
CONVÊNIOS 92 E 93 E OS 
REFLEXOS NO ICMS E 

NOS NEGÓCIOS 



CONVÊNIO ICMS nº 92/2015 
CEST – Código Especificador de 

Substituição Tributária. 
Parte 1 

André Morais de Almeida 
andre.morais@grupoassist.com.br 



FATO GERADOR DO ICMS 

O ICMS, ou imposto sobre circulação de mercadorias e serviços está previsto no artigo 155, II da 
Constituição Federal de 1988, e incide sobre "operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as 
operações e as prestações se iniciem no exterior”. 



Substituição Tributária: quando a lei altera a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação 
principal (pagamento), atribuindo-a a terceiro, que não praticou o fato gerador, mas que possui 
vinculação indireta com aquele que deu causa ao fato imponível. 

 

A vigente legislação permite a aplicabilidade do regime da Substituição para o imposto devido em 
operações pretéritas, como, por exemplo, nos casos de diferimento, ou ainda, para imposto que será 
devido em operações futuras, também conhecidas como operações subsequentes 
(presunção/antecipação de um fato gerador que ainda não ocorreu). 

 

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DO ICMS 
ICMS-ST 



O Código Tributário Nacional – CTN (Decreto 5.172/1966), em seu texto original (artigo 58, § 2º, II), foi 
que instituiu a sistemática da Substituição Tributária comum, sendo, todavia, este dispositivo revogado 
em 1968.  

 

No ano de 1983, através da edição da Lei Complementar nº 44/83, voltou a ser incorporado no 
ordenamento jurídico, ganhando status constitucional com a edição da Emenda Constitucional nº 
03/93, que também instituiu constitucionalmente a sistemática das substituição tributária para as 
operações subsequentes. Observação: No mesmo ano foi editado o Convênio 81/93, estabelecendo 
as primeiras regras a serem observadas. 

 

Este instituto sempre trouxe muita polêmica e mesmo após a edição da citada Lei Complementar as 
decisões judiciais permaneceram divergentes. Mas, no ano de 2002, o Supremo Tribunal Federal – STF 
pacificou o entendimento no sentido de legitimar essa modalidade de substituição para frente. 

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DO ICMS 
HISTÓRICO 



No entanto, só foi possível viabilizar a aplicabilidade desta sistemática de arrecadação, de forma mais 
ordenada, com a edição da Lei Complementar nº 87/1996, ou seja, somente aproximadamente 31 
anos após a edição do texto original. 

 

Por sua vez, somente a partir de 2008 é que o alcance da sistemática do ICMS-ST de fato trouxe 
grandes impactos para os contribuintes paulistas, ocasião em que o Estado de São Paulo publicou 
diversos Decretos para incluir em seu ordenamento jurídico a previsão da tributação do ICMS ST para 
mais de 20 segmentos de produtos. 

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DO ICMS 
HISTÓRICO 



“Realmente, com o fito de estancar a sonegação deste imposto e, também, de facilitar os trabalhos 
fiscalizatórios, o ICMS está sendo cada vez mais exigido não do realizador do fato imponível, mas de 
terceira pessoa, antes mesmo da própria ocorrência da operação mercantil”. 

(CARRAZZA, Roque Antonio, ICMS, 8ª Ed, Malheiros, 2001) 

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DO ICMS 
OBJETIVO 



ICMS | FLUXOGRAMA 



Para cálculo do ICMS ST o contribuinte deverá observar o Preço final a consumidor, único ou máximo, 
ou o preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador, aprovado e divulgado pela 
Secretaria da Fazenda. 
 

Do contrário, a base de cálculo da ST será o valor da operação própria do substituto (fornecedor), 
incluídos os valores correspondentes a seguro, frete e outros encargos cobrados ou transferíveis aos 
adquirentes, acrescido do valor resultante da aplicação de percentual de margem de valor agregado - 
MVA. 
 

O valor do imposto a ser recolhido a título de sujeição passiva por substituição é a diferença entre o 
valor do imposto calculado mediante aplicação da alíquota interna sobre a base de cálculo prevista 
para a operação sujeita à substituição tributária e o valor do imposto devido pela operação própria do 
remetente.  

 

ICMS-ST 
CÁLCULO 



ICMS-ST 
CÁLCULO 

Preço do fabricante............................................90,00 

IPI.........................................................................5,00 

Frete...................................................................10,00 

ICMS próprio (18% sobre 100,00) = .................18,00 

 

Margem de Valor Agregado (MVA):...................... 27% 

BC S.T. (VR Produto + IPI + Frete + MVA) =........133,00 

ICMS – ST (18% sobre 133,00) =..........................23,94 

Não Cumulatividade:......................23,94 – 18,00 

= ICMS-ST RETIDO...............................R$ 5,94 



O regime da substituição 
tributária do ICMS exige a 
observância de várias 
obrigações acessórias, a 
exemplo da correta 
emissão da nota fiscal pelo 
contribuinte substituto. 

ICMS-ST 
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS 



Além das já previstas obrigações acessórias, o Convênio ICMS n° 92/2015 trouxe a figura  do Código 
Especificador da Substituição Tributária – CEST, que deverá ser informado nas notas fiscais eletrônicas 
(inclusive o optante pelo Simples). Através de consulta no portal da NF-e, verifica-se, inclusive, que o 
campo do CEST já está disponível. 

CUIDADO: Apesar da obrigatoriedade da indicação do CEST começar em 01/10/2016, as mudanças do 
Convênio ICMS 92 e 146/2015, em relação ao produtos sujeitos ao ICMS-ST, entraram em vigor em 
01/01/2016. 

CONVÊNIO ICMS N° 92/2015  
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS | CEST 



Ao instituir os regimes de substituição tributária ou de antecipação do recolhimento do ICMS com 
encerramento da tributação, a legislação interna da respectiva unidade federada deverá reproduzir, 
para os itens que adotar, o CEST, NCM/SH e respectivas descrições constantes nos anexos do convênio. 

 

Importante lembrar que a adoção ou não do regime da substituição tributária do ICMS continua sendo 
uma faculdade dos Estados, devendo, no caso da exigência, serem observados os itens indicados no 
Convênio ICMS 92/2015. 

 

Neste sentido, vide Comunicado CAT 26/2015 (SEFAZ-SP), que visou promover  esclarecimentos 
acerca da inclusão e exclusão de diversos produtos do regime do ICMS-ST. 

CONVÊNIO ICMS N° 92/2015  
ASPECTOS 



Diante das informações prestadas na Nota Técnica 2015/003, os contribuintes deverão ficar atentos para 
a correta indicação do CEST, visto a inclusão da regra de validação N23-10 para exigir o preenchimento 
do campo CEST se houver destaque do ICMS-ST. Neste sentido, vide o risco de rejeição da emissão das 
notas fiscais de venda, por exemplo, e a devolução de mercadorias. 

CONVÊNIO ICMS N° 92/2015  
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS | CEST 



CONVÊNIO ICMS N° 92/2015 
DESAFIOS 

Antes da edição do Convênio ICMS 92/2015 os contribuintes sofriam com a ausência de padronização 
nacional das regras nacionais, a exemplo da ausência de uniformização do rol de mercadorias 
sujeitas ao ICMS ST. 

 
A nova legislação apresenta um rol de produtos que poderão estar sujeitos ao ICMS-ST, facilitando a 
avaliação dos contribuintes, haja vista que qualquer disposição contrária à nova regra nacional será 
considerada inválida.  
 
Nas operações com mercadorias ou bens listados nos Anexos II a XXIX deste convênio, o contribuinte 
deverá mencionar o respectivo CEST no documento fiscal que acobertar a operação, ainda que a 
operação, mercadoria ou bem não estejam sujeitos aos regimes de substituição tributária ou de 
antecipação do recolhimento do imposto. 
 



ESTOQUES 

O contribuinte deverá observar a legislação interna de cada unidade federada no tocante ao 
tratamento tributário do estoque de mercadorias ou bens incluídos ou excluídos dos regimes de 
substituição tributária ou de antecipação do recolhimento do ICMS com encerramento da tributação, 
relativo às operações subsequentes. 



VENDA PORTA A PORTA 

Aplicam-se os regimes de substituição tributária e de antecipação do recolhimento do imposto 
independentemente de a mercadoria, bem, ou seus respectivos segmentos estarem relacionados 
nos Anexos I a XXIX deste convênio nas operações de venda de mercadorias ou bens pelo sistema 
porta a porta. 
 
Nas operações que envolvam contribuintes que atuem na modalidade porta a porta deve ser 
observado o CEST previsto no Anexo XXIX, ainda que as mercadorias estejam listadas nos Anexos II a 
XXVIII do convênio. 
 
A venda porta a porta consiste em efetuar visitas aos possíveis compradores objetivando a oferta 
de produto ou serviço. 
 
CEST Residual: 44.0 28.044.00 | Outros produtos comercializados pelo sistema de marketing direto 
porta-a-porta a consumidor final não relacionados em outros itens deste anexo. 



VIGÊNCIA 

O Convênio ICMS 92/2015 foi publicado em 24/08/2015, trazendo, incialmente, as regras gerais a 
serem observadas, bem como a relação dos segmentos passíveis de sujeição passível por substituição 
tributária. 
 
Posteriormente, em 15/12/2015 foi publicado o Convênio ICMS 146/2015, alterando o Convênio ICMS 
92/2015, para, entre outras disposições, apresentar a lista dos itens que poderão estar sujeitos ao 
ICMS ST. 
 
Tendo em vista que, nos termos do art. 36, §1° do Convênio ICMS 133/97, considera-se ratificação 
tácita a falta de manifestação no prazo de até 15 dias após a publicação dos convênios, é possível 
concluir que as novas disposições sobre o ICMS ST já estão em vigor desde 01/01/2016, 
independentemente da publicação dos Decretos Estaduais. 



CONVÊNIO ICMS nº 92/2015 
CEST – Código Especificador de 

Substituição Tributária. 
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Estabeleceu a sistemática de uniformização e identificação das mercadorias e bens passíveis de 
sujeição aos regimes de substituição tributária (ST) e de antecipação de recolhimento do ICMS 
com o encerramento da tributação, relativos às operações subsequentes, a fim de se afastarem as 
adversidades causadas pela errônea interpretação da legislação e facilitar o processo fiscalizatório.   

 

Ao instituir os regimes de substituição tributária ou de antecipação do recolhimento do ICMS com 
encerramento de tributação, a legislação interna da respectiva unidade federada deverá 
reproduzir, para os itens que adotar, os códigos CEST, NCM/SH e respectivas descrições constantes 
nos anexos II a XXIX. 

CEST 
CONVÊNIO ICMS Nº 92/2015 

 



COMPOSTO POR 7 DÍGITOS E É SUBDIVIDO EM 
TRÊS PARTES 

ANEXO XVIII 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

ITEM CEST NCM/SH DESCRIÇÃO 

56.0 17.056.00 1905.90.20 Biscoitos e bolachas dos tipos "cream cracker", "água e 

sal", "maisena" e "maria" e outros de consumo popular, 

não adicionados de cacau, nem recheados, cobertos ou 

amanteigados, independentemente de sua denominação 

comercial 

 
Sexto e Sétimo dígitos: Correspondem à especificação do item, no qual são preenchidos com 

valores maiores que “0” somente se a mercadoria tiver alguma forma de tributação diferenciada. 

Terceiro ao quinto dígitos: Representam simplesmente o número sequencial ou a ordem do 

produto/bem no seu respectivo anexo. 

Dois primeiros dígitos (Número do Segmento): Correspondente aos segmentos relatados no Anexo I 



CEST 

Para a identificação do CEST é necessário que sejam analisadas:  
 
 A classificação na Nomenclatura Comum do Mercosul do Sistema Harmonizado – NCM/SH; 

 
 A identificação da mercadoria em cada segmento através da descrição dos itens constantes do 

Convênio. 
 
É possível o detalhamento do item por marca comercial, na hipótese de a unidade federada eleger 
como base de cálculo do imposto devido por substituição tributária ou de antecipação do 
recolhimento do ICMS com encerramento de tributação, o preço usualmente praticado no 
mercado. 



NCM/SH 

Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias - SH 
 
O Sistema Harmonizado (SH) é método legal de classificação utilizado em 98% dos países no 
mundo. 
 
 Classificação uniforme de mercadorias entre os países envolvidos; 

 

 Linguagem aduaneira comum para ser entendida pelos importadores, exportadores, 
produtores, funcionários aduaneiros; 

 

 Simplicidade e clareza, para fins de negociação, aplicação e interpretação de acordos 
comerciais, internacionais ou multilaterais; 

 

 Facilita coleta de dados para fins estatísticos. 



NCM/SH 

Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias - SH 
  
 A Nomenclatura em si, abrangendo os textos de posições e subposições e seus 

respectivos códigos numérico; 
 

 As Notas de Seção, de Capítulo e de subposição; 
 

 As Regras Gerais para interpretação do Sistema Harmonizado; 
 

 Notas Explicativas (NESH) - Valor subsidiário; 
 

 Pareceres Organização Mundial das Alfândegas (OMA). 



NCM/SH 

 Buscou-se consolidar todas as mercadorias ou bens corpóreos por ordem de valor 
agregado na produção, iniciando-se com mercadorias decorrentes da agropecuária e 
terminando com objetos de arte; 
 

 Reunião de várias áreas do conhecimento humano na concepção da Tabela, evitando-se 
muitas discrepâncias entre ciência social e ciência jurídica.  



NCM/SH 

Pautado pela hierarquia classificatória e pela lógica dos predicados. 21 Seções de 97 capítulos. 
Mais de 10.000 itens. 
 



NCM/SH 

 
 
 
 
 

 

03.07 Moluscos, com ou sem concha, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salgados ou 
em salmoura; moluscos, com ou sem concha, defumados, mesmo cozidos antes ou durante 
a defumação; farinhas, pós e pellets de moluscos, exceto crustáceos, próprios para 
alimentação humana. 

0307.1 - Ostras: 

0307.11.00 -- Vivas, frescas ou refrigeradas 

0307.19.00 -- Outras 

0307.2 - Vieiras e outros mariscos dos gêneros Pecten, Chlamys ou Placopecten: 

0307.21.00 -- Vivos, frescos ou refrigerados 

0307.29.00 -- Outros 

0307.3 - Mexilhões (Mytilus spp., Perna spp.): 



NCM | METODOLOGIA 

O processo de Classificação Fiscal de Mercadorias baseia-se na análise, identificação e 
enquadramento de item a item. 
 

 Análise de documentação técnica dos produtos; 
 
 Análise e interpretação das Regras Gerais do Sistema Harmonizado e de todo o seu 

acervo normativo; 
 
 Consulta à NESH - Notas Explicativas do Sistema Harmonizado; 
 
 Análise de Soluções de Consultas e de Divergências publicadas pela RFB; 
 
 Pareceres de classificação do Comitê do Sistema Harmonizado da Organização 

Mundial das Alfândegas (OMA). 



CEST 

 O CEST é composto por 7 (sete) dígitos, sendo que: 
 
 O primeiro e o segundo correspondem ao item de segmento: a identificação da mercadoria, 

do bem ou do agrupamento de mercadorias ou bens dentro do respectivo segmento. São 28 
segmentos. Ex: 
 

01. Autopeças 
02. Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope 
03. Cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas 
04. Cigarros e outros produtos derivados do fumo 
05. Cimentos 
06. Combustíveis e lubrificantes 
07. Energia elétrica 



CEST 

 O CEST é composto por 7 (sete) dígitos, sendo que: 
 
 O terceiro ao quinto correspondem ao item de um segmento: o agrupamento de itens de 

mercadorias e bens com características assemelhadas de conteúdo ou de destinação. 
Aproximadamente 780 itens, os quais impactam em aproximadamente 60% das NCMs. Ex. 
Combustíveis e lubrificantes: 
 
 
 

 
 

 

CEST DESCRIÇÃO 

06.001.00 

Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume igual ou superior a 

80% vol (álcool etílico anidro combustível e álcool etílico hidratado combustível) 

06.002.00 Gasolinas, exceto de aviação 

06.003.00 Gasolina de aviação 

06.004.00 Querosenes, exceto de aviação 

06.005.00 Querosene de aviação 

06.006.00 Óleos combustíveis 

06.007.00 Óleos lubrificantes 



CEST 

 O CEST é composto por 7 (sete) dígitos, sendo que: 
 
 O sexto e o sétimo correspondem à especificação do item: o desdobramento do item, quando 

a mercadoria ou bem possuir características diferenciadas que sejam relevantes para 
determinar o tratamento tributário para fins dos regimes de substituição tributária e de 
antecipação do recolhimento do imposto. Ex. Produtos alimentícios: 
 
 
 

 
 

 

17.089.00 

Frutas, não cozidas ou cozidas em água ou vapor, congeladas, mesmo adicionadas de 

açúcar ou de outros edulcorantes, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg 

17.089.01 

Frutas, não cozidas ou cozidas em água ou vapor, congeladas, mesmo adicionadas de açúcar 

ou de outros edulcorantes, em embalagens de conteúdo superior a 1 kg 



CRÍTICAS AO CEST 

Não adota os critérios de classificação usado na NCM/SH, em relação a: 
 
 Hierarquia classificatória da Nomenclatura, o que dificulta a comparação de classes de 

objetos; 
 

 Inexistência de ordem coerente de distribuição das classes de mercadorias na Tabela, o 
que dificulta a localização do item; 
 

 Inexistência de notas explicativas e de todo o acervo técnico que orienta a classificação; 
 

 Designação e descrição dos itens são diferentes e muitas vezes incompatíveis; 
 

 Sistema de codificação incompatível, o que resulta num método de classificação misto; 
 

 Descrições semelhantes de mercadorias em segmentos distintos. 



CRÍTICAS AO CEST 

 
A legislação estadual estabelece que a descrição do CEST se sobrepõe à NCM/SH 
 
 
Na hipótese de a descrição do item não reproduzir a correspondente descrição do código ou 
posição utilizada na NCM/SH, os regimes de substituição tributária ou de antecipação do 
recolhimento do ICMS com encerramento de tributação serão aplicáveis somente às mercadorias 
ou bens identificados nos termos da descrição contida neste convênio. 
 

O mais correto, a nosso ver, seria a criação de desdobramento da NCM/SH, a exemplo que 
ocorre com o ex tarifário de II e de IPI.  



CRÍTICAS AO CEST 

 
 

NCM/SH DESCRIÇÃO NCM/SH DESCRIÇÃO CEST 

2208.90.00 OUTROS STEINHAEGER 

8539 

LÂMPADAS E TUBOS ELÉTRICOS DE INCANDESCÊNCIA 
OU DE DESCARGA, INCLUINDO OS ARTIGOS 

DENOMINADOS "FARÓIS E PROJETORES, EM UNIDADES 
SELADAS" E AS LÂMPADAS E TUBOS DE RAIOS 

ULTRAVIOLETA OU INFRAVERMELHOS; LÂMPADAS DE 
ARCO. 

LÂMPADAS ELÉTRICAS 

2522 
CAL VIVA, CAL APAGADA E CAL HIDRÁULICA, COM 

EXCLUSÃO DO ÓXIDO E DO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DA 
POSIÇÃO 28.25. 

CAL 

3921 
OUTRAS CHAPAS, FOLHAS, PELÍCULAS, TIRAS E 

LÂMINAS, DE PLÁSTICOS. 
TELHA DE PLÁSTICO, MESMO 

REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO 



ASPECTOS FAVORÁVEIS DO CEST 

 
 Criação de uma lista taxativa de itens sujeitas ao ST; 

 
 Lista unificada a ser observada em todo território nacional; 

 
 Esclareceu a dúvida em relação à interpretação e ao alcance das descrições estaduais, 

afastando maiores controvérsias sobre a prevalência da NCM/SH. No regime anterior as 
empresas costumavam, por conservadorismo, aplicar o ST mesmo que descrição fosse 
incompatível com o seu produto.  



BANHEIRAS DE HIDROMASSAGEM 

 
Incialmente as banheiras de hidromassagem (NCM 9019.10.00) possuíam a previsão da aplicação 
do ICMS ST no segmento de materiais de construção, ocorre que, com a publicação do Convênio 
ICMS 92/2015, este item foi excluído do mencionado segmento, visto a falta de previsão no acordo 
do CONFAZ. 
 
Ocorre que, tanto o Convênio ICMS 92/2015 quanto o Regulamento do ICMS, mantiveram a 
previsão da aplicabilidade do regime do ICMS-ST em relação aos aparelhos de massagem no 
segmento de Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos. 



Marcelo Leandro Nunes Ferreira 
consultoria@grupoassist.com.br 

CONVÊNIO ICMS nº 
93/2015 

Operações interestaduais destinadas 
a consumidores finais não 

contribuintes do ICMS 



HISTÓRICO 

Protocolo ICMS 21/2011 
Declarado inconstitucional pelo STF em 2014 - Regulava a incidência do ICMS nas vendas 
interestaduais a consumidores finais por meio de internet de forma diversa da CF/1988. 
 

Proposta de Emenda à Constituição - PEC 197/2012 
Aprovada em 2015 – Deu origem à Emenda Constitucional – EC 87/2015. 
 
Emenda Constitucional - EC 87/2015 
Em vigor a partir de 01/01/2016 - Alterou a sistemática de incidência do ICMS nas operações e 
prestações interestaduais a consumidores finais, não contribuintes do ICMS, localizados em outra UF. 
 
Convênio ICMS 93/2015 
Em vigor a partir de 01/01/2016 - Regulamentou as normas veiculadas pela EC 87/2015, promulgada 
com o intuito de acabar com guerra fiscal no e-commerce e nas vendas não presenciais por meio da 
repartição das receitas do ICMS. 

 



De acordo com o Convênio ICMS 93/2015, nas operações e prestações interestaduais destinadas a 
consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado em outra UF, o remetente deverá: 

 

a) Calcular e recolher o ICMS correspondente à diferença entre a alíquota interna da UF de 
destino e a alíquota interestadual; 
 

b) Partilhar entre os Estados de origem e destino, o ICMS correspondente à diferença entre a 
alíquota interna e a interestadual, para os exercícios de 2016, 2017 e 2018; 
 

c) Recolher o adicional de até 2% na alíquota do ICMS aplicável às operações/prestações para 
os Fundos Estaduais e Distrital de combate à pobreza, que porventura existam, devendo 
ser recolhido integralmente para as UFs de destino. 

 

NOVAS EXIGÊNCIAS 



O QUE MUDA ? 

COMO ERA... COMO FICOU... 

 Alíquota interna para o Estado de origem 
 

 Alíquota interestadual para o Estado de origem 

 Diferencial de alíquota para o Estado de destino 

*** Até 2018 o diferencial de alíquota será partilhado 
entre os Estados de origem e destino 

*** Fundo de combate à pobreza para o Estado de 
destino, se for o caso 



O Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza foi instituído pela Emenda Constitucional - 
EC 31/2000 e consiste na arrecadação de valores destinados a reduzir as desigualdades sociais e 
eliminar o quadro de extrema pobreza do povo brasileiro. 

 

Para viabilizar o financiamento dos fundos Estaduais e Distrital, foi autorizada a majoração de até 2% 
na alíquota do ICMS sobre os produtos e serviços supérfluos (exemplos: cigarros, perfumes, bebidas 
alcoólicas, armas, etc.). 

 

FUNDO DE COMBATE E 
 ERRADICAÇÃO DA POBREZA 

UFs que NÃO instituíram o FUNDO UFs que instituíram o FUNDO 

AC, AP, AM, PA, RR e SC AL, RJ, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PB, 
PR, PE, PI, RN, RS, RO, SE, SP e TO 



Demonstrativo de cálculo com o Fundo da Pobreza: 

CÁLCULO DO DIFERENCIAL (DIFAL) 

Exemplo – Destino RJ: 

 

Base de cálculo (BC) = R$ 10.000,00 (ICMS embutido) 

Alíquota ICMS origem = 12% 

ICMS origem = R$ 1.200,00 

Alíquota interna UF destino (ALQ intra) =18% + 2% =20% 

Percentual do Fundo da Pobreza = 2% 

Cálculo: 

 

ICMS Difal = [BC x ALQ intra] - ICMS origem 

ICMS Difal = [R$ 10.000,00 x 0,20] - R$ 1.200,00 

ICMS Difal = [R$ 2.000,00] - R$ 1.200,00 

ICMS Difal = R$ 800,00 

 

Valor total = R$ 800,00, sendo o diferencial de 
alíquotas de R$ 600,00 (6%) e o valor a título de 
Fundo da Pobreza de R$ 200,00 (2%).  



Durante os exercícios de 2016, 2017 e 2018, o ICMS devido a título de diferencial de alíquotas, deve 
ser partilhado entre a UF de origem e de destino nas seguintes proporções: 
 

 

RATEIO DA ARRECADAÇÃO 

Ano UF de Origem UF de Destino 

2016 60% 40% 

2017 40% 60% 

2018 20% 80% 

2019 0% 100% 



O recolhimento do ICMS devido à UF de destino, deverá ser efetuado por meio da Guia Nacional de 
Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE) ou outro documento de arrecadação, de acordo com a 
legislação da UF de destino, por ocasião da saída do bem ou do início da prestação de serviço, em 
relação a cada operação ou prestação. 
 

Código de recolhimento GNRE: 
 

RECOLHIMENTO 

Situação Código 

ICMS Consumidor Final não contribuinte outra UF por Operação 10010-2 

ICMS Consumidor Final não contribuinte outra UF por Apuração 10011-0 

ICMS Fundo Estadual de Combate à Pobreza por Operação 10012-9 

ICMS Fundo Estadual de Combate à Pobreza por Apuração 10013-7 



Via de regra, o recolhimento do imposto devido à UF de destino será efetuado antes da saída da 
mercadoria do estabelecimento do remetente, para que uma cópia da GNRE acompanhe o transporte 
da mercadoria. 

Todavia, se o remetente possuir inscrição como contribuinte na UF de destino, o imposto poderá ser 
recolhido até o 15° dia do mês subsequente ao do fato gerador. 

Em relação à parcela do imposto devido ao Estado de origem (Exemplo: São Paulo), veremos a seguir. 

RECOLHIMENTO 



EFD Fiscal (ICMS/IPI) 
Os contribuintes paulistas, não optantes pelo Simples Nacional, deverão debitar o valor relativo à 
partilha mediante lançamento na EFD Fiscal, de forma que o débito seja absorvido pela apuração do 
ICMS. 
 

Nesse sentido, deverá demonstrar o valor do imposto no REGISTRO C101 e lançá-lo no REGISTRO E310  
a débito (no campo 04) e a crédito (no campo 11), sendo que o lançamento a crédito deverá ser 
justificado no REGISTRO E311 (com o código SP249999).  
 

O mesmo valor demonstrado (e anulado) nos REGISTROS E300 e E310 deverá ser lançado a débito no 
REGISTRO E110 (campo 04), justificado pelo preenchimento do REGISTRO E111 (código SP000287), e, 
assim, absorvido pela apuração normal do contribuinte paulista. 
 

Em resumo, o valor do débito relativo à partilha devida para São Paulo é apenas demonstrado nos 
REGISTROS C101, E300 e E310, para efetivamente ser lançado na apuração dos débitos do contribuinte. 

OPERACIONALIZAÇÃO 
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS 



GIA-ICMS 
 

 

Na “Apuração do ICMS” da GIA-ICMS, o mesmo contribuinte, deverá lançar a débito, o valor do 
percentual relativo à partilha do diferencial de alíquotas com o código "002.87" e com a descrição 
"Parcela do diferencial de alíquota decorrente de operações e prestações que destinem bens e 
serviços a não contribuinte do ICMS localizado em outra unidade federada, líquida das devoluções 
(EC 87/2015)“. 

 

 

 

 

 
 

OPERACIONALIZAÇÃO 
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS 



NFe e CTe 

 

Tanto a NFe quanto o CTe contêm campos específicos para o preenchimento de todas as parcelas que 
compõem o valor total do ICMS devido. 
 

Na NFe, as novas disposições foram trazidas pela Nota Técnica NFe 2015/003, e no CTe, através da 
Nota Técnica CTe 2015/003. 

 

 

 
 

OPERACIONALIZAÇÃO 
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS 



GIA-ST 

A GIA-ST torna-se obrigatória quando o remetente for inscrito na UF de destino (Ajuste SINIEF 
06/2015) e realiza operações com consumidores finais não contribuintes do ICMS. 

 

DeSTDA 

Há também a Declaração de Substituição Tributária, Diferencial de Alíquota e Antecipação (DeSTDA), a 
ser entregue mensalmente pelos remetentes optantes pelo Simples Nacional, exceto o 
Microempreendedor Individual (MEI). 

OPERACIONALIZAÇÃO 
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS 



DISCUSSÕES JUDICIAIS 

Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADIn 5464 (Liminar concedida pelo STF), que trata 
da suspensão da Cláusula nona do Convênio 93/2015, que inclui as micro e pequenas empresas 
optantes pelo Simples Nacional ao novo regime do comércio eletrônico, ou seja, ao recolhimento do 
diferencial de alíquotas ao Estado de destino da mercadoria nas vendas interestaduais a não 
contribuintes do ICMS 
 
ADIn 5439, a Associação Brasileira dos Distribuidores de Medicamentos Especiais e Excepcionais 
(Abradimex) requer medida cautelar, inaldita altera pars (sem que a parte contrária seja ouvida), para 
suspender os efeitos da cláusula 2ª do Convênio ICMS 93/2015, por entender que o ato normativo fere 
o princípio da legalidade tributária e da reserva legal, impondo a obrigação de pagamento do tributo 
sem a prévia regulamentação por meio de lei complementar. No mérito, a associação requer a 
confirmação da liminar e a declaração de inconstitucionalidade do ato normativo, firmado no âmbito 
do Confaz. 
 



DISCUSSÕES JUDICIAIS 

ADIn 5469, a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (Abcomm) defende que o convênio é ato 
normativo inadequado para tratar de fato gerador específico (as operações envolvendo consumidor 
final não contribuinte do ICMS e localizado em outra unidade da federação), pois a matéria cabe à lei 
complementar (artigo 146 da Constituição). 



DISCUSSÕES JUDICIAIS 

Entre outros pontos, defende a Associação que a Lei Complementar 87/1996, que trata do ICMS, não 
dispõe sobre a base de cálculo aplicada ao consumidor final da forma descrita no Convênio 93, que 
criou quatro bases para estas operações – uma para aplicação da alíquota interestadual, outra 
diferencial de alíquota para partilha com o estado de origem, a terceira o diferencial de alíquota para 
partilha com o estado de destino, e a quarta destinada ao Fundo de Amparo à Pobreza (FECOP). E 
aponta “a superficialidade com a qual o tema foi tratado, ferindo por completo qualquer segurança 
jurídica”. 
 
A Abcomm pede a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia dos dispositivos 
questionados até o julgamento do mérito, além do mais, acena para o risco que o convênio 
representa para a manutenção da ordem econômica e financeira, “tendo por fim principal a busca da 
segurança jurídica do sistema tributário nacional”. 
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