade do art.
102 do CTN5). No entanto, cuidadosamente evitou-se eventual nova discussão quanto à competência constitucional exclusiva das UFs em estabelecer em seus respectivos
territórios a ST.
Cláusula oitava O contribuinte remetente que promover operações interestaduais Cláusula oitava O contribuinte remetente que promover operações interestaduais
com bens e mercadorias especificadas em convênio ou protocolo que disponha sobre com bens e mercadorias especificadas em convênio ou protocolo que disponha sobre
o regime de substituição tributária será o responsável, na condição de sujeito passivo o regime de substituição tributária poderá ser o responsável, na condição de sujeito
por substituição, pela retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações passivo por substituição, pela retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações
subsequentes devido à unidade federada de destino, mesmo que o imposto tenha sido subsequentes devido à unidade federada de destino, mesmo que o imposto tenha sido
retido anteriormente.
retido anteriormente.
§ 1º A responsabilidade prevista no caput desta cláusula aplica-se também ao imposto Parágrafo único. A responsabilidade prevista no caput desta cláusula aplica-se
correspondente à diferença entre a alíquota interna da unidade federada de destino e também ao imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna da unidade
a alíquota interestadual incidente sobre as operações interestaduais com bens e federada de destino e a alíquota interestadual incidente sobre as operações
mercadorias especificadas em convênio ou protocolo que disponha sobre o regime de interestaduais com bens e mercadorias especificadas em convênio ou protocolo que
substituição tributária e destinadas ao uso, consumo ou ativo imobilizado do disponha sobre o regime de substituição tributária e destinadas ao uso, consumo ou
destinatário.
ativo imobilizado do destinatário.
§ 2º O destinatário de bens e mercadorias submetidas ao regime de substituição
tributária, inclusive o varejista, é responsável pelo imposto devido à unidade federada
de destino por substituição tributária, quando o remetente, sujeito passivo por
substituição, não efetuar a retenção ou efetuar retenção a menor do imposto, salvo
disposição em contrário prevista na legislação da unidade destinatária.
Suspensão dos efeitos da cláusula oitava, na ADI 5866 (v. Despacho 2/18).
Nota: A referida cláusula teve sua redação suspensa ora porque é determinante ao estabelecer a responsabilidade (invasão de competência legal e por isso o termo “será”
foi substituído na nova redação por “poderá”, mas na realidade a maior preocupação residia na regra do então parágrafo segundo, que invadia competência legal ao atribuir
responsabilidade subsidiária ao destinatário, tendo sido, portanto, suprimido na nova redação a fim de se evitar tal discussão e se deixar ao alvedrio de cada UF fazê-lo.
Cláusula nona O regime de substituição tributária não se aplica:
Cláusula nona Salvo disposição em contrário, o regime de substituição tributária não
I - às operações interestaduais que destinem bens e mercadorias submetidas ao se aplica:
regime de substituição tributária a estabelecimento industrial fabricante do mesmo I - às operações interestaduais que destinem bens e mercadorias submetidas ao
bem e mercadoria, assim entendido aquele classificado no mesmo CEST;
regime de substituição tributária a estabelecimento industrial fabricante do mesmo
II - às transferências interestaduais promovidas entre estabelecimentos do remetente, bem e mercadoria;
exceto quando o destinatário for estabelecimento varejista;
II - às transferências interestaduais promovidas entre estabelecimentos do remetente,
III - às operações interestaduais que destinem bens e mercadorias a estabelecimento exceto quando o destinatário for estabelecimento varejista;
industrial para emprego em processo de industrialização como matéria-prima, produto III - às operações interestaduais que destinem bens e mercadorias a estabelecimento
industrial para emprego em processo de industrialização como matéria-prima, produto
5

Art. 102. A legislação tributária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios vigora, no País, fora dos respectivos territórios, nos limites em que lhe reconheçam
extraterritorialidade os convênios de que participem, ou do que disponham esta ou outras leis de normas gerais expedidas pela União.
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intermediário ou material de embalagem, desde que este estabelecimento não
comercialize o mesmo bem ou mercadoria;
IV - às operações interestaduais que destinem bens e mercadorias a estabelecimento
localizado em unidade federada que lhe atribua a condição de substituto tributário em
relação ao ICMS devido na operação interna;
V - às operações interestaduais com bens e mercadorias produzidas em escala
industrial não relevante, nos termos deste convênio.
§ 1º Ficam as unidades federadas de destino autorizadas a não aplicar o regime de
que trata o caput nas operações entre estabelecimentos de empresas
interdependentes, exceto se o destinatário for varejista, observado o disposto no § 6º
da cláusula décima primeira.
§ 2º Em substituição ao inciso I do caput, não se aplica o regime de substituição
tributária nas operações interestaduais destinadas a estabelecimento industrial
localizado no Estado de São Paulo que seja fabricante de bem e mercadoria
pertencentes ao mesmo segmento
Nova redação dada ao § 3º da cláusula nona pelo Conv. ICMS 214/17, efeitos
a partir de 01.01.18.
§ 3º Em substituição ao disposto no inciso II do caput, nas transferências
interestaduais destinadas aos Estados do Acre, Alagoas, Bahia, Minas Gerais,
Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte e ao Distrito Federal, o regime
de que trata o caput não se aplica quando promovidas entre estabelecimentos do
industrial fabricante, exceto quando destinada a estabelecimento varejista.
Redação anterior dada ao § 3º da cláusula nona pelo Conv. ICMS 134/17,
sem efeitos.
§ 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.
Redação original, sem efeitos.
§ 3º Em substituição ao disposto no inciso II, nas transferências interestaduais
destinadas aos Estados de Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Paraíba e Rio de
Janeiro, o regime de que trata o caput não se aplica quando promovidas entre
estabelecimentos do industrial fabricante, exceto quando destinada a
estabelecimento varejista.
§ 4º Para aplicação do disposto no § 3º, em se tratando de transferência para
estabelecimento distribuidor, atacadista, depósito ou centro de distribuição, estes
deverão operar exclusivamente com produtos fabricados por estabelecimento
industrial de mesma titularidade.
§ 5º O regime de que trata o caput não se aplica, também, às operações
interestaduais promovidas por contribuintes varejistas com destino a estabelecimento
de contribuinte não varejista localizado no Estado de São Paulo.
§ 6º Para os efeitos desta cláusula, não se considera industrialização a modificação
efetuada no bem ou na mercadoria pelo estabelecimento comercial para atender à
especificação individual do consumidor final.

intermediário ou material de embalagem, desde que este estabelecimento não
comercialize o mesmo bem ou mercadoria;
IV - às operações interestaduais que destinem bens e mercadorias a estabelecimento
localizado em unidade federada que lhe atribua a condição de substituto tributário em
relação ao ICMS devido na operação interna;
V - às operações interestaduais com bens e mercadorias produzidas em escala
industrial não relevante, nos termos deste convênio.
§ 1º Ficam as unidades federadas de destino autorizadas a não aplicar o regime de
que trata o caput nas operações entre estabelecimentos de empresas
interdependentes, exceto se o destinatário for varejista.
§ 2º Para os efeitos desta cláusula, não se considera industrialização a modificação
efetuada no bem ou na mercadoria pelo estabelecimento comercial para atender à
especificação individual do consumidor final.
§ 3º Na hipótese desta cláusula, exceto em relação ao inciso V do caput, a sujeição
passiva por substituição tributária caberá ao estabelecimento destinatário, salvo
disposição em contrário na legislação da unidade federada de destino.
§ 4º 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.
§ 5º O rol dos contribuintes e respectivos segmentos de bens, mercadorias ou itens,
de que trata o § 4º desta cláusula, deve ser encaminhado à Secretaria Executiva do
CONFAZ, para disponibilização em seu sítio eletrônico na internet.
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§ 7º Na hipótese desta cláusula, exceto em relação ao inciso V do caput, a sujeição
passiva por substituição tributária caberá ao estabelecimento destinatário, salvo
disposição em contrário na legislação da unidade federada de destino.
§ 8º Nas hipóteses de inaplicabilidade do regime de substituição tributária tratadas
nesta cláusula, o sujeito passivo indicará, no campo “Informações Complementares”
da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) que acobertar a operação, o dispositivo em que se
fundamenta a referida inaplicabilidade.
Acrescidos os §§ 9º e 10 à cláusula nona pelo Conv. ICMS 108/17, efeitos a
partir de 01.01.18.
§ 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.
Nota: Esta cláusula também estava suspensa por força da decisão liminar da Ministra Cármen Lúcia e que, por sua vez, estava “determinando” em que hipóteses não se
aplicaria a ST, quando tal tema é afeito ao interesse de cada UF por força da competência constitucional que a detém. A nova redação mantém os casos clássicos (incisos I
a V), vigentes desde o Convênio ICMS 81/93, deixando evidente (na nova redação) a possibilidade de exceções (a critério das UFs de destino) ao utilizar a expressão “Salvo
disposição em contrário”.
Com tal determinação, adaptou-se a redação do seu parágrafo primeiro e se exclui os parágrafos a quinto da antiga redação (renumerando-se os demais e realocando o
antigo § 8º para a cláusula vigésima primeira, em seu parágrafo segundo), justamente porque tal decisão é afeita aos Estados, sendo despiciendo colocar tal regra em um
convênio quando a competência é do Estado (novamente a preocupação com os limites legais e constitucionais dos Convênios prevalecendo na nova redação).
Cláusula décima A base de cálculo do imposto para fins de substituição tributária em Cláusula décima A base de cálculo do imposto para fins de substituição tributária em
relação às operações subsequentes será o valor correspondente ao preço final a relação às operações subsequentes será o valor correspondente ao preço final a
consumidor, único ou máximo, fixado por órgão público competente.
consumidor, único ou máximo, fixado por órgão público competente, nos termos do §
2º do art. 8º da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996.
Nota: A referida ADI observou haver limites legais e constitucionais da substituição tributária e embora reconheça a inclusão do ICMS sobre sua própria base de cálculo (p.
40). Tal situação não se aplicaria ao ICMS ST (p. 41). A referência ao § 2º do art. 8º da LC 87/966 reforça os limites legais para definição da base de cálculo da ST incluir o
seu próprio imposto não podem desconsiderar a orientação da referida decisão liminar, antevendo-se eventual discussão quanto a isso se prevalecer tal pretensão por parte
dos Estados e do DF. Esta cláusula, bem como todas até a décima quarta, também estavam suspensas pela decisão da Ministra Cármen Lúcia na ADI 5866.
Cláusula décima primeira Inexistindo o valor de que trata a cláusula décima, a base Cláusula décima primeira Inexistindo o valor de que trata a cláusula décima, a base
de cálculo do imposto para fins de substituição tributária em relação às operações de cálculo do imposto para fins de substituição tributária em relação às operações
subsequentes corresponderá, conforme definido pela legislação da unidade federada subsequentes, nos termos do art. 8º da Lei Complementar nº 87/96, corresponderá,
de destino, ao:
conforme definido pela legislação da unidade federada de destino, ao:
I - Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF);
I - Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF);
II - preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador;
II - preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador;
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Art. 8º A base de cálculo, para fins de substituição tributária, será:
...
§ 2º Tratando-se de mercadoria ou serviço cujo preço final a consumidor, único ou máximo, seja fixado por órgão público competente, a base de cálculo do imposto, para fins
de substituição tributária, é o referido preço por ele estabelecido.
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III - preço praticado pelo remetente acrescido dos valores correspondentes a frete,
seguro, impostos, contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do
destinatário, ainda que por terceiros, adicionado da parcela resultante da aplicação
sobre o referido montante do percentual de Margem de Valor Agregado (MVA)
estabelecido na unidade federada de destino ou prevista em convênio e protocolo,
para a mercadoria submetida ao regime de substituição tributária, observado o
disposto nos §§ 1º e 2º.
§ 1º Nas operações interestaduais com as mercadorias submetidas ao regime de
substituição tributária, quando o coeficiente a que se refere o inciso IV deste parágrafo
for maior que o coeficiente correspondente à alíquota interestadual, para efeitos de
apuração da base de cálculo com utilização de MVA, esta será ajustada à alíquota
interestadual aplicável, observada a fórmula “MVA ajustada = {[(1+ MVA-ST original)
x (1 - ALQ inter) / (1 - ALQ intra)] -1} x 100”, onde:
I - “MVA ajustada” é o percentual correspondente à margem de valor agregado a ser
utilizada para apuração da base de cálculo relativa à substituição tributária na
operação interestadual;
II - “MVA-ST original” é o coeficiente correspondente à margem de valor agregado
estabelecida na legislação da unidade federada de destino ou previsto nos respectivos
convênios e protocolos;
III - “ALQ inter” é o coeficiente correspondente à alíquota interestadual aplicável à
operação;
IV - “ALQ intra” é o coeficiente correspondente à alíquota interna ou percentual de
carga tributária efetiva, quando este for inferior à alíquota interna, praticada pelo
contribuinte substituto da unidade federada de destino.
§ 2º O disposto no § 1º não se aplica à operação que tenha como remetente
contribuinte optante pelo Simples Nacional.
Revogado o § 3º da cláusula décima primeira pelo Conv. ICMS 108/17, efeitos
a partir de 01.01.18.
§ 3º REVOGADO
Redação original, sem efeitos.
§ 3º Nos casos em que a base de cálculo seja o preço final a consumidor
sugerido pelo fabricante ou importador, ocorrendo alteração dos preços, a lista
dos novos preços deverá ser encaminhada à administração tributária da
unidade federada de destino do bem e da mercadoria, nos termos do disposto
na legislação da unidade federada de destino.
§ 4º Nas operações internas e interestaduais, as unidades federadas ficam
autorizadas a estabelecer como base de cálculo a prevista no inciso III do caput desta
cláusula quando o valor da operação própria praticado pelo remetente for igual ou
superior a percentual estabelecido pela legislação interna da unidade federada de
destino do valor do PMPF ou preço sugerido para o bem e a mercadoria.
§ 5º Na hipótese do inciso II do caput e dos §§ 3º e 4º, todos da cláusula nona, a base
de cálculo poderá ser definida conforme critérios estabelecidos pela unidade federada
de destino.
§ 6º Nas operações de que trata o § 1º da cláusula nona destinadas ao Rio de Janeiro,
o valor inicial para a determinação da base de cálculo do imposto devido por

III - preço praticado pelo remetente acrescido dos valores correspondentes a frete,
seguro, impostos, contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do
destinatário, adicionado da parcela resultante da aplicação sobre o referido montante
do percentual de Margem de Valor Agregado (MVA) estabelecido na unidade federada
de destino ou prevista em convênio e protocolo, para a mercadoria submetida ao
regime de substituição tributária, observado o disposto no §§ 1º a 3º .
§ 1º Nas hipóteses em que o contribuinte remetente seja optante pelo Simples
Nacional, será aplicada a MVA prevista para as operações internas na legislação da
unidade federada de destino ou em convênio e protocolo.
§ 2º 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 do caput desta cláusula.
§ 3º Não se aplica o disposto no § 2º 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.
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substituição tributária será o preço praticado pelo adquirente nas operações com o
comércio varejista, adotando-se a MVA-ST original.
§ 7º As MVA-ST originais estabelecidas na legislação da unidade federada de destino
serão divulgadas pela Secretaria Executiva do CONFAZ, na forma prevista em Ato
COTEPE.
§ 8º A MVA-ST original prevista em convênio ou protocolo produzirá efeito em relação
às operações destinadas à unidade federada de destino, a partir da data estabelecida
em sua legislação interna.
Acrescidos os §§ 9º e 10 à cláusula décima primeira pelo Conv. ICMS 108/17,
efeitos a partir de 01.01.18.
§ 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.
Nota: Esta cláusula, também suspensa pela Decisão da Ministra Cármen Lúcia, tratava do uso da MVA (o que é aceitável em respeito ao princípio da neutralidade), sendo
admitido em operações interestaduais, mas houve avanço excessivo quanto ao seu uso cumulativo com o chamado cálculo “por dentro” da ST, mas é assunto que tenderá
a evoluir com o tempo, sob pena de recair na mesma inconstitucionalidade anteriormente apresentada, notadamente porque manteve-se a cláusula décima segunda que
tratava do cálculo em operações interestaduais e que se encontra suspensa conforme a referida decisão (p´. 47).7 Talvez a sua manutenção na atual redação esteja atrelada
ao fato de que não está mais vinculada à cláusula décima terceira.
Cláusula décima segunda Tratando-se de operação interestadual com bens e Cláusula décima segunda Tratando-se de operação interestadual com bens e
mercadorias submetidas ao regime de substituição tributária, destinados a uso, mercadorias submetidos ao regime de substituição tributária, destinados a uso,
consumo ou ativo imobilizado do adquirente, a base de cálculo do imposto devido será consumo ou ativo imobilizado do adquirente, a base de cálculo do imposto devido será
o valor da operação interestadual adicionado do imposto correspondente à diferença o valor da operação interestadual adicionado do imposto correspondente à diferença
entre a alíquota interna a consumidor final estabelecida na unidade federada de entre a alíquota interna a consumidor final estabelecida na unidade federada de
destino para o bem ou a mercadoria e a alíquota interestadual.
destino para o bem ou a mercadoria e a alíquota interestadual.
Nota: Não há mudança de redação da cláusula décima segunda entre os dois convênios.
Cláusula décima terceira O imposto devido por substituição tributária integra a Sem equivalência no texto novo
correspondente base de cálculo, inclusive na hipótese de recolhimento do imposto
correspondente à diferença entre a alíquota interna da unidade federada de destino e
a alíquota interestadual.
Nota: Por tudo o que se disse até aqui e por conta da decisão da Ministra Cármen Lúcia (p. 41) há limites à definição do ICMS por dentro no cálculo da substituição tributária,
mas que fica, de certa forma, previsto não só na cláusula décima segunda e porque pode haver previsão legal (e não de acordos) nas respectivas legislações estaduais
(como no caso do Paraná), no cálculo “por dentro” do diferencial devido em razão das aquisições destinadas a uso e consumo ou imobilizado, quando, no entanto, não se
aplica o MVA. O que se questiona é aplicação conjunta de ambas as regras (MVA ajustado e o cálculo por dentro). Trata-se também de cláusula suspensa pela referida
decisão.
Cláusula décima quarta O imposto a recolher por substituição tributária será:
Cláusula décima terceira O imposto a recolher por substituição tributária será, em
I - em relação às operações subsequentes, o valor da diferença entre o imposto relação às operações subsequentes, o valor da diferença entre o imposto calculado
calculado mediante aplicação da alíquota estabelecida para as operações internas na mediante aplicação da alíquota estabelecida para as operações internas na unidade
7

Cláusula décima segunda Tratando-se de operação interestadual com bens e mercadorias submetidos ao regime de substituição tributária, destinados a uso, consumo ou
ativo imobilizado do adquirente, a base de cálculo do imposto devido será o valor da operação interestadual adicionado do imposto correspondente à diferença entre a alíquota
interna a consumidor final estabelecida na unidade federada de destino para o bem ou a mercadoria e a alíquota interestadual.
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unidade federada de destino sobre a base de cálculo definida para a substituição e o federada de destino sobre a base de cálculo definida para a substituição e o devido
devido pela operação própria do contribuinte remetente;
pela operação própria do contribuinte remetente.
II - em relação aos bens e mercadorias submetidas ao regime de substituição tributária Parágrafo único. Para efeitos do disposto nesta cláusula, na hipótese em que o
destinados a uso, consumo ou ativo imobilizado do adquirente, o valor calculado remetente for optante pelo Simples Nacional, deverá ser deduzido, a título de ICMS
conforme a fórmula "ICMS ST DIFAL = [(V oper - ICMS origem) / (1 - ALQ interna)] x da operação própria, o resultado da aplicação da alíquota interestadual estabelecida
ALQ interna - (V oper x ALQ interestadual)", onde:
pelo Senado Federal, nos termos do § 5º do art. 13 da Lei Complementar nº 123/06.
a) “ICMS ST DIFAL” é o valor do imposto correspondente à diferença entre a alíquota
interna a consumidor final estabelecida na unidade federada de destino para o bem
ou a mercadoria e a alíquota interestadual;
b) “V oper” é o valor da operação interestadual, acrescido dos valores
correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuições e outros encargos
transferíveis ou cobrados do destinatário, ainda que por terceiros;
c) “ICMS origem” é o valor do imposto correspondente à operação interestadual,
destacado no documento fiscal de aquisição;
d) “ALQ interna” é a alíquota interna estabelecida na unidade federada de destino para
as operações com o bem e a mercadoria a consumidor final;
e) “ALQ interestadual” é a alíquota estabelecida pelo Senado Federal para a
operação.
§ 1º Para efeitos do disposto nesta cláusula, na hipótese em que o remetente for
optante pelo Simples Nacional, deverá ser deduzido, a título de ICMS da operação
própria, o resultado da aplicação da alíquota interestadual estabelecida pelo Senado
Federal.
§ 2º É vedada a compensação de débito relativo à substituição tributária com qualquer
crédito do imposto da operação própria decorrente de entrada de mercadoria ou de
utilização de serviço.
Nota: Esta cláusula (também suspensa pela decisão da Ministra Cármen Lúcia) e, renumerada na nova redação do Convênio ICMS 142/2018 (pela supressão da antiga
cláusula décima terceira) teve sua redação extremamente simplificada por conta da discussão do cálculo do imposto na substituição tributária e deve ser analisada em
conjunto com as demais cláusulas que a antecedem (décima a décima terceira na antiga redação).
Chama a atenção, de forma positiva, a extinção do antigo parágrafo segundo (o que justifica haver um parágrafo único na nova redação), que estipulava a impossibilidade
de utilização de imposto retido na compensação com o imposto próprio, que se sabe ser ainda um tabu para as UFs, e que parece ter espaço para evolução. No entanto
ainda há muito o que se caminhar para se pacificar tal entendimento, notadamente porque não era competência de convênio estabelecer tal restrição e a sua retirada pode
atender apenas a um caráter de mero respeito à legalidade.
Cláusula décima quinta O vencimento do imposto devido por substituição tributária Cláusula décima quarta O vencimento do imposto devido por substituição tributária
será:
será:
I - o dia 9 (nove) do mês subsequente ao da saída do bem e da mercadoria, em se I - o dia 9 (nove) do mês subsequente ao da saída do bem e da mercadoria, em se
tratando de sujeito passivo por substituição inscrito no cadastro de contribuinte do tratando de sujeito passivo por substituição inscrito no cadastro de contribuinte do
ICMS da unidade federada de destino;
ICMS da unidade federada de destino;
II - a saída do bem e da mercadoria do estabelecimento remetente, em se tratando de II - a saída do bem e da mercadoria do estabelecimento remetente, em se tratando de
sujeito passivo por substituição não inscrito no cadastro de contribuinte do ICMS da sujeito passivo por substituição não inscrito no cadastro de contribuinte do ICMS da
unidade federada de destino;
unidade federada de destino;
III - o dia 2 (dois) do segundo mês subsequente ao da saída do bem e da mercadoria, III - o dia 2 (dois) do segundo mês subsequente ao da saída do bem e da mercadoria,
na hipótese de responsabilidade por substituição tributária atribuída a optante pelo na hipótese de responsabilidade por substituição tributária atribuída a optante pelo
Simples Nacional, inscrito na unidade federada de destino.
Simples Nacional, inscrito na unidade federada de destino.
§ 1º O disposto no inciso II do caput desta cláusula aplica-se também:
§ 1º O disposto no inciso II do caput desta cláusula aplica-se também:
I - no período em que a inscrição do sujeito passivo por substituição, na unidade I - no período em que a inscrição do sujeito passivo por substituição, na unidade
federada de destino do bem e da mercadoria, encontrar-se suspensa;
federada de destino do bem e da mercadoria, encontrar-se suspensa;
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II - ao sujeito passivo por substituição quando este não recolher, no todo ou em parte, II - ao sujeito passivo por substituição quando este não recolher, no todo ou em parte,
o ICMS devido à unidade federada de destino do bem e da mercadoria ou seus o ICMS devido à unidade federada de destino do bem e da mercadoria ou seus
acréscimos legais, conforme definido na legislação da unidade federada de destino. acréscimos legais, conforme definido na legislação da unidade federada de destino.
Nova redação dada ao § 2º da cláusula décima quinta pelo Conv. ICMS § 2º A unidade federada de destino poderá estabelecer que o prazo de vencimento do
108/17, efeitos a partir de 01.01.18.
imposto previsto no inciso II do caput se aplique quando o sujeito passivo por
§ 2º A unidade federada de destino poderá estabelecer que o prazo de vencimento do substituição não entregar as obrigações acessórias previstas na cláusula vigésima
imposto previsto no inciso II do caput se aplique quando o sujeito passivo por segunda por no mínimo 2 (dois) meses, consecutivos ou alternados.
substituição, por 2 (dois) meses, consecutivos ou alternados, não entregar as § 3º O contribuinte que regularizar as obrigações de que trata o § 2º observará a
obrigações acessórias previstas na cláusula vigésima segunda.
legislação da unidade federada de destino do bem e da mercadoria no que se refere
Redação original, sem efeitos.
à cessação do vencimento nos termos do inciso II do caput.
§ 2º A unidade federada de destino poderá estabelecer que o prazo de § 4º O imposto devido por substituição tributária em relação às operações
vencimento do imposto previsto no inciso II do caput se aplique quando o interestaduais deverá ser recolhido por meio da Guia Nacional de Recolhimento de
sujeito passivo por substituição, por 2 (dois) meses, consecutivos ou Tributos Estaduais (GNRE) ou documento de arrecadação estabelecido pela unidade
alternados, não entregar:
federada de destino.
I - a lista de preços de mercadorias;
II - os arquivos eletrônicos;
III - a Guia de Informação e Apuração do ICMS Substituição Tributária (GIAST) ou a Declaração de Substituição Tributária, Diferencial de Alíquotas e
Antecipação (DeSTDA).
§ 3º O contribuinte que regularizar as obrigações de que trata o § 2º observará a
legislação da unidade federada de destino do bem e da mercadoria no que se refere
à cessação do vencimento nos termos do inciso II do caput.
§ 4º O imposto devido por substituição tributária em relação às operações
interestaduais deverá ser recolhido por meio da Guia Nacional de Recolhimento de
Tributos Estaduais (GNRE) ou documento de arrecadação estabelecido pela unidade
federada de destino.
Nota: O texto grifado que traz uma alteração de texto, na realidade representa apenas uma inversão na frase, que não mudaria seu sentido, mas que contém um erro (na
nova redação), ao citar a cláusula vigésima segunda, pois com a renumeração deveria ser a cláusula vigésima primeira. Por certo haverá, em breve, retificação do mesmo.
Cláusula décima sexta Nas operações interestaduais com bens e mercadorias já Cláusula décima quinta Nas operações interestaduais com bens e mercadorias já
alcançadas pelo regime de substituição tributária, o ressarcimento do imposto retido alcançados pelo regime de substituição tributária, o ressarcimento do imposto retido
na operação anterior deverá ser efetuado pelo contribuinte, mediante emissão de NF- na operação anterior poderá, a critério da unidade federada de destino, ser efetuado
e exclusiva para esse fim, em nome de qualquer estabelecimento fornecedor, inscrito pelo contribuinte mediante emissão de NF-e exclusiva para esse fim, em nome de
como substituto tributário.
qualquer estabelecimento fornecedor, inscrito como substituto tributário.
§ 1º O ressarcimento de que trata esta cláusula deverá ser previamente autorizado § 1º O ressarcimento de que trata esta cláusula deverá ser previamente autorizado
pelo órgão fazendário em cuja circunscrição se localizar o contribuinte.
pela administração tributária em cuja circunscrição se localizar o contribuinte,
§ 2º O estabelecimento fornecedor, de posse da NF-e relativa ao ressarcimento de observado o prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do § 1º do art. 10 da Lei
que trata o caput desta cláusula, poderá deduzir o valor a ser ressarcido do próximo Complementar nº 87/96.
recolhimento do imposto retido, a ser feito à unidade federada do contribuinte que tiver § 2º O estabelecimento fornecedor, de posse da NF-e relativa ao ressarcimento de
direito ao ressarcimento.
que trata o caput desta cláusula, poderá deduzir o valor a ser ressarcido do próximo
§ 3º Quando for impossível determinar a correspondência do ICMS retido à aquisição recolhimento do imposto retido, a ser feito à unidade federada do contribuinte que tiver
do respectivo produto, tomar-se-á o valor do imposto retido quando das últimas direito ao ressarcimento.
aquisições dos bens e mercadorias pelo estabelecimento, proporcionalmente à § 3º Quando for impossível determinar a correspondência do ICMS retido à aquisição
quantidade saída.
do respectivo produto, tomar-se-á o valor do imposto retido quando das últimas
§ 4º O valor do ICMS retido por substituição tributária a ser ressarcido não poderá ser aquisições dos bens e mercadorias pelo estabelecimento, proporcionalmente à
superior ao valor retido quando da aquisição dos respectivos bens e mercadorias pelo quantidade saída.
estabelecimento.

13
A Crowe Consult Consultoria Empresarial é um membro independente da Crowe Global, com escritórios e empresas associadas no Brasil e no mundo. Cada empresa membro é juridicamente independente.

§ 5º Em substituição à sistemática prevista nesta cláusula, ficam as unidades § 4º O valor do ICMS retido por substituição tributária a ser ressarcido não poderá ser
federadas autorizadas a estabelecer forma diversa de ressarcimento, ainda que sob superior ao valor retido quando da aquisição dos respectivos bens e mercadorias pelo
outra denominação.
estabelecimento.
§ 5º Em substituição à sistemática prevista nesta cláusula, ficam as unidades
federadas autorizadas a estabelecer forma diversa de ressarcimento, ainda que sob
outra denominação.
Nota: Cláusula também suspensa (e renumerada pela supressão da cláusula décima terceira) estabelecendo prazo mínimo de 90 dias para tanto, e, deixando a critério de
cada UF sobre os demais procedimentos acessórios. Trata do ressarcimento em operação interestadual (não havendo menção às hipóteses de restituição, ressarcimento e
recuperação de casos de valores cobrados à maior em vista das ADIS 2675 PE e 2777 SP (RE 593.849 STF) porque é tema afeito à legislação interna e decorrem da
competência de cada UF fazê-lo. Observe-se o cuidado com a expressão “poderá” em respeito ao princípio competencial do ICMS.
Cláusula décima sétima No caso de desfazimento do negócio, se o imposto retido Cláusula décima sexta No caso de desfazimento do negócio, se o imposto retido por
houver sido recolhido, aplica-se o disposto na cláusula décima sexta.
substituição tributária houver sido recolhido, aplica-se o disposto na cláusula décima
quinta.
Nota: Considerando a renumeração a partir da cláusula décima terceira (do Convênio ICMS 52/2017), a nova redação contém uma pequena diferença que exclui o
procedimento para os casos de antecipação de que trata a EC 87/2015, havendo posicionamento individualizado de cada UF neste sentido.
Cláusula décima oitava Poderá ser exigida ou concedida inscrição no cadastro de Cláusula décima sétima Poderá ser exigida ou concedida inscrição no cadastro de
contribuintes do ICMS da unidade federada destinatária do bem e da mercadoria ao contribuintes do ICMS da unidade federada destinatária do bem e da mercadoria ao
sujeito passivo por substituição definido em convênio ou protocolo de atribuição de sujeito passivo por substituição definido em convênio ou protocolo de atribuição de
responsabilidade por substituição tributária, nos termos da legislação da respectiva responsabilidade por substituição tributária, nos termos da legislação da respectiva
unidade federada.
unidade federada.
Parágrafo único. O número de inscrição a que se refere o caput desta cláusula deverá Parágrafo único. O número de inscrição a que se refere o caput desta cláusula deverá
ser aposto em todos os documentos dirigidos à unidade federada de destino dos bens ser aposto em todos os documentos dirigidos à unidade federada de destino dos bens
e mercadorias, inclusive no documento de arrecadação.
e mercadorias, inclusive no documento de arrecadação.
Nota: Considerando a renumeração a partir da cláusula décima terceira (do Convênio ICMS 52/2017), não há diferença entre os dois textos.
Cláusula décima nona Não sendo inscrito como substituto tributário no cadastro de Cláusula décima oitava Não sendo inscrito como substituto tributário no cadastro de
contribuintes do ICMS da unidade federada destinatária do bem e da mercadoria, o contribuintes do ICMS da unidade federada destinatária do bem e da mercadoria, o
sujeito passivo por substituição deverá efetuar o recolhimento do imposto devido à sujeito passivo por substituição deverá efetuar o recolhimento do imposto devido à
unidade federada de destino do bem e da mercadoria, em relação a cada operação, unidade federada de destino do bem e da mercadoria, em relação a cada operação,
por ocasião da saída de seu estabelecimento, por meio de GNRE ou documento de por ocasião da saída de seu estabelecimento, por meio de GNRE ou documento de
arrecadação estabelecido pela unidade federada de destino, devendo uma via arrecadação estabelecido pela unidade federada de destino, devendo uma via
acompanhar o transporte do bem e da mercadoria.
acompanhar o transporte do bem e da mercadoria.
Parágrafo único. Na hipótese desta cláusula, será emitida GNRE ou documento de Parágrafo único. Na hipótese desta cláusula, será emitida GNRE ou documento de
arrecadação estabelecido pela unidade federada de destino distinto para cada NF-e, arrecadação estabelecido pela unidade federada de destino distinto para cada NF-e,
informando a respectiva chave de acesso.
informando a respectiva chave de acesso.
Nota: Considerando a renumeração a partir da cláusula décima terceira (do Convênio ICMS 52/2017), não há diferença entre os dois textos.
Cláusula vigésima O sujeito passivo por substituição poderá ter sua inscrição Cláusula décima nona O sujeito passivo por substituição poderá ter sua inscrição
suspensa ou cancelada, quando não recolher, no todo ou em parte, o ICMS devido à 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, unidade federada de destino do bem e da mercadoria ou seus acréscimos legais,
conforme estabelecido na legislação da unidade federada de destino.
conforme estabelecido na legislação da unidade federada de destino.
§ 1º Também poderá ter a sua inscrição suspensa ou cancelada o sujeito passivo por § 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 substituição quando não entregar as informações previstas na cláusula vigésima
informações previstas na cláusula vigésima segunda.
primeira por no mínimo 2 (dois) meses, consecutivos ou alternados.
§ 2º O contribuinte que regularizar as obrigações de que trata a cláusula vigésima § 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 primeira observará a legislação da unidade federada de destino dos bens e
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mercadorias no que se refere à reativação da inscrição no respectivo cadastro de mercadorias no que se refere à reativação da inscrição no respectivo cadastro de
contribuinte.
contribuinte.
§ 3º Para os efeitos desta cláusula, a legislação da unidade federada de destino § 3º Para os efeitos desta cláusula, a legislação da unidade federada de destino
poderá prever outras situações equiparadas à suspensão ou cancelamento da poderá prever outras situações equiparadas à suspensão ou cancelamento da
inscrição do contribuinte substituto.
inscrição do contribuinte substituto.
Redação original, sem efeitos.
Cláusula vigésima O sujeito passivo por substituição poderá ter sua inscrição
suspensa ou cancelada, quando, por 2 (dois) meses, consecutivos ou
alternados, não entregar as informações previstas no § 2º da cláusula décima
quinta.
§ 1º Também poderá ter a sua inscrição suspensa ou cancelada o sujeito
passivo por substituição que 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.
§ 2º O contribuinte que regularizar as obrigações de que trata o § 2º da
cláusula décima quinta, 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 da inscrição
do contribuinte substituto.
Nota: Considerando a renumeração a partir da cláusula décima terceira (do Convênio ICMS 52/2017), não há diferença entre os dois textos.
Cláusula vigésima primeira O documento fiscal emitido nas operações com bens e
mercadorias listadas nos Anexos II a XXVI deste convênio, conterá, além das demais
indicações exigidas pela legislação, as seguintes informações:
Produção de efeitos deste inciso I: indústria e importador a partir de 01.07.17;
atacadista, 01.10.17; demais segmentos econômicos, 01.04.18 (v. inciso II da
cláusula trigésima sexta).
I - o CEST de cada bem e mercadoria, ainda que a operação não esteja sujeita ao
regime de substituição tributária;
II - o valor que serviu de base de cálculo da substituição tributária e o valor do imposto
retido, quando o bem e a mercadoria estiverem sujeitos ao regime de substituição
tributária.
§ 1º As operações que envolvam contribuintes que atuem na modalidade porta a porta
devem aplicar o CEST previsto no Anexo XXVI, ainda que os bens e as mercadorias
estejam listadas nos Anexos II a XXV.
§ 2º Nas hipóteses de inaplicabilidade do regime de substituição tributária tratadas na
cláusula nona, o sujeito passivo indicará, no campo “Informações Complementares”
do documento fiscal que acobertar a operação, o dispositivo em que se fundamenta a
referida inaplicabilidade.
§ 3º A inobservância do disposto no caput desta cláusula implica exigência do imposto
nos termos que dispuser a legislação da unidade federada de destino.

Cláusula vigésima O documento fiscal emitido nas operações com bens e
mercadorias listados nos Anexos II a XXVI deste convênio, conterá, além das demais
indicações exigidas pela legislação, as seguintes informações:
I - o CEST de cada bem e mercadoria, ainda que a operação não esteja sujeita ao
regime de substituição tributária;
II - o valor que serviu de base de cálculo da substituição tributária e o valor do imposto
retido, quando o bem e a mercadoria estiverem sujeitos ao regime de substituição
tributária;
III - caso o documento fiscal acoberte operação com bens e mercadorias fabricados
em escala industrial não relevante:
a) no campo informações complementares, a declaração: “Bem/Mercadoria do CEST
______, fabricado em escala industrial não relevante.”;
b) em campo específico, o número do CNPJ do respectivo fabricante.
§ 1º As operações que envolvam contribuintes que atuem na modalidade porta a porta
devem aplicar o CEST previsto no Anexo XXVI, ainda que os bens e as mercadorias
estejam listados nos Anexos II a XXV.
§ 2º Nas hipóteses de inaplicabilidade do regime de substituição tributária tratadas na
cláusula nona, o sujeito passivo indicará, no campo “Informações Complementares”
do documento fiscal que acobertar a operação, o dispositivo em que se fundamenta a
referida inaplicabilidade.
§ 3º A inobservância do disposto no caput desta cláusula implica exigência do imposto
nos termos que dispuser a legislação da unidade federada de destino.
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Nota: Não se trata de cláusula que esteja suspensa pela decisão, sendo renumerada também e acrescida do inciso III, que na realidade é o antigo § 8º da cláusula vigésima
terceira do Convênio ICMS 52/2017.
Cláusula vigésima segunda O sujeito passivo por substituição tributária remeterá à
administração tributária da unidade federada de destino dos bens e mercadorias:
I - a GIA/ST, em conformidade com a cláusula oitava do Ajuste SINIEF 04/93, de 09
de dezembro de 1993; ou
II - a DeSTDA, se optante pelo Simples Nacional, em conformidade com o Ajuste
SINIEF 12/15, de 4 de dezembro de 2015;
III - quando não obrigado à apresentação da Escrituração Fiscal Digital - EFD -,
arquivo magnético com registro fiscal das operações interestaduais efetuadas no mês
anterior, ou com seus registros totalizadores zerados, no caso de não terem sido
efetuadas operações no período, inclusive daquelas não alcançadas pelos regimes
de substituição tributária, em conformidade com a cláusula oitava do Convênio ICMS
57/95, de 28 de junho de 1995, até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao da
realização das operações.
Acrescido o inciso IV à cláusula vigésima segunda pelo Conv. ICMS 108/17,
efeitos a partir de 01.01.18.
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.
§ 1º O arquivo magnético previsto nesta cláusula substitui o exigido pela cláusula
oitava do Convênio ICMS 57/95, desde que inclua todas as operações citadas na
referida cláusula, mesmo que não realizadas sob os regimes de substituição tributária.
§ 2º Poderão ser objeto de arquivo magnético apartado as operações em que haja
ocorrido desfazimento do negócio ou que por qualquer motivo a mercadoria informada
em arquivo não haja sido entregue ao destinatário, nos termos do § 1º da cláusula
oitava do Convênio ICMS 57/95.
§ 3º A unidade federada de destino poderá exigir a apresentação de outras
informações que julgar necessárias.
§ 4º A unidade federada de destino poderá dispensar a apresentação da GIA/ST.
Nota: Considerando a renumeração a partir da cláusula décima terceira (do Convênio
Cláusula vigésima terceira Os bens e mercadorias relacionados no Anexo XXVII
serão considerados fabricados em escala industrial não relevante quando produzidos
por contribuinte que atender, cumulativamente, as seguintes condições:
I - ser optante pelo Simples Nacional;
II - auferir, no exercício anterior, receita bruta igual ou inferior a R$ 180.000,00 (cento
e oitenta mil reais);
III - possuir estabelecimento único;
IV - ser credenciado pela administração tributária da unidade federada de destino dos
bens e mercadorias, quando assim exigido.
§ 1º Na hipótese de o contribuinte não ter funcionado por todo o exercício anterior,
inclusive no caso de início de suas atividades no decorrer do exercício, para fins do
8

Cláusula vigésima primeira O sujeito passivo por substituição tributária remeterá à
administração tributária da unidade federada de destino dos bens e mercadorias:
I - a GIA/ST, em conformidade com a cláusula oitava do Ajuste SINIEF 04/93, de 09
de dezembro de 1993;
II - a DeSTDA, se optante pelo Simples Nacional, em conformidade com o Ajuste
SINIEF 12/15, de 4 de dezembro de 2015;
III - quando não obrigado à apresentação da Escrituração Fiscal Digital - EFD -,
arquivo magnético com registro fiscal das operações interestaduais efetuadas no mês
anterior, ou com seus registros totalizadores zerados, no caso de não terem sido
efetuadas operações no período, inclusive daquelas não alcançadas pelos regimes de
substituição tributária, em conformidade com a cláusula oitava do Convênio ICMS
57/95, de 28 de junho de 1995, até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao da
realização das operações;
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.
§ 1º O arquivo magnético previsto nesta cláusula substitui o exigido pela cláusula
oitava do Convênio ICMS 57/95,8 desde que inclua todas as operações citadas na
referida cláusula, mesmo que não realizadas sob os regimes de substituição tributária.
§ 2º Poderão ser objeto de arquivo magnético apartado as operações em que haja
ocorrido desfazimento do negócio ou que por qualquer motivo a mercadoria informada
em arquivo não haja sido entregue ao destinatário, nos termos do § 1º da cláusula
oitava do Convênio ICMS 57/95.
§ 3º A unidade federada de destino poderá exigir a apresentação de outras
informações que julgar necessárias.
§ 4º A unidade federada de destino poderá dispensar a apresentação da GIA/ST.

ICMS 52/2017), não há diferença entre os dois textos.
Cláusula vigésima segunda Os bens e mercadorias relacionados no Anexo XXVII
serão considerados fabricados em escala industrial não relevante quando produzidos
por contribuinte que atender, cumulativamente, as seguintes condições:
I - ser optante pelo Simples Nacional;
II - auferir, no exercício anterior, receita bruta igual ou inferior a R$ 180.000,00 (cento
e oitenta mil reais);
III - possuir estabelecimento único;
IV - ser credenciado pela administração tributária da unidade federada de destino dos
bens e mercadorias, quando assim exigido.
§ 1º Na hipótese de o contribuinte não ter funcionado por todo o exercício anterior,
inclusive no caso de início de suas atividades no decorrer do exercício, para fins do

Dispõe sobre a emissão de documentos fiscais e a escrituração de livros fiscais por contribuinte usuário de sistema eletrônico de processamento de dados.
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disposto no inciso II, considerar-se-á a receita bruta auferida proporcionalmente aos disposto no inciso II, considerar-se-á a receita bruta auferida proporcionalmente aos
meses de efetivo funcionamento.
meses de efetivo funcionamento.
§ 2º Não se consideram fabricados em escala industrial não relevante os bens e § 2º Não se consideram fabricados em escala industrial não relevante os bens e
mercadorias importados do exterior ou que possuam conteúdo de importação superior mercadorias importados do exterior ou que possuam conteúdo de importação superior
a 40% (quarenta por cento), nos termos da Resolução do Senado Federal nº 13, de a 40% (quarenta por cento), nos termos da Resolução do Senado Federal nº 13, de
25 de abril de 2012.
25 de abril de 2012.
§ 3º O contribuinte que atender as condições previstas nos incisos I a III § 3º O contribuinte que atender as condições previstas nos incisos I a III
do caput desta cláusula e desejar que os bens e mercadorias que fabricam, do caput desta cláusula e desejar que os bens e mercadorias que fabricam,
devidamente listados no Anexo XXVII, não se subsumam ao regime de substituição devidamente listados no Anexo XXVII, não se subsumam ao regime de substituição
tributária, deverá solicitar seu credenciamento à administração tributária da unidade tributária, deverá solicitar seu credenciamento à administração tributária da unidade
federada de destino dos bens e mercadorias, mediante a protocolização do formulário federada de destino dos bens e mercadorias, mediante a protocolização do formulário
previsto no Anexo XXVIII devidamente preenchido, quando for exigido o previsto no Anexo XXVIII devidamente preenchido, quando for exigido o
credenciamento.
credenciamento.
§ 4º A relação dos contribuintes credenciados, bem como as informações § 4º A relação dos contribuintes credenciados, bem como as informações
especificadas no Anexo XXIX, serão disponibilizadas pelas respectivas especificadas no Anexo XXIX, serão disponibilizadas pelas respectivas
administrações tributárias em seus sítios na internet bem como no sítio do CONFAZ. administrações tributárias em seus sítios na internet bem como no sítio eletrônico do
§ 5º Na hipótese de o contribuinte deixar de atender às condições previstas nesta CONFAZ.
cláusula, deverá comunicar o fato imediatamente à administração tributária em que § 5º Na hipótese de o contribuinte deixar de atender às condições previstas nesta
estiver localizado, bem como à unidade federada em que estiver credenciado, a qual cláusula, deverá comunicar o fato imediatamente à administração tributária em que
promoverá sua exclusão da relação de credenciados, adotando os procedimentos estiver localizado, bem como à unidade federada em que estiver credenciado, a qual
previstos no § 4º.
promoverá sua exclusão da relação de credenciados, adotando os procedimentos
§ 6º O credenciamento do contribuinte e a exclusão previstos nos §§ 4º e 5º produzirão previstos no § 4º.
efeitos a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da disponibilização no sítio na § 6º O credenciamento do contribuinte e a exclusão previstos nos §§ 4º e 5º produzirão
internet da administração tributária relativa à unidade federada em que estiver efeitos a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da disponibilização no sítio na
credenciado.
internet da administração tributária relativa à unidade federada em que estiver
§ 7º A administração tributária de qualquer unidade federada que constatar indícios credenciado.
de descumprimento das condições previstas nesta cláusula, por contribuinte § 7º A administração tributária de qualquer unidade federada que constatar indícios
relacionado como fabricante de bens e mercadorias em escala industrial não de descumprimento das condições previstas nesta cláusula, por contribuinte
relevante, deverá encaminhar as informações sobre o fato à administração tributária relacionado como fabricante de bens e mercadorias em escala industrial não
de localização do estabelecimento, bem como à unidade federada em que ele estiver relevante, deverá encaminhar as informações sobre o fato à administração tributária
credenciado, para verificação da regularidade e adoção das providências cabíveis.
de localização do estabelecimento, bem como à unidade federada em que ele estiver
§ 8º O documento fiscal que acobertar qualquer operação com bens e mercadorias credenciado, para verificação da regularidade e adoção das providências cabíveis.
fabricados em escala industrial não relevante deverá conter, no campo Informações
Complementares, a declaração: “Bem/Mercadoria do Cód./Produto _____ fabricado
em escala industrial não relevante pelo contribuinte_______, CNPJ______”.
Nota: O parágrafo 8º desta cláusula (na redação do Convênio ICMS 52/2017) foi realocado (com nova redação) para o inciso III da Cláusula vigésima do Convênio ICMS
142/2018.
Cláusula vigésima quarta A MVA será fixada com base em preços usualmente Cláusula vigésima terceira A MVA será fixada com base em preços usualmente
praticados no mercado considerado, obtidos por levantamento, ainda que por praticados no mercado considerado, obtidos por levantamento, ainda que por
amostragem ou por dados fornecidos por entidades representativas dos respectivos amostragem ou por dados fornecidos por entidades representativas dos respectivos
setores, adotando-se a média ponderada dos preços coletados.
setores, adotando-se a média ponderada dos preços coletados.
§ 1º O levantamento previsto no caput desta cláusula será promovido pela § 1º O levantamento previsto no caput desta cláusula será promovido pela
administração tributária, que poderá admitir, a seu critério, pesquisa realizada por administração tributária, assegurada a participação das entidades de classe
entidade de classe representativa do setor, observando-se:
representativas dos diferentes segmentos econômicos, observando-se:
I - identificação da mercadoria, especificando suas características particulares, tais I - identificação da mercadoria, especificando suas características particulares, tais
como: tipo, espécie e unidade de medida;
como: tipo, espécie e unidade de medida;
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II - preço de venda no estabelecimento fabricante ou importador, acrescido dos II - preço de venda no estabelecimento fabricante ou importador, acrescido dos valores
valores correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuições e outros encargos correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuições e outros encargos
transferíveis ou cobrados do destinatário, ainda que por terceiros, excluído o valor do transferíveis ou cobrados do destinatário, excluído o valor do ICMS relativo à
ICMS relativo à substituição tributária;
substituição tributária;
III - preço de venda praticado pelo estabelecimento atacadista, acrescido dos valores III - preço de venda praticado pelo estabelecimento atacadista, acrescido dos valores
correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuições e outros encargos correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuições e outros encargos
transferíveis ou cobrados do destinatário, ainda que por terceiros, excluído o valor do transferíveis ou cobrados do destinatário, excluído o valor do ICMS relativo à
ICMS relativo à substituição tributária;
substituição tributária;
IV - preço de venda praticado pelo estabelecimento varejista, acrescido dos valores IV - preço de venda praticado pelo estabelecimento varejista, acrescido dos valores
correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuições e outros encargos correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuições e outros encargos
transferíveis ou cobrados do destinatário, ainda que por terceiros.
transferíveis ou cobrados do destinatário.
§ 2º A MVA será fixada pela unidade federada de destino para atender as § 2º A MVA será fixada pela unidade federada de destino para atender as
peculiaridades na comercialização da mercadoria, estabelecendo-se a relação peculiaridades na comercialização da mercadoria, estabelecendo-se a relação
percentual entre os valores obtidos nos incisos IV e II ou entre os incisos IV e III, todos percentual entre os valores obtidos nos incisos IV e II ou entre os incisos IV e III, todos
do caput desta cláusula.
do caput desta cláusula.
Nota: Cláusula também suspensa e que, na nova redação (também renumerada), diferentemente da possibilidade de se aceitar pesquisas da entidade representativa (a
critério do Fisco) na antiga redação, estabeleceu a garantia de que as referidas entidades serão ouvidas, não sendo mais uma faculdade oficial, mas um direito da classe
representativa, prevalecendo o raciocínio de preços anteriormente adotado.
Cláusula vigésima quinta O PMPF será fixado com base em preços usualmente Cláusula vigésima quarta O PMPF será fixado com base em preços usualmente
praticados no mercado considerado, obtidos por levantamento, ainda que por praticados no mercado considerado, obtidos por levantamento, ainda que por
amostragem ou por dados fornecidos por entidades representativas dos respectivos amostragem ou por dados fornecidos por entidades representativas dos respectivos
setores, adotando-se a média ponderada dos preços coletados.
setores, adotando-se a média ponderada dos preços coletados.
Parágrafo único. O levantamento previsto no caput desta cláusula será promovido Parágrafo único. O levantamento previsto no caput desta cláusula será promovido
pela administração tributária, que poderá admitir, a seu critério, pesquisa realizada por pela administração tributária, assegurada a participação das entidades de classe
entidade de classe representativa do setor, observando-se:
representativas dos diferentes segmentos econômicos, observando-se:
I - a identificação da mercadoria, especificando suas características particulares, tais I - a identificação da mercadoria, especificando suas características particulares, tais
como: tipo, espécie e unidade de medida;
como: tipo, espécie e unidade de medida;
II - o preço de venda da mercadoria submetida ao regime no estabelecimento II - o preço de venda da mercadoria submetida ao regime no estabelecimento varejista,
varejista, acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, impostos, acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuições e
contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, ainda que outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário;
por terceiros;
III - outros elementos que poderão ser necessários em face da peculiaridade da
III - outros elementos que poderão ser necessários em face da peculiaridade da mercadoria.
mercadoria.
Suspensão dos efeitos da cláusula oitava, na ADI 5866 (v. Despacho 2/18).
Nota: Cláusula que não se acha suspensa (renumerada na nova redação), mas que considera também, quanto ao Preço Médio Ponderado a Consumidor Final, a prerrogativa
do setor representativo ser ouvido.
Cláusula vigésima sexta A pesquisa para obtenção da MVA ou do PMPF observará, Cláusula vigésima quinta A pesquisa para obtenção da MVA ou do PMPF observará,
ainda, o seguinte:
ainda, o seguinte:
I - não serão considerados os preços de promoção, bem como aqueles submetidos a I - poderão ser desconsiderados os preços de promoção, bem como aqueles
qualquer tipo de comercialização privilegiada;
submetidos a qualquer tipo de comercialização privilegiada;
II - sempre que possível, considerar-se-á o preço de mercadoria cuja venda no varejo II - sempre que possível, considerar-se-á o preço de mercadoria cuja venda no varejo
tenha ocorrido em período inferior a 30 (trinta) dias após a sua saída do tenha ocorrido em período inferior a 30 (trinta) dias após a sua saída do
estabelecimento fabricante, importador ou atacadista;
estabelecimento fabricante, importador ou atacadista;

18
A Crowe Consult Consultoria Empresarial é um membro independente da Crowe Global, com escritórios e empresas associadas no Brasil e no mundo. Cada empresa membro é juridicamente independente.

III - as informações resultantes da pesquisa deverão conter os dados cadastrais dos III - as informações resultantes da pesquisa deverão conter os dados cadastrais dos
estabelecimentos pesquisados, as respectivas datas das coletas de preços e demais estabelecimentos pesquisados, as respectivas datas das coletas de preços e demais
elementos suficientes para demonstrar a veracidade dos valores obtidos.
elementos suficientes para demonstrar a veracidade dos valores obtidos.
§ 1º A pesquisa poderá utilizar os preços obtidos a partir dos documentos fiscais § 1º A pesquisa poderá utilizar os preços obtidos a partir dos documentos fiscais
eletrônicos e da EFD constantes da base de dados das unidades federadas, eletrônicos e da EFD, constantes da base de dados das unidades federadas,
respeitado o sigilo fiscal na apresentação das informações.
respeitado o sigilo fiscal, bem como aqueles obtidos a partir de pesquisa apresentada
§ 2º A unidade federada poderá, ainda, estabelecer outros critérios para a fixação da pelas entidades representativas dos respectivos setores.
MVA ou do PMPF.
§ 2º Aplica-se o disposto nesta cláusula e nas cláusulas vigésima terceira, vigésima
§ 3º Aplica-se o disposto nas cláusulas vigésima terceira, vigésima quarta e vigésima quarta e vigésima sétima à revisão da MVA ou do PMPF da mercadoria, que
oitava à revisão da MVA ou do PMPF da mercadoria, que porventura vier a ser porventura vier a ser realizada, por iniciativa de qualquer unidade federada ou por
realizada, por iniciativa de qualquer unidade federada ou por provocação provocação fundamentada de entidade representativa do setor interessado.
fundamentada de entidade representativa do setor interessado.
Nota: Cláusula suspensa pela decisão da Ministra Cármen Lúcia e que, na nova versão, oposta a anterior, admite os preços de promoção e de comercialização privilegiada
para pesquisa do MVA ou do PMPF de que tratam as duas cláusulas antecedentes, revogando-se, na nova redação a autonomia que as UFs tinham para estabelecer outros
critérios de fixação tanto do MVA quanto do PMPF (o antigo § 2º, renumerando-se a nova redação também seja pela supressão da cláusula décima terceira, bem como do
antigo parágrafo desta cláusula).
Cláusula vigésima sétima A unidade federada poderá autorizar que a pesquisa seja Cláusula vigésima sexta A unidade federada poderá autorizar que a pesquisa seja
realizada por instituto, órgão ou entidade de reputação idônea, desvinculado da realizada por instituto, órgão ou entidade de reputação idônea, desvinculado da
entidade representativa do setor.
entidade representativa do setor, assegurada a participação desta, nos termos das
Parágrafo único O resultado da pesquisa realizada nos termos do caput deverá ser cláusulas vigésima terceira e vigésima quinta.
homologado pela unidade federada interessada.
Parágrafo único O resultado da pesquisa realizada nos termos do caput deverá ser
homologado pela unidade federada interessada.
Nota: A novidade aqui é participação necessária, na pesquisa, da entidade representativa, que antes era uma faculdade estatal.
Cláusula vigésima oitava A unidade federada, após a realização da pesquisa relativa Cláusula vigésima sétima A unidade federada, após a realização da pesquisa
à apuração da MVA e do PMPF, cientificará as entidades representativas do setor relativa à apuração da MVA e do PMPF, cientificará as entidades representativas do
envolvido na produção e comercialização da mercadoria do resultado encontrado, setor envolvido na produção e comercialização da mercadoria do resultado
caso em que estabelecerá prazo para que as entidades representativas se encontrado, caso em que estabelecerá prazo para que as entidades representativas
manifestem com a devida fundamentação.
se manifestem com a devida fundamentação.
§ 1º Decorrido o prazo a que se refere o caput desta cláusula sem que tenha havido § 1º Decorrido o prazo a que se refere o caput desta cláusula sem que tenha havido
manifestação das entidades representativas do setor, considera-se validado o manifestação das entidades representativas do setor, considera-se validado o
resultado da pesquisa e a unidade federada procederá à implantação das medidas resultado da pesquisa e a unidade federada procederá à implantação das medidas
necessárias à fixação da MVA ou do PMPF apurado.
necessárias à fixação da MVA ou do PMPF apurado.
§ 2º Havendo manifestação, a unidade federada analisará os fundamentos § 2º Havendo manifestação, a unidade federada analisará os fundamentos
apresentados e dará conhecimento às entidades envolvidas sobre a decisão, com a apresentados e dará conhecimento às entidades envolvidas sobre a decisão, com a
devida fundamentação.
devida fundamentação.
§ 3º A unidade federada adotará as medidas necessárias à implantação do regime de § 3º A unidade federada adotará as medidas necessárias à implantação do regime de
substituição tributária, com a aplicação da MVA ou do PMPF apurado, quando as substituição tributária, com a aplicação da MVA ou do PMPF apurado, quando as
informações apresentadas pelas entidades não forem aceitas, após a avaliação da informações apresentadas pelas entidades não forem aceitas, após a avaliação da
manifestação recebida no prazo a que se refere o caput.
manifestação recebida no prazo a que se refere o caput.
Nota: Considerando a renumeração a partir da cláusula décima terceira (do Convênio ICMS 52/2017), não há diferença entre os dois textos.
Cláusula vigésima nona O contribuinte deverá observar a legislação interna da Cláusula vigésima oitava O contribuinte deverá observar a legislação interna da
unidade federada em que estiver estabelecido relativamente ao tratamento tributário unidade federada em que estiver estabelecido relativamente ao tratamento tributário
do estoque de bens e mercadorias incluídas ou excluídas do regime de substituição do estoque de bens e mercadorias incluídos ou excluídos do regime de substituição
tributária referente às operações subsequentes, bem como nas demais situações tributária referente às operações subsequentes, bem como nas demais situações
previstas na legislação da respectiva unidade federada.
previstas na legislação da respectiva unidade federada.
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Nota: Considerando a renumeração a partir da cláusula décima terceira (do Convênio ICMS 52/2017), não há diferença entre os dois textos.
Cláusula trigésima A fiscalização do sujeito passivo por substituição tributária será Cláusula vigésima nona A fiscalização do sujeito passivo por substituição tributária
exercida, conjunta ou isoladamente, pelas unidades federadas envolvidas nas será exercida, conjunta ou isoladamente, pelas unidades federadas envolvidas nas
operações, condicionando-se a administração tributária da unidade federada de operações, condicionando-se a administração tributária da unidade federada de
destino ao credenciamento prévio junto à administração tributária de localização do destino ao credenciamento prévio junto à administração tributária de localização do
estabelecimento a ser fiscalizado.
estabelecimento a ser fiscalizado.
Parágrafo único. O credenciamento prévio de que trata esta cláusula não será exigido Parágrafo único. O credenciamento prévio de que trata esta cláusula não será exigido
quando a fiscalização for exercida sem a presença física da autoridade fiscal no local quando a fiscalização for exercida sem a presença física da autoridade fiscal no local
do estabelecimento a ser fiscalizado.
do estabelecimento a ser fiscalizado.
Nota: Considerando a renumeração a partir da cláusula décima terceira (do Convênio ICMS 52/2017), não há diferença entre os dois textos.
Cláusula trigésima primeira Constitui crédito tributário da unidade federada de Cláusula trigésima Constitui crédito tributário da unidade federada de destino, o
destino, o imposto retido, bem como a atualização monetária, multas, juros de mora e imposto retido por substituição tributária, bem como a atualização monetária, multas,
demais acréscimos legais com ele relacionados.
juros de mora e demais acréscimos legais com ele relacionados.
Nota: Considerando a renumeração a partir da cláusula décima terceira (do Convênio ICMS 52/2017), não há diferença entre os dois textos.
Cláusula trigésima segunda As unidades federadas comunicarão à Secretaria Cláusula trigésima primeira As unidades federadas comunicarão à Secretaria
Executiva do CONFAZ, que providenciará a publicação no Diário Oficial da União:
Executiva do CONFAZ, que providenciará a publicação no Diário Oficial da União:
I - qualquer redução ou restabelecimento da base de cálculo ou alteração na alíquota I - a instituição do regime de substituição tributária em data diferente da estabelecida
de bem ou mercadoria sujeitos ao regime de substituição tributária;
no convênio ou protocolo;
II - a instituição do regime de substituição tributária em data diferente da estabelecida II - a denúncia unilateral de acordo.
no convênio ou protocolo;
III - a denúncia unilateral de acordo.
Nota: Considerando o advento da LC 160/2017 e do Convênio ICMS 190/2017 e a preocupação mais constante com o estabelecimento de benefícios e suas alterações, que
devem se ater à regra da LC 24/75 (art .155, § 2º, XII, “g” da CF/88) o inciso I não deve mais fazer parte de convênio que regulamente a substituição tributária e a antecipação,
sendo caso específico e que não se justifica ser mantido como regra geral de procedimento.
Cláusula trigésima terceira As unidades federadas disponibilizarão aos Cláusula trigésima segunda As unidades federadas disponibilizarão aos
contribuintes, gratuitamente, aplicativo para operacionalização do regime de contribuintes, gratuitamente, aplicativo para operacionalização do regime de
substituição tributária.
substituição tributária.
Nota: Considerando a renumeração a partir da cláusula décima terceira (do Convênio ICMS 52/2017), não há diferença entre os dois textos.
Cláusula trigésima quarta As unidades federadas revisarão os convênios e
protocolos que tratam do regime de substituição tributária do ICMS relativo às
operações subsequentes, vigentes na data de publicação deste convênio, de modo a
reduzir o número de acordos por segmento, observado o cronograma previsto no §
2º.
§ 1º Os acordos de que tratam o caput poderão ser realizados em relação a
determinados segmentos ou a determinados itens de um mesmo segmento.
Nova redação dada ao § 2º da cláusula trigésima quarta pelo Conv. ICMS
151/17, efeitos a partir de 26.10.17.
§ 2º A implementação da redução dos acordos vigentes dar-se-á até 20 de dezembro
de 2017.
Redação original, efeitos até 25.10.17.
§ 2º A implementação da redução dos acordos vigentes dar-se-á observado o
seguinte cronograma correspondente aos segmentos de:
Revogados os incisos I e II do § 2º da cláusula trigésima quarta pelo Conv.
ICMS 151/17, efeitos a partir de 26.10.17.

Cláusula trigésima terceira As unidades federadas revisarão os convênios e
protocolos que tratam do regime de substituição tributária do ICMS relativo às
operações subsequentes, vigentes na data de publicação deste convênio, de modo a
reduzir o número de acordos por segmento.
Parágrafo único. Os acordos de que tratam o caput poderão ser realizados em relação
a determinados segmentos ou a determinados itens de um mesmo segmento.
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Redação anterior dada aos incisos I e II do § 2º da cláusula trigésima
quarta pelo Conv. ICMS 70/17, efeitos de 29.06.17 a 25.10.17.
I - cigarros e outros produtos derivados do fumo; cimentos; sorvetes e
preparados para fabricação de sorvetes em máquinas; rações para animais
domésticos; bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope; cervejas, chopes,
refrigerantes, águas e outras bebidas; pneumáticos, câmaras de ar e
protetores de borracha; veículos automotores; veículos de duas e três rodas
motorizados; autopeças; materiais de construção e congêneres; materiais
elétricos; lâmpadas, reatores e "starter"; ferramentas; tintas e vernizes;
produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos; materiais de
limpeza; papéis, plásticos, produtos cerâmicos e vidros; produtos de
papelaria; produtos alimentícios; até 30 de setembro de 2017;
II - medicamentos de uso humano e outros produtos farmacêuticos para uso
humano ou veterinário; produtos de perfumaria e de higiene pessoal e
cosméticos; até 31 de outubro de 2017.
Redação original, efeitos até 28.06.17.
I - cigarros e outros produtos derivados do fumo; cimentos; sorvetes e
preparados para fabricação de sorvetes em máquinas; rações para animais
domésticos; bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope; cervejas, chopes,
refrigerantes, águas e outras bebidas; pneumáticos, câmaras de ar e
protetores de borracha; veículos automotores; veículos de duas e três rodas
motorizados; autopeças; até 30 de junho de 2017;
II - materiais de construção e congêneres; materiais elétricos; lâmpadas,
reatores e “starter”; ferramentas; tintas e vernizes; produtos eletrônicos,
eletroeletrônicos e eletrodomésticos; materiais de limpeza; papéis, plásticos,
produtos cerâmicos e vidros; produtos de papelaria; produtos alimentícios; até
31 de agosto de 2017;
Revogado o inciso III do § 2º da cláusula trigésima quarta pelo Conv. ICMS
70/17, efeitos a partir de 29.06.17.
III - REVOGADO
Redação original, efeitos até 28.06.17.
III - medicamentos de uso humano e outros produtos farmacêuticos para uso
humano ou veterinário; produtos de perfumaria e de higiene pessoal e
cosméticos; até 30 de setembro de 2017.
Nota: A modificação dos textos se justifica porquanto os prazos do Convênio ICMS 52/2017 já foram encerrados, não havendo como compor os textos, mantendo-se a
equivalência sem prejuízos.
Cláusula trigésima quinta Ficam revogados os seguintes convênios:
Cláusula trigésima quarta Fica revogado o Convênio ICMS 52/17, de 7 de abril de
I - Convênio ICMS 81, de 10 de setembro de 1993;
2017.
II - Convênio ICMS 70, de 25 de julho de 1997;
III - Convênio ICMS 35, de 1º de abril de 2011;
IV - Convênio ICMS 92, de 20 de agosto de 2015;
V - Convênio ICMS 149, de 11 de dezembro de 2015.
Nota: Da mesma forma que a cláusula anterior, a modificação dos textos se justifica não havendo maiores considerações a serem feitas, uma vez que são textos
incompossíveis entre si, porém com funções semelhantes.
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Cláusula trigésima sexta Este convênio entra em vigor na data de sua publicação Cláusula trigésima quinta Este convênio entra em vigor na data de sua publicação
no Diário Oficial da União, produzindo efeitos:
no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019.
I - a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação, relativamente à
cláusula trigésima quarta;
Nova redação dada ao inciso II da cláusula trigésima sexta pelo Conv. ICMS
60/17, efeitos a partir de 25.05.17.
II - relativamente ao disposto no inciso I do caput da cláusula vigésima primeira, a
partir de:
a) 1º de julho de 2017, para a indústria e o importador;
b) 1º de outubro de 2017, para o atacadista;
c) 1º de abril de 2018, para os demais segmentos econômicos;
Redação original, sem efeitos.
II - a partir de 1º de julho de 2017, relativamente ao disposto no inciso I
do caput da cláusula vigésima primeira;
Nova redação dada ao inciso III da cláusula trigésima sexta pelo Conv. ICMS
62/17, efeitos a partir de 25.05.17.
III - a partir de 1º de janeiro de 2018, relativamente aos demais dispositivos.
Redação original, sem efeitos.
III - a partir de 1º de outubro de 2017, relativamente aos demais dispositivos.
Nota: Da mesma forma que a cláusula anterior, a modificação dos textos se justifica não havendo maiores considerações a serem feitas, uma vez que são textos
incompossíveis entre si, porém com funções semelhantes.
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