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DECRETO Nº 44.650/2017 

Atualizado até 15 de maio de2018, incluído o Decreto 45.996, de 14 de maio de 2018. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

A presente edição contempla alterações feitas a partir de 1º de janeiro de 2018 ao Decreto 

44.650, de 30 de junho de 2017, publicado com atualização até 31 de dezembro de 2017. 

Inclui as seguintes normas: 

- Decreto 45.571, de 22 de janeiro de 2018; 

- Decreto 45.574, de 25 de janeiro de 2018; 

- Decreto 45.589, de 30 de janeiro de 2018; 

- Decreto 45.600, de 31 de janeiro de 2018; 

- Decreto 45.616, de 7 de fevereiro de 2018; 

- Decreto 45.706, de 28 de fevereiro de 2018; 

- Decreto 45.766, de 23 de março de 2018; 

- Decreto 45.797, de 26 de março de 2018; 

- Decreto 45.802, de 27 de março de 2018; 

- Decreto 45.863, de 13 de abril de 2018; 

- Decreto 45.882, de 16 de abril de 2018; 

- Decreto 45.894, de 17 de abril de 2018; 

- Decreto 45.943, de 27 de abril de 2018; 

- Decreto 45.944, de 27 de abril de 2018; 

- Decreto45.945, de 27 de abril de 2018; 

- Decreto 45.946, de 27 de abril de 2018; 

- Decreto 45.971, de 7 de maio de 2018; 

- Decreto 45.996, de 14 de maio de 2018. 
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ADENDO AO DECRETO 44.650/2017 - JANEIRO A MAIO DE 2018 

Atualizado até o Decreto nº 45.996, de 14 de maio de 2018. 

....................................................................................................................... 

Art. 21. A apuração do imposto deve ser efetuada por mercadoria ou serviço, à vista de 
cada operação ou prestação, nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras previstas neste 

Decreto e na legislação tributária estadual: 

I - saída de mercadoria ou prestação de serviço promovidas por contribuinte não inscrito no 
Cacepe, inclusive dispensado da respectiva inscrição; e (Dec. 45.571/2018) 

Redação anterior, efeitos até 22.1.2018: 

I – saída promovida por contribuinte não inscrito no Cacepe, inclusive 
dispensado da respectiva inscrição;  

II - saída de mercadoria ou prestação de serviço promovidas por contribuinte 

submetido a sistema especial de fiscalização, nos termos de legislação específica; (Dec. 

45.571/2018) 

Redação anterior, efeitos até 22.1.2018: 

II - saída promovida por contribuinte submetido a sistema especial de 
fiscalização, nos termos de legislação específica; e 

III - aquisição, em licitação pública, de mercadoria apreendida ou abandonada, inclusive 
quando importada do exterior.  

........................................................................................................................ 

SEÇÃO IV 
DO IMPOSTO CALCULADO POR ESTIMATIVA 

(Dec.45.797/2018-Efeitos a partir de 1º 4.2018) 

Art. 25-A. O estabelecimento inscrito no Cacepe com atividade econômica principal 

classificada em um dos códigos da CNAE constantes do Anexo 21 deve recolher, por estimativa, 
nos termos do inciso III do § 3º do artigo 23 da Lei nº 15.730, de 2016, o valor equivalente a 70% 
(setenta por cento) do montante total do imposto apurado no mês imediatamente anterior. 
(Dec.45.797/2018-Efeitos a partir de 1º 4.2018) 

§ 1º Relativamente ao valor devido por estimativa a que se refere o caput, observa-se o 
seguinte: (Dec 45.945/2018 – Efeitos a partir de 1°.4.2018) 

Redação anterior em vigor até 30.04.2018: 

§ 1º O valor a que se refere o caput deve ser recolhido até o penúltimo 
dia útil do mês da apuração, utilizando-se o mesmo código de receita 
estabelecido para pagamento do ICMS normal. 

I - é calculado após o abatimento das deduções do saldo do imposto normal, exceto aquela 
referida na alínea “a” do inciso II do § 2º; (Dec 45.945/2018 – Efeitos a partir de 1°.4.2018) 

II - deve ser recolhido até o dia 27 (vinte e sete) do período fiscal a que se refere, em DAE 
específico, sob o código de receita 078-7; e (Dec 45.945/2018 – Efeitos a partir de 1°.4.2018) 

III - é computado como recolhimento do imposto normal apurado no respectivo período 
fiscal, não cabendo lançamento específico na escrita fiscal. (Dec 45.945/2018 – Efeitos a partir de 

1°.4.2018) 

§ 2º Relativamente à diferença entre o imposto apurado no período fiscal e o valor devido 
por estimativa, observa-se: (Dec 45.945/2018 – Efeitos a partir de 1°.4.2018) 

Redação anterior em vigor até 30.04.2018: 
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§ 2º O saldo remanescente do imposto apurado mensalmente deve ser 
recolhido no prazo normal determinado para a categoria. 

I - quando positiva, deve ser recolhida como ICMS normal, sob o código de receita 005-1, no 
prazo determinado para a categoria; e (Dec 45.945/2018 – Efeitos a partir de 1°.4.2018) 

II - quando negativa, deve ser compensada no período fiscal subsequente, mediante: (Dec 

45.945/2018 – Efeitos a partir de 1°.4.2018) 

a) lançamento como dedução do saldo do imposto normal apurado; e (Dec 45.945/2018 – 

Efeitos a partir de 1°.4.2018) 

b) registro, no campo reservado a observações relativo ao lançamento: (Dec 45.945/2018 – 

Efeitos a partir de 1°.4.2018) 

1. de demonstrativo referente à utilização do valor excedente; e (Dec 45.945/2018 – Efeitos a 

partir de 1°.4.2018) 

2. do correspondente dispositivo deste Decreto. (Dec 45.945/2018 – Efeitos a partir de 1°.4.2018) 

§ 3º A diferença prevista no inciso II do § 2º, não utilizada integralmente no período fiscal 
subsequente, pode ser compensada, nos termos ali estabelecidos, nos períodos fiscais seguintes. 
(Dec. 45.945/2018 – Efeitos a partir de 1°.4.2018) 

Redação anterior em vigor até 30.04.2018: 

§ 3º Na hipótese de o recolhimento efetuado por estimativa corresponder 
a valor maior que o imposto efetivamente apurado no respectivo período fiscal, 
a diferença encontrada deve ser compensada mediante dedução do ICMS normal 
apurado no período ou períodos fiscais subsequentes, indicando-se, no registro 
de observações relativo ao lançamento, o correspondente dispositivo deste 

Decreto. 

......................................................................................................................... 

Art. 37. ........................................................................................................... 

§ 2º Nos períodos de 1º de outubro a 30 de novembro de 2017 e de 1º de julho a 30 de 

novembro de 2018, o credenciamento de que trata o caput fica excepcionalmente permitido 
quando a mercadoria importada for combustível, observando-se: (Dec. 45.600/2018 – Efeitos a partir 

de 1°.2.2018) 

Redação anterior, efeitos até 31.01.2018: 

§ 2º Nos períodos de 1º de outubro a 30 de novembro de 2017 e de 1º de 
fevereiro a 30 de novembro de 2018, o credenciamento de que trata o caput fica 
excepcionalmente permitido quando a mercadoria importada for combustível, 
observando-se: (Dec. 45.066/2017 – Efeitos a partir de 01.10.2017) 

Redação anterior, efeitos até 30.09.2017: 

§ 2º Até 30 de setembro de 2017, o credenciamento de que trata o caput 

fica excepcionalmente permitido quando a mercadoria importada for 
combustível, observando-se: 

I - o contribuinte deve atender às seguintes condições, além daquelas previstas neste artigo: 

a) ser inscrito no Cacepe, há mais de 5 (cinco) anos, no regime normal de apuração do 

imposto, com o código da CNAE 4681-8/01; e  

b) ter recolhido, nos 6 (seis) meses anteriores ao do pedido de credenciamento, no mínimo, 
o valor de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) referente ao imposto relativo a 

importação de mercadoria do exterior;  

II – o ICMS devido deve ser recolhido até o último dia do mês do registro da correspondente 
DI; e 



 
 

 

 

 

Decreto nº 44.650/2017 

ADENDO JAN/MAI DE 2018 

III - caso o registro da DI, referido no inciso II, ocorra no último dia útil do mês, após o 
encerramento do horário de expediente bancário, fica permitido que o respectivo recolhimento seja 
realizado até o primeiro dia útil subsequente. 

...................................................................................................................... 

Art. 143. .......................................................................................................... 

VII - Bilhete de Passagem Eletrônico - BP-e, modelo 63 (Dec. 45.706/2018 - Efeitos a partir de 

1º.3.2018) 

§ 1º Relativamente aos documentos indicados nos incisos I, II, IV, V e VII: (Dec. 45.706/2018 

- Efeitos a partir de 1º.3.2018) 

Redação anterior, efeitos até 28.02.2018: 

§ 1º Relativamente aos documentos indicados nos incisos I, II, IV e V: 

I - cada estabelecimento usuário deve solicitar credenciamento para a respectiva emissão, 

na ARE Virtual, na página da Sefaz na Internet, observando-se: 

a) não se aplicam as regras previstas no Título V deste Livro; e 

b) somente é concedido ao sujeito passivo regular relativamente ao Cacepe,; e  

........................................................................................................................ 

Seção VIII-A 
Do Bilhete de Passagem Eletrônico - BP-e 
(Dec. 45.706/2018 - Efeitos a partir de 1º.3.2018) 

 

Art. 153-A. O BP-e é o documento fiscal eletrônico que tem por finalidade documentar as 
prestações de serviço de transporte de passageiros, observadas as disposições, condições e 
requisitos do Ajuste Sinief 1/2017. (Dec. 45.706/2018 - Efeitos a partir de 1º.3.2018) 

Parágrafo único. A representação gráfica do BP-e, a que se refere o § 2º do art. 143, 

denomina-se DABPE. (Dec. 45.706/2018 - Efeitos a partir de 1º.3.2018) 

Art. 153-B. É obrigatória a emissão do BP-e a partir de 1º de junho de 2018, devendo o 
contribuinte realizar previamente o credenciamento de que trata o inciso I do § 1º do art. 143. 
(Dec. 45.706/2018 - Efeitos a partir de 1º.3.2018) 

§ 1º Fica vedada a emissão de documentos fiscais não eletrônicos previstos nos incisos XI, 
XII e XIV do art. 162, a partir da data indicada no caput, inclusive quando realizada por meio de 
ECF. (Dec. 45.706/2018 - Efeitos a partir de 1º.3.2018) 

§ 2º Fica facultado ao contribuinte iniciar a emissão do BP-e antes do prazo mencionado no 

caput, mediante credenciamento. (Dec. 45.706/2018 - Efeitos a partir de 1º.5.2018) 

Art. 153-C. Relativamente às disposições do Ajuste Sinief 1/2017, ficam vedadas: (Dec. 

45.706/2018 - Efeitos a partir de 1º.3.2018) 

I - a substituição da impressão do DABPE pelo seu envio em formato eletrônico ou pelo envio 
da respectiva chave de acesso do documento fiscal a qual se refere, nos termos do § 3º da 
cláusula décima; e (Dec. 45.706/2018 - Efeitos a partir de 1º.3.2018) 

II - a recepção do pedido de cancelamento do BP-e de forma extemporânea, após a data e a 

hora do embarque para o qual tenha sido emitido, nos termos do § 5º cláusula décima quarta. 
(Dec. 45.706/2018 - Efeitos a partir de 1º.3.2018) 

............................................................................................................................... 

Art. 274. ................................................................................................................. 

§ 1º Em qualquer hipótese, o descredenciamento pode ser solicitado pelo contribuinte, 
situação em que, salvo disposição expressa em contrário, produz efeitos a partir do primeiro dia do 
mês subsequente ao da publicação do edital correspondente. (Dec. 45.706/2018 - Efeitos a partir de 

1º.3.2018) 
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Redação anterior, efeitos até 28.02.2018: 

§ 1º Em qualquer hipótese, o descredenciamento pode ser solicitado pelo 
contribuinte. 

........................................................................................................................... 

Art. 277. Na hipótese de descredenciamento de sujeito passivo credenciado nos termos 

deste Capítulo, aplica-se o disposto no art. 274, podendo ser dispensada a publicação do edital 
previsto no seu § 2º. (Dec. 45.571/2018) 

Redação anterior, efeitos até 22.1.2018: 

Art. 277.  Na hipótese de descredenciamento de sujeito passivo 
credenciado nos nos termos deste Capítulo, aplica-se o disposto no art. 274, 
ficando dispensada a publicação do edital previsto no seu § 2º.  

...................................................................................................................... 

Art. 289-C. O ICMS incidente sobre a saída de gipsita, gesso e produtos derivados do gesso 
é exigido nas seguintes operações: (Dec. 44.772/2017) 

I - saída interna ou interestadual de gipsita; e (Dec. 45.574/2018) 

Redação anterior, efeitos até 25.01.2018: 

I - saída interna ou interestadual de gipsita, promovida pelo respectivo 
estabelecimento produtor; e (Dec.45.501/2017) 

Redação anterior, efeitos até 27.12.2017: 

I - saída interna ou interestadual de gipsita em estado natural, promovida 
pelo respectivo estabelecimento produtor; e 

................................................................................................................................. 

Art. 289-D. O cálculo do imposto antecipado deve observar as seguintes disposições 
específicas, além daquela prevista no inciso II do § 1º do artigo 30 da Lei nº 15.730, de 2016: 
(Dec. 45.574/2018) 

Redação anterior, efeitos até 25.01.2018: 

Art. 289-D. O cálculo do imposto antecipado deve observar as seguintes 
disposições específicas, além daquelas previstas nos artigos 29 a 31 da Lei nº 
15.730, de 2016: (Dec.45.501/2017) 

Redação anterior, efeitos até 27.12.2017: 

Art. 289-D. O cálculo do imposto antecipado deve observar as seguintes 
disposições específicas, além daquelas previstas nos artigos 29 a 31 da Lei nº 

15.730, de 17 de março de 2016: (Dec. 44.772/2017) 

I - a base de cálculo é o valor estabelecido em ato normativo da Sefaz para a respectiva 
mercadoria: (Dec.45.501/2017) 

Redação anterior, efeitos até 27.12.2017: 

I - a base de cálculo é: 

a) na saída de gipsita; e (Dec. 45.574/2018) 

Redação anterior, efeitos até 25.01.2018: 

a) na saída de gipsita, promovida pelo respectivo estabelecimento 
produtor; e (Dec.45.501/2017) 

Redação anterior, efeitos até 27.12.2017: 

a) na saída de gipsita em estado natural, promovida pelo respectivo 
estabelecimento produtor, o valor da operação ou aquele estabelecido em ato 
normativo da Secretaria da Fazenda - Sefaz, prevalecendo o que for maior; e 
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b) nas demais operações; (Dec.45.501/2017) 

Redação anterior, efeitos até 27.12.2017: 

b) nas demais operações, o valor estabelecido em ato normativo da Sefaz, 
relativamente à saída interna de gipsita em estado natural; 

II - o valor do imposto antecipado é obtido mediante a aplicação sobre a respectiva base de 

cálculo do percentual de 30% (trinta por cento); e 

III - no valor obtido nos termos do inciso II encontram-se computados todos os créditos 
fiscais. 

................................................................................................................................. 

Art. 289-F. ............................................................................................................... 

I- ...................................................................................................................... 

II - relativamente ao DAE mencionado no inciso I: (Dec. 45.574/2018) 

Redação anterior, efeitos até 25.01.2018: 

II - o DAE emitido nos termos da alínea “b” do mencionado inciso deve 
indicar o número da NF-e relativa à saída, bem como acompanhar a mercadoria 
durante a respectiva circulação; e (Dec.45.501/2017) 

a) quando o recolhimento for realizado por contribuinte credenciado, deve conter, no campo 
relativo ao documento fiscal, o número da última NF-e autorizada no período fiscal correspondente; 

e (Dec. 45.574/2018) 

b) quando o recolhimento for realizado por contribuinte descredenciado, deve conter, no 
campo relativo ao documento fiscal, o número da NF-e correspondente e acompanhar a mercadoria 
durante a respectiva circulação; e (Dec. 45.574/2018) 

................................................................................................................................. 

Seção IV 

Da Liberação das Saídas Internas e Interestaduais 
 

Art. 289-G. Observadas as normas previstas neste Capítulo, fica dispensado qualquer outro 
recolhimento do imposto relativo às saídas internas ou interestaduais das mercadorias referidas 

nos incisos II e III do parágrafo único do art. 289-A. (Dec. 45.574/2018) 

Redação anterior, efeitos até 25.01.2018: 

Art. 289-G. Observadas as normas previstas neste Capítulo, fica 
dispensado qualquer outro recolhimento do imposto relativo às saídas internas 
ou interestaduais das mercadorias referidas no parágrafo único do art. 289-A. 
(Dec. 44.772/2017) 

................................................................................................................................ 

Art. 289-J. ......................................................................................................... 

I - ...................................................................................................................... 

a) ...................................................................................................................... 

b) calcular o imposto devido, da seguinte forma: (Dec. 45.574/2018) 

Redação anterior, efeitos até 25.01.2018: 

b) calcular o imposto devido, considerando-se o valor da mercadoria 
estabelecido em ato normativo da Sefaz, aplicando-se sobre o referido valor, o 

percentual de 30% (trinta por cento); e 

1. o valor da mercadoria é obtido conforme previsto em portaria da Sefaz, de acordo com o 
volume de gipsita utilizado na composição da mencionada mercadoria; e (Dec. 45.574/2018) 
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2. sobre o valor referido no item 1, aplica-se o percentual de 30% (trinta por cento); e (Dec. 

45.574/2018) 

c) recolher o valor obtido na forma da alínea “b”, em até 12 (doze) parcelas iguais, mensais 
e sucessivas, sob o código de receita 043-4, vencendo-se a primeira parcela em 28 de fevereiro de 
2018 e as demais no último dia útil de cada mês subsequente; (Dec. 45.602/2018) 

Redação anterior, efeitos até 31.01.2018: 

c) recolher o valor obtido na forma da alínea “b”, em até 6 (seis) parcelas 
iguais, mensais e sucessivas, sob o código de receita 043-4, vencendo-se a 
primeira parcela em 28 de fevereiro de 2018 e as demais no último dia útil de 
cada mês subsequente; e (Dec. 45.574/2018) 

Redação anterior, efeitos até 25.01.2018: 

c) recolher o valor obtido na forma da alínea “b”, em até 6 (seis) parcelas 

iguais, mensais e sucessivas, sob o código de receita 043-4, vencendo-se a 

primeira parcela em 31 de janeiro de 2018 e as demais no último dia útil de 
cada mês subsequente; e (Dec.45.501/2017) 

Redação anterior, efeitos até 27.12.2017: 

c) recolher o valor obtido na forma da alínea “b”, em até 6 (seis) parcelas 
iguais, mensais e sucessivas, na data estabelecida em ato normativo da 
Secretaria da Fazenda; e 

................................................................................................................................. 

Art. 289-K. ............................................................................................................ 

Parágrafo único. O disposto no inciso III do caput não prejudica o destaque meramente 
indicativo do imposto, apenas para fins de crédito do destinatário, considerando-se a redução de 
base de cálculo prevista na cláusula primeira do Convênio ICMS 100/1997, relativamente à 
operação interestadual com as seguintes mercadorias: (Dec. 45.574/2018) 

Redação anterior, efeitos até 25.01.2018: 

Parágrafo único. O disposto no inciso III do caput não prejudica o 
destaque meramente indicativo do imposto, apenas para fins de crédito do 
destinatário, considerando-se a redução de base de cálculo prevista no inciso XI 
da cláusula primeira do Convênio ICMS 100/1997, relativamente à operação 
interestadual com gipsita britada destinada ao uso na agropecuária ou à 
fabricação de sal mineralizado. (Dec. 44.772/2017) 

I - gesso destinado ao uso exclusivo na agricultura, como corretivo ou recuperador do solo, 
previsto no inciso IV da cláusula primeira do mencionado Convênio; ou (Dec. 45.574/2018) 

II - gipsita britada destinada ao uso na agropecuária ou à fabricação de sal mineralizado, 
prevista no inciso XI da cláusula primeira do mencionado Convênio. (Dec. 45.574/2018) 

...................................................................................................................... 

CAPÍTULO IV 
DA SAÍDA INTERNA DE MILHO PROMOVIDA PELA CONAB OU PELO CEASA 

 

Art. 309. Até 30 de abril d e2019, é isenta a saída interna de milho em grão promovida 
(Convênio ICMS 46/2013): (Dec. 45.616/2018 – efeitos a partir de 1º.1.2018) 

Redação anterior, efeitos até 31.12.2017: 

Art. 309. Até 31 de dezembro de 2017, é isenta a saída interna de milho 
em grão promovida (Convênio ICMS 46/2013): 

I - pela Conab, destinada: 
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a) a pequeno produtor que se dedique à produção agrícola ou animal, bem como a 
agroindústria de pequeno porte, para utilização no respectivo processo produtivo; e  

b) ao Ceasa-PE; ou 

II – pelo Ceasa-PE, para os destinatários indicados na alínea “a” do inciso I. 

............................................................................................................................... 

CAPÍTULO II 
DA ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA EM OUTRA UF 

Seção I 
Da Aplicabilidade 

 

Art. 329. Fica exigido o recolhimento antecipado do imposto na aquisição de mercadoria em 
outra UF por contribuinte: 

I - inscrito no Cacepe no regime normal de apuração do imposto, com atividade econômica 
principal de comércio, indústria ou prestação de serviço; (Dec. 45.946/2018 – Efeitos a partir de 

1º.5.2018) 

Redação anterior, efeitos até 30.04.2018: 

I – inscrito no Cacepe no regime normal de apuração do imposto, com 
atividade econômica principal de comércio, indústria ou prestação de serviço de 
transporte; 

II – optante do Simples Nacional; 

III – com as respectivas atividades suspensas; 

IV – irregular em relação à apresentação de documento de informação econômico-fiscal, à 

emissão da NF-e, ao cumprimento da obrigação tributária principal ou à correspondente situação 
no Cacepe;  

V – que apresente indícios de irregularidade detectados pelo sistema Gestão do Malha Fina, 
constante da ARE Virtual, na página da Sefaz na Internet; ou  

VI – dispensado de escrita fiscal. 

Seção II 
Da Inaplicabilidade 

 

Art. 330. Salvo disposição expressa em contrário, a antecipação tributária relativa à 
aquisição de mercadoria em outra UF não se aplica nas seguintes hipóteses:  

I - aquisição de selo fiscal para aposição em vasilhame de água mineral natural ou água 
adicionada de sais, nos termos do Decreto nº 44.049, de 18 de janeiro de 2017; 

II – aquisição de insumo pelos estabelecimentos industriais a seguir relacionados, desde que 
contemplado, na hipótese de aquisição interna ou importação do exterior, com diferimento do 
recolhimento do imposto, conforme os dispositivos respectivamente indicados do Anexo 8 deste 
Decreto: 

a) gerador de energia eólica, nos termos do art. 11; 

b) fabricante de torres destinadas à produção de energia eólica, nos termos do art. 12;  

c) fabricante de pás para turbinas eólicas, nos termos do art. 13; 

d) fabricante de flanges de aço, marcos de porta e chapas de aço, para aplicação em torres 
destinadas à produção de energia eólica, nos termos do art. 16; e 

e) fabricante de partes e peças a serem fornecidas às indústrias fabricantes de torres e 
aerogeradores para produção de energia eólica, nos termos do art. 14; 
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III – aquisição por transferência entre estabelecimentos do mesmo titular, desde que o 
adquirente, cumulativamente: 

a) seja credenciado, nos termos estabelecidos nos arts. 276 e 277, para recolhimento do 
imposto em momento posterior ao da respectiva passagem da mercadoria pela primeira unidade 
fiscal deste Estado; e 

b) seja inscrito no Cacepe: 

1. no regime normal de apuração do imposto; e 

2. com código da CNAE diverso dos constantes dos Anexos 11 a 15; 

IV - aquisição por contribuinte inscrito com os códigos 4661-3/00 e 4662-1/00 da CNAE, 
desde que credenciado, nos termos dos arts. 272 e 273, pelo órgão da Sefaz responsável pelo 
controle e acompanhamento de benefícios fiscais, observado o disposto no § 2º; (Dec. 45.506/2017 

– Efeitos a partir de 01.01.2018) 

Redação anterior, efeitos até 31.12.2017: 

IV – aquisição por contribuinte inscrito com os códigos 4661-3/00 e 4662-
1/00 da CNAE, desde que credenciado, nos termos dos arts. 272 e 273, pelo 
órgão da Sefaz responsável pelo controle da concessão de benefícios fiscais, 
observado o disposto no § 2º; 

V – aquisição por contribuinte cuja saída subsequente seja contemplada com o diferimento 
do recolhimento do imposto, nos termos do art. 9º do Anexo 8, desde que previamente 

credenciado, nos termos dos arts. 272 e 273, pelo órgão da Sefaz responsável pelo planejamento 
da ação fiscal; 

VI - aquisição de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária do ICMS referente 
às operações subsequentes, inclusive relativamente à entrada de mercadoria efetuada no mês 
anterior ao do ingresso do contribuinte, sujeito ao regime normal de apuração do imposto, na 
mencionada sistemática de tributação, na condição de contribuinte-substituído; e (Dec. 45.066/2017 

– Efeitos a partir de 01.10.2017) 

Redação anterior, efeitos até 30.09.2017: 

VI – substituição tributária do ICMS referente à operação subsequente, 
inclusive relativamente à entrada de mercadoria efetuada no mês anterior ao do 
ingresso do contribuinte, sujeito ao regime normal de apuração do imposto, na 
mencionada sistemática de tributação, na condição de contribuinte-substituído; 
e 

VII - aquisição por contribuinte credenciado para utilização das sistemáticas de tributação 

previstas: (Dec. 45.066/2017 – Efeitos a partir de 01.10.2017) 

Redação anterior, efeitos até 30.09.2017: 

VII – aquisição por contribuinte credenciado para utilização de sistemática 
de tributação ou programa de benefício ou incentivo fiscal, nos termos 
estabelecidos na correspondente legislação específica. 

a) na Lei nº 11.675, de 11 de outubro de 1999, relativa ao Prodepe, quando o adquirente for 
estabelecimento: (Dec. 45.946/2018 – Efeitos a partir de 1º.5.2018) 

Redação anterior, efeitos até 30.04.2018: 

a) na Lei nº 11.675, de 11 de outubro de 1999, relativa ao Prodepe, 
quando o adquirente for estabelecimento industrial ou central de distribuição, 
desde que, neste último caso, tenha utilizado o benefício da referida Lei no 
semestre civil imediatamente anterior, por mais de 3 (três) meses; (Dec. 

45.066/2017 – Efeitos a partir de 01.10.2017) 

1. com atividade econômica principal de indústria; ou (Dec. 45.946/2018 – Efeitos a partir de 

1º.5.2018) 
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2. considerado central de distribuição, nas seguintes hipóteses: (Dec. 45.946/2018 – Efeitos a 

partir de 1º.5.2018) 

2.1 em início de atividade, até o decurso do primeiro semestre civil completo; ou (Dec. 

45.946/2018 – Efeitos a partir de 1º.5.2018) 

2.2 que tenha utilizado o benefício da referida Lei no semestre civil imediatamente anterior, 
por mais de 3 (três) meses; (Dec. 45.946/2018 – Efeitos a partir de 1º.5.2018) 

b) na Lei nº 12.431, de 29 de setembro de 2003, relativamente às operações com fios, 
tecidos, artigos de armarinho e confecções, quando a aquisição for realizada por estabelecimento 
comercial Atacadista ou industrial e o produto adquirido for fi o, tecido ou artigo de armarinho; e 
(Dec. 45.066/2017 – Efeitos a partir de 01.10.2017) 

c) na Lei nº 12.710, de 18 de novembro de 2004, relativa ao Prodinpe; (Dec. 45.066/2017 – 

Efeitos a partir de 01.10.2017) 

d) nos arts. 6º-A a 6º-I do Decreto nº 28.247, de 17 de agosto de 2005, relativamente às 

operações com os produtos farmacêuticos indicados no art. 2º do mesmo Decreto; (Dec. 

45.066/2017 – Efeitos a partir de 01.10.2017) 

e) na Lei nº 13.064, de 5 de julho de 2006, relativamente às operações realizadas por 

central de distribuição de supermercados ou de lojas de departamentos; (Dec. 45.066/2017 – Efeitos 

a partir de 01.10.2017) 

f) na Lei nº 13.072, de 19 de julho de 2006, relativamente a refinaria de petróleo; (Dec. 

45.066/2017 – Efeitos a partir de 01.10.2017) 

g) na Lei nº 13.179, de 29 de dezembro de 2006, relativa ao Programa de Desenvolvimento 
da Indústria de Calçados, Bolsas, Cintos e Bolas Esportivas do Estado de Pernambuco; (Dec. 

45.066/2017 – Efeitos a partir de 01.10.2017) 

h) na Lei nº 13.387, de 26 de dezembro de 2007, relativamente ao Polo de Poliéster; (Dec. 

45.066/2017 – Efeitos a partir de 01.10.2017) 

i) na Lei nº 13.484, de 29 de junho de 2008, relativa ao Prodeauto; (Dec. 45.066/2017 – 

Efeitos a partir de 01.10.2017) 

j) na Lei nº 13.830, de 29 de junho de 2009, relativa ao Programa de Desenvolvimento do 

Setor Vitivinícola do Estado de Pernambuco; (Dec. 45.066/2017 – Efeitos a partir de 01.10.2017) 

k) na Lei nº 14.501, de 7 de dezembro de 2011, que concede crédito presumido do ICMS na 
saída interestadual de mercadoria promovida por estabelecimento atacadista de suprimentos para 
informática; (Dec. 45.066/2017 – Efeitos a partir de 01.10.2017) 

l) na Lei nº 14.721, de 4 de julho de 2012, relativa às operações com produtos alimentícios, 

de limpeza, de higiene pessoal, de artigos de escritório e papelaria e de bebidas, realizadas por 
estabelecimento comercial atacadista, relativamente à aquisição de quaisquer produtos 
beneficiados pela mencionada sistemática; e (Dec. 45.066/2017 – Efeitos a partir de 01.10.2017) 

m) na Lei nº 16.076, de 20 de junho de 2017, relativamente a estabelecimento comercial 
atacadista de material de construção, ferragens e ferramentas; e (Dec. 45.066/2017 – Efeitos a partir 

de 01.10.2017) 

n) no Decreto nº 44.766, de 20 de julho de 2017, que institui o Programa de Estímulo à 
Indústria do Estado de Pernambuco – Proind.  (Dec. 45.066/2017 – Efeitos a partir de 01.10.2017) 

§ 1º A dispensa do recolhimento antecipado do imposto, nos termos previstos no caput, não 

exime o contribuinte de recolher o ICMS devido em relação à aquisição de mercadoria destinada a 
integrar o respectivo ativo permanente ou ao seu uso ou consumo. 

§ 2º Para efeito do credenciamento previsto no inciso IV do caput, além de atender aos 
requisitos previstos nos arts. 272 e 273, o contribuinte deve manter contrato de distribuição com 
fabricante de máquina pesada relacionada no Anexo 9 deste Decreto. 

.............................................................................................................................. 

Art. 333. O cálculo do imposto antecipado é efetuado aplicando-se sobre a respectiva base 
de cálculo o percentual correspondente à alíquota do imposto prevista para a operação interna, 
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deduzindo-se do resultado obtido o valor do crédito destacado no documento fiscal de aquisição, 
observado o disposto nos arts. 327 e 327-A. (Dec. 45.946/2018 – Efeitos a partir de 1º.5.2018) 

Redação anterior, efeitos até 30.04.2018: 

Art. 333. O cálculo do imposto antecipado é efetuado aplicando-se sobre 
a respectiva base de cálculo o percentual correspondente à alíquota do imposto 

aplicável à operação interna, deduzindo-se do resultado obtido o valor do crédito 
destacado no documento fiscal de aquisição, observado o disposto no art. 327. 

Parágrafo único. O imposto calculado na forma do caput é limitado ao valor resultante da 
aplicação do percentual de 6% (seis por cento) sobre a correspondente base de cálculo, 
relativamente ao adquirente credenciado para utilização da sistemática de tributação referente ao 
ICMS para operações realizadas por estabelecimento comercial atacadista de produtos alimentícios, 

de limpeza, de higiene pessoal, de artigos de escritório e papelaria e de bebidas, prevista na Lei nº 
14.721, de 4 de julho de 2012. 

................................................................................................................................. 

Art. 336. O cálculo do imposto antecipado é efetuado aplicando-se sobre a respectiva base 
de cálculo o percentual correspondente à alíquota do imposto prevista para a operação interna, 
deduzindo-se do resultado obtido o valor do crédito destacado no documento fiscal de aquisição, 
observado o disposto nos arts. 327 e 327-A. (Dec. 45.946/2018 – Efeitos a partir de 1º.5.2018) 

Redação anterior, efeitos até 30.04.2018: 

Art. 336. O cálculo do imposto antecipado é efetuado aplicando-se sobre 
a respectiva base de cálculo o percentual correspondente à alíquota do imposto 
prevista para a operação interna, deduzindo-se do resultado obtido o valor do 
crédito destacado no documento fiscal de aquisição, observado o disposto no 
art. 327. 

Seção V 

Da Aquisição Promovida por Prestador de Serviço  
(Dec. 45.946/2018 – Efeitos a partir de 1º.5.2018) 

Redação anterior, efeitos até 30.04.2018: 

Seção V 
Da Aquisição Promovida por Prestador de Serviço de Transporte 

 

Art. 337. O prestador de serviço, inscrito no Cacepe com código da CNAE relacionado no 
Anexo 15, que adquirir, em outra UF, mercadoria destinada a integrar o respectivo ativo 
permanente, ao seu uso ou consumo ou a comercialização, fica sujeito ao recolhimento antecipado 
do imposto. (Dec. 45.946/2018 – Efeitos a partir de 1º.5.2018) 

Redação anterior, efeitos até 30.04.2018: 

Art. 337. O prestador de serviço de transporte inscrito no Cacepe com 
código da CNAE relacionado no Anexo 15, que adquirir, em outra UF, mercadoria 
destinada a integrar o respectivo ativo permanente ou ao seu uso ou consumo, 
fica sujeito ao recolhimento antecipado do imposto. 

Parágrafo único. REVOGADO (Dec. 45.066/2017 – Efeitos a partir de 01.10.2017) 

Redação anterior, efeitos até 30.09.2017: 

Parágrafo único. Na hipótese do caput, a antecipação também se aplica à 
aquisição prevista no inciso III do art. 330. 

................................................................................................................................. 

Art. 343. O cálculo do imposto antecipado é efetuado aplicando-se sobre a respectiva base 
de cálculo o percentual correspondente à alíquota do imposto prevista para a operação interna, 
deduzindo-se do resultado obtido o valor do crédito destacado no documento fiscal de aquisição, 
observado o disposto nos arts. 327 e 327-A. (Dec. 45.946/2018 – Efeitos a partir de 1º.5.2018) 
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Redação anterior, efeitos até 30.04.2018: 

Art. 343. O cálculo do imposto antecipado é efetuado aplicando-se sobre 
a respectiva base de cálculo o percentual correspondente à alíquota do imposto 
aplicável à operação interna, deduzindo-se do resultado obtido o valor do crédito 
destacado no documento fiscal de aquisição, observado o disposto no art. 327. 

................................................................................................................................ 

Art. 346. O cálculo do imposto antecipado é efetuado aplicando-se sobre a respectiva base 
de cálculo o percentual correspondente à alíquota do imposto prevista para a operação interna, 
deduzindo-se do resultado obtido o valor do crédito destacado no documento fiscal de aquisição, 
observado o disposto nos arts. 327 e 327-A. (Dec. 45.946/2018 – Efeitos a partir de 1º.5.2018) 

Redação anterior, efeitos até 30.04.2018: 

Art. 346. O cálculo do imposto antecipado é efetuado aplicando-se sobre 

a respectiva base de cálculo o percentual correspondente à alíquota do imposto 
aplicável à operação interna, deduzindo-se do resultado obtido o valor do crédito 
destacado no documento fiscal de aquisição, observado o disposto no art. 327. 
(Dec. 45.066/2017 – Efeitos a partir de 01.10.2017) 

Redação anterior, efeitos até 30.09.2017: 

Art. 346. O cálculo do imposto antecipado é efetuado aplicando-se sobre 
a respectiva base de cálculo o percentual correspondente à diferença entre a 

alíquota do imposto aplicável à operação interna e aquela prevista para a 
operação interestadual. 

................................................................................................................................. 

Art. 348. Fica exigido o recolhimento antecipado do imposto na aquisição em outra UF de: 
(Dec. 45.706/2018 - Efeitos a partir de 1º.3.2018) 

Redação anterior,efeitos até 28.02.2018 

Art. 348. Fica exigido o recolhimento antecipado do imposto na aquisição 

em outra UF de leite UHT (longa vida), queijo, muçarela ou prato, e requeijão. 
(Dec. 45.506/2017 – Efeitos a partir de 01.01.2018) 

Redação anterior, efeitos até 31.12.2017: 

Art. 348. Fica exigido o recolhimento antecipado do imposto na aquisição 
em outra UF de leite UHT (longa vida) e queijo, muçarela ou prato. 

I - leite UHT (longa vida); (Dec. 45.706/2018 - Efeitos a partir de 1º.3.2018) 

II - queijo, muçarela ou prato; (Dec. 45.706/2018 - Efeitos a partir de 1º.3.2018) 

III - requeijão; (Dec. 45.706/2018 - Efeitos a partir de 1º.3.2018) 

IV - creme de leite; (Dec. 45.706/2018 - Efeitos a partir de 1º.3.2018) 

V - leite condensado; e (Dec. 45.706/2018 - Efeitos a partir de 1º.3.2018) 

VI - bebida láctea UHT sabor chocolate. (Dec. 45.706/2018 - Efeitos a partir de 1º.3.2018) 

............................................................................................................................. 

Art. 350. O imposto antecipado deve ser calculado mediante a aplicação do percentual 

correspondente à alíquota do imposto prevista para a operação interna, sobre a respectiva base de 
cálculo, deduzindo-se do resultado obtido o valor do crédito fiscal destacado no correspondente 

documento fiscal de aquisição, observado o disposto nos arts. 327 e 327-A. (Dec. 45.946/2018 – 

Efeitos a partir de 1º.5.2018) 

Redação anterior, efeitos até 30.04.2018: 

Art. 350. O imposto antecipado deve ser calculado mediante a aplicação 
do percentual correspondente à alíquota do imposto prevista para a operação 
interna, sobre a respectiva base de cálculo, deduzindo-se do resultado obtido o 



 
 

 

 

 

Decreto nº 44.650/2017 

ADENDO JAN/MAI DE 2018 

valor do crédito fiscal destacado no correspondente documento fiscal de 
aquisição. 

.............................................................................................................................. 

CAPÍTULO VII 
DA LIBERAÇÃO DA MERCADORIA RETIDA PERTENCENTE A CONTRIBUINTE 

DESCREDENCIADO 
(Dec. 45.571/2018) 

 

Art. 360-A. A liberação de mercadoria retida, pertencente a contribuinte descredenciado nos 

termos do art. 277, somente ocorre após: (Dec. 45.571/2018) 

I - o recredenciamento do referido contribuinte; ou (Dec. 45.571/2018) 

II - o recolhimento do imposto antecipado relativo à mercadoria retida e, se houver, aquele 

relativo ao Extrato de Notas Fiscais Relativas a Operações Interestaduais Sujeitas ao ICMS 
Antecipado - Extrato de Notas Fiscais em aberto, na hipótese em que o descredenciamento decorra 
de irregularidade referente aos seguintes dispositivos: (Dec. 45.571/2018) 

a) inciso I do art. 272; ou (Dec. 45.571/2018) 

b) incisos III ou IV do art. 274. (Dec. 45.571/2018) 

......................................................................................................................... 

Art. 398. O imposto devido pela empresa de distribuição de energia elétrica deve ser 
recolhido até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao da respectiva apuração, observado o 
disposto no art. 25-A. (Dec. 45.797/2018 – Efeitos a partir de 1°.4.2018) 

Redação anterior, efeitos até 31.3.2018: 

Art. 398. O imposto devido pela empresa de distribuição de energia 
elétrica deve ser recolhido no mês subsequente ao da respectiva apuração, nos 
seguintes percentuais e prazos: 

I – REVOGADO (Dec. 45.797/2018 – Efeitos a partir de 1°.4.2018) 

Redação anterior, efeitos até 31.3.2018: 

I - 50% (cinquenta por cento), até o dia 5 (cinco); 

II – REVOGADO (Dec. 45.797/2018 – Efeitos a partir de 1°.4.2018) 

Redação anterior, efeitos até 31.3.2018: 

II - 50% (cinquenta por cento), até o dia 15 (quinze). (Dec. 45.300/2017 – 

Efeitos a partir de 1°.11.2017) 

Redação anterior, efeitos até 30.10.2017: 

II - 20% (vinte por cento), até o dia 9 (nove); e 

III - REVOGADO (Dec. 45.300/2017 – Efeitos a partir de 1°.11.2017) 

Redação anterior, efeitos até 30.10.2017: 

III - 30% (trinta por cento), até o dia 28 (vinte e oito). 

§ 1º - REVOGADO (Dec. 45.797/2018 – Efeitos a partir de 1°.4.2018) 

Redação anterior, efeitos até 31.3.2018: 

§ 1º Relativamente ao valor previsto no inciso I do caput: 

I - não pode ser inferior a 50% (cinquenta por cento) do imposto devido 
no mês imediatamente anterior ao da apuração do imposto; e 

II - na hipótese de o valor recolhido ser inferior ou superior a 50% 

(cinquenta por cento) do imposto devido no mês da apuração do imposto, a 
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diferença a maior ou a menor deve ser compensada na parcela a ser recolhida 
no prazo previsto no inciso II do caput. (Dec. 45.300/2017 – Efeitos a partir de 

1°.11.2017) 

Redação anterior, efeitos até 30.10.2017: 

II - na hipótese de o valor recolhido ser inferior ou superior a 50% 

(cinquenta por cento) do imposto devido no mês da apuração do imposto, a 
diferença a maior ou a menor deve ser compensada na parcela a ser recolhida 
no prazo previsto no inciso III do caput. 

§ 2º A apuração referida no caput deve ser realizada tomando-se por base o respectivo 
período de faturamento. 

................................................................................................................................ 

Art. 429. .................................................................................................................. 

III - deve ser indicado no DAE referido no inciso I o número da NF-e relativa à saída. 

§ 1º O disposto no caput não se aplica à saída promovida por: (Dec.45.894/2018) 

Redação anterior, efeitos até 17.04.2018: 

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica à saída promovida por 
distribuidora de combustível. 

I - distribuidora de combustível; e (Dec.45.894/2018) 

II - importador, conforme autorizado pela ANP, desde que o AEHC seja destinado à 

distribuidora de combustíveis. (Dec. 45.894/2018) 

§ 2º O disposto no inciso II do § 1º fica condicionado ao pagamento do imposto relativo à 
importação do AEHC. (Dec. 45.894/2018) 

Subseção III 
Da Saída Interestadual 

 

Art. 430. ................................................................................................................... 

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica relativamente à saída promovida por: (Dec. 

45.894/2018) 

Redação anterior, efeitos até 17.04.2018: 

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica relativamente à saída 

promovida por distribuidora de combustível com destino a posto revendedor. 

I - distribuidora de combustível com destino a posto revendedor; e (Dec. 45.894/2018) 

II - importador, conforme autorizado pela ANP, desde que o AEHC seja destinado à 
distribuidora de combustíveis. (Dec. 45.894/2018) 

§ 4º O disposto no inciso II do § 3º fica condicionado ao pagamento do imposto relativo à 
importação do AEHC. (Dec. 45.894/2018) 

................................................................................................................................. 

Art. 442. ................................................................................................................... 

Parágrafo único. Fica mantido o crédito fiscal correspondente à respectiva entrada de 
mercadoria ou serviço, relativamente aos benefícios previstos nos seguintes dispositivos do caput: 
(Dec. 45.706/2018 - Efeitos a partir de 1º.3.2018) 

Redação anterior, efeitos até 28.02.2018: 

Parágrafo único. Relativamente aos benefícios previstos nos incisos II e IV 
do caput, fica mantido o crédito fiscal relativo à correspondente entrada de 

mercadoria ou serviço, na hipótese de abastecimento de aeronave. 
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I - incisos II e III; e (Dec. 45.706/2018 - Efeitos a partir de 1º.3.2018) 

II - inciso IV, na hipótese de abastecimento de aeronave. (Dec. 45.706/2018 - Efeitos a partir de 

1º.3.2018) 

................................................................................................................................. 

Art. 445. ................................................................................................................... 

IV - importação do exterior das seguintes mercadorias, classificadas nas respectivas posições 
da NBM/SH, realizada por refinaria de petróleo, suas bases ou terminal de regaseificação, 
localizados neste Estado, no montante correspondente à aplicação dos percentuais 
respectivamente indicados sobre o valor do imposto devido na referida operação:  (Dec. 45.971/2018 

– Efeitos a partir de 10.05.2018) 

a) propano liquefeito em bruto, 2711.12.10, 30% (trinta por cento); (Dec. 45.971/2018 – 

Efeitos a partir de 10.05.2018) 

b) outro propano liquefeito, 2711.12.90, 30% (trinta por cento); (Dec. 45.971/2018 – Efeitos a 

partir de 10.05.2018) 

c) butano liquefeito, 2711.13.00, 30% (trinta por cento); (Dec. 45.971/2018 – Efeitos a partir de 

10.05.2018) 

d) GLP, 2711.19.10, 30% (trinta por cento); (Dec. 45.971/2018 – Efeitos a partir de 10.05.2018) 

e) gás natural liquefeito, 2711.11.00, 30% (trinta por cento); (Dec. 45.971/2018 – Efeitos a 

partir de 10.05.2018) 

f) gás natural no estado gasoso, 2711.21.00, 30% (trinta por cento); (Dec. 45.971/2018 – 

Efeitos a partir de 10.5.2018) 

g) gasolina, 2710.12.59, 100% (cem por cento); (Dec. 45.971/2018 – Efeitos a partir de 

10.05.2018) 

h) querosene de aviação, 2710.19.11, 100% (cem por cento); (Dec. 45.971/2018 – Efeitos a 

partir de 10.05.2018) 

i) gasolina de aviação, 2710.12.51, 100% (cem por cento); (Dec. 45.971/2018 – Efeitos a partir 

de 10.05.2018) 

j) óleo combustível, 2710.19.22, 100% (cem por cento); (Dec. 45.971/2018 – Efeitos a partir de 

10.05.2018) 

k) hexano, 2710.12.10, 100% (cem por cento); (Dec. 45.971/2018 – Efeitos a partir de 

10.05.2018) 

l) AEHC, 2207.10.00, 100% (cem por cento); e (Dec. 45.971/2018 – Efeitos a partir de 

10.05.2018) 

m) biodiesel-B100, 3824.90.29, 100% (cem por cento). (Dec. 45.971/2018 – Efeitos a partir de 

10.05.2018) 

Redação anterior, efeitos até 09.05.2018: 

IV - importação do exterior das seguintes mercadorias, classificadas nas 

respectivas posições da NBM/SH, realizada por refinaria de petróleo, suas bases 
ou terminal de regaseificação, localizados neste Estado: 

a) propano liquefeito em bruto, 2711.12.10; 

b) outro propano liquefeito, 2711.12.90;  

c) butano liquefeito, 2711.13.00; 

d) GLP, 2711.19.10;  

e) gás natural liquefeito, 2711.11.00;  

f) gás natural no estado gasoso, 2711.21.00; 

g) gasolina, 2710.11.59; 
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h) querosene de aviação, 2710.19.11;  

i) gasolina de aviação, 2710.11.51; 

j) óleo combustível, 2710.19.22;  

k) hexano, 2710.11.10; 

l) AEHC, 2207.10.00; e 

m) biodiesel-B100, 3824.90.29. 

V - saída interna de gás natural promovida por estabelecimento industrial que realize a 
respectiva transformação de gás natural liquefeito em gás natural gasoso, com destino a 
estabelecimento gerador de energia termoelétrica pertencente à mesma empresa ou ao mesmo 
grupo econômico do referido estabelecimento industrial. (Dec. 45.506/2017 – Efeitos a partir de 

01.01.2018) 

Redação anterior, efeitos até 31.12.2017: 

V - no valor correspondente a 100% (cem por cento) do imposto relativo 
à saída interna de gás natural promovida por estabelecimento industrial que 
realize a respectiva transformação de gás natural liquefeito em gás natural 
gasoso, com destino a estabelecimento gerador de energia termoelétrica 
pertencente à mesma empresa ou ao mesmo grupo econômico do referido 
estabelecimento industrial. (Dec. 44.826/2017 – Efeitos a partir de 1º.10.2017) 

§ 1º Relativamente ao disposto no caput, se a saída subsequente à operação ali mencionada 

for desonerada do imposto, o referido diferimento converte-se em isenção, observado o seguinte: 

I - na hipótese do inciso III e IV do caput, a isenção somente se aplica se a desoneração do 
imposto ocorrer por meio de não incidência do ICMS, ressalvado o disposto no inciso II; e 

II - nas hipóteses do inciso II e da alínea “m” do inciso IV, ambos do caput, a isenção 
somente se aplica se a saída subsequente for de óleo diesel, adicionado do biodiesel-B100 de que 
tratam os referidos dispositivos, destinado à utilização na prestação de serviço público de 
transporte de pessoas. 

§ 2º Relativamente ao disposto no inciso III do caput, o diferimento ali previsto também se 
aplica na operação de transferência da mercadoria entre distribuidoras de combustível. 

§ 3º O diferimento previsto no inciso IV do caput aplica-se, inclusive, ao imposto devido por 
substituição tributária, no montante correspondente à aplicação do percentual de 100% (cem por 
cento) sobre o valor do imposto antecipado previsto na alínea “a” do inciso II do artigo 31 da Lei nº 
15.730, de 2016. (Dec. 45.971/2018 – Efeitos a partir de 10.5.2018) 

Redação anterior, efeitos até 09.5.2018: 

§ 3º Relativamente ao disposto no inciso IV do caput, o diferimento ali 
previsto aplica-se, inclusive, ao imposto devido por substituição tributária.  

............................................................................................................................... 

TÍTULO XVI 
DAS OPERAÇÕES COM PRODUTO ELETRÔNICO, ELETROELETRÔNICO E 

ELETRODOMÉSTICO 
(Dec. 45.802/2018 – Efeitos a partir de 1º.6.2018) 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÔES GERAIS 

(Dec. 45.802/2018 – Efeitos a partir de 1º.6.2018) 
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Seção I 

Da Aplicabilidade 
(Dec. 45.802/2018 – Efeitos a partir de 1º.6.2018) 

Art. 474-A. Fica exigido, nos termos deste Título, o pagamento antecipado do imposto, 
relativamente às operações com produto eletrônico, eletroeletrônico ou eletrodoméstico 
relacionado no Anexo 20. (Dec. 45.802/2018 – Efeitos a partir de 1º.6.2018) 

Seção II 
Da Antecipação do Imposto 

(Dec. 45.802/2018 – Efeitos a partir de 1º.6.2018) 

Art. 474-B. O recolhimento antecipado de que trata este Título é efetuado nas operações a 
seguir relacionadas: (Dec. 45.802/2018 – Efeitos a partir de 1º.6.2018) 

I - aquisição em outra UF; (Dec. 45.802/2018 – Efeitos a partir de 1º.6.2018) 

II - importação do exterior; e (Dec. 45.802/2018 – Efeitos a partir de 1º.6.2018) 

III - saída interna promovida por: (Dec. 45.802/2018 – Efeitos a partir de 1º.6.2018) 

a) fabricante dos produtos relacionados no Anexo 20, inclusive se optante do Simples 
Nacional; e (Dec. 45.802/2018 – Efeitos a partir de 1º.6.2018) 

b) estabelecimento comercial inscrito no regime normal de apuração do imposto, com 
destino a contribuinte optante do Simples Nacional. (Dec. 45.802/2018 – Efeitos a partir de 1º.6.2018) 

Parágrafo único. O disposto no inciso I do caput aplica-se inclusive na hipótese de 
mercadoria adquirida para integrar o respectivo ativo permanente ou para uso ou consumo do 

correspondente estabelecimento. (Dec. 45.802/2018 – Efeitos a partir de 1º.6.2018) 

Art. 474-C. Relativamente à antecipação tributária prevista no art. 474-B, deve-se 
observar: (Dec. 45.802/2018 – Efeitos a partir de 1º.6.2018) 

I - na hipótese de aquisição promovida por contribuinte optante do Simples Nacional: (Dec. 

45.802/2018 – Efeitos a partir de 1º.6.2018) 

a) ocorre com liberação do imposto nas saídas internas subsequentes, observado o disposto 
no § 1º; e (Dec. 45.802/2018 – Efeitos a partir de 1º.6.2018) 

b) dispensa o recolhimento do ICMS na forma do Simples Nacional; e (Dec. 45.802/2018 – 

Efeitos a partir de 1º.6.2018) 

II - na hipótese de aquisição promovida por contribuinte inscrito no Cacepe no regime 
normal de apuração do imposto: (Dec. 45.802/2018 – Efeitos a partir de 1º.6.2018) 

a) é referente à operação subsequente; e (Dec. 45.802/2018 – Efeitos a partir de 1º.6.2018) 

b) não desobriga o adquirente de apurar e recolher o respectivo imposto relativo à operação 
subsequente mencionada na alínea “a”. (Dec. 45.802/2018 – Efeitos a partir de 1º.6.2018) 

§ 1º Na hipótese de aquisição interna de mercadoria por contribuinte inscrito no regime 

normal de apuração do imposto, proveniente de contribuinte optante do Simples Nacional, cuja 
circulação da mercadoria ocorra com liberação do imposto, nos termos da alínea “a” do inciso I do 
caput, o mencionado adquirente deve apurar e recolher o respectivo imposto relativo à operação 
subsequente. (Dec. 45.802/2018 – Efeitos a partir de 1º.6.2018) 

§ 2º Na hipótese prevista no inciso II do caput: (Dec. 45.802/2018 – Efeitos a partir de 

1º.6.2018) 

I - quando a mercadoria destinar-se à comercialização ou industrialização, o imposto 

antecipado é utilizado como crédito fiscal, desde que efetivamente recolhido; e (Dec. 45.802/2018 – 

Efeitos a partir de 1º.6.2018) 

II - quando a mercadoria destinar-se a integrar o respectivo ativo permanente do adquirente 
ou ao seu uso ou consumo, aplicam-se ao imposto antecipado, efetivamente recolhido, as regras 
específicas de utilização e vedação ao crédito fiscal relativas à mencionada mercadoria. (Dec. 

45.802/2018 – Efeitos a partir de 1º.6.2018) 
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Art. 474-D. Na hipótese de o preço corrente da mercadoria estar relacionado em ato 
normativo da Sefaz, deve ser considerado, entre o referido preço e o da base de cálculo prevista, 
aquele que for maior. (Dec. 45.802/2018 – Efeitos a partir de 1º.6.2018) (Dec. 45.802/2018 – Efeitos a 

partir de 1º.6.2018) 

CAPÍTULO II 

DA AQUISIÇÃO INTERESTADUAL 
(Dec. 45.802/2018 – Efeitos a partir de 1º.6.2018) 

Seção I 
Da Base de Cálculo do Imposto Antecipado 
(Dec. 45.802/2018 – Efeitos a partir de 1º.6.2018) 

Art. 474-E. A base de cálculo do imposto antecipado corresponde ao valor obtido nos 

termos do item 1 da alínea “d” do inciso II do artigo 29 da Lei nº 15.730, de 2016. (Dec. 

45.802/2018 – Efeitos a partir de 1º.6.2018) 

Parágrafo único. A MVA a ser aplicada é aquela prevista no Anexo 20, inclusive quando se 
tratar de adquirente optante do Simples Nacional. (Dec. 45.802/2018 – Efeitos a partir de 1º.6.2018) 

Seção II 
Do Cálculo do Imposto Antecipado 

(Dec. 45.802/2018 – Efeitos a partir de 1º.6.2018) 

Art. 474-F. O cálculo do imposto antecipado é efetuado aplicando-se sobre a respectiva 
base de cálculo o percentual correspondente à alíquota do imposto prevista para a operação 
interna, deduzindo-se do resultado obtido o valor do crédito destacado no documento fiscal de 
aquisição, observado o disposto nos arts. 327 e 327-A. (Dec. 45.802/2018 – Efeitos a partir de 

1º.6.2018) 

Parágrafo único. O valor do crédito fiscal destacado no documento fiscal de aquisição de que 
trata o caput, na hipótese em que o remetente e o destinatário forem optantes do Simples 
Nacional, deve corresponder àquele estabelecido em Resolução do Comitê Gestor do Simples 

Nacional, relativamente às operações submetidas ao regime de substituição tributária. (Dec. 

45.802/2018 – Efeitos a partir de 1º.6.2018) 

Art. 474-G. Na hipótese de mercadoria destinada a integrar o respectivo ativo permanente 
do adquirente ou ao seu uso ou consumo, o cálculo do imposto antecipado deve ser efetuado com 
observância às disposições do inciso XI do artigo 12 e do artigo 24, ambos da Lei nº 15.730, de 

2016. (Dec. 45.802/2018 – Efeitos a partir de 1º.6.2018) 

CAPÍTULO III 
DA IMPORTAÇÃO DO EXTERIOR 

(Dec. 45.802/2018 – Efeitos a partir de 1º.6.2018) 

Seção I 
Da Base de Cálculo do Imposto Antecipado 
(Dec. 45.802/2018 – Efeitos a partir de 1º.6.2018) 

Art. 474-H. A base de cálculo do imposto antecipado corresponde ao valor obtido nos 

termos da alínea “c” do inciso I do artigo 29 e do inciso I do artigo 31, ambos da Lei nº 15.730, de 
2016. (Dec. 45.802/2018 – Efeitos a partir de 1º.6.2018) 

Parágrafo único. A MVA a ser aplicada é aquela prevista no Anexo 20. (Dec. 45.802/2018 – 

Efeitos a partir de 1º.6.2018) 
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Seção II 

Do Cálculo do Imposto Antecipado 

Art. 474-I. O cálculo do imposto antecipado é efetuado aplicando-se sobre a respectiva 
base de cálculo o percentual correspondente à alíquota do imposto prevista para a operação 
interna, deduzindo-se do resultado obtido o valor do crédito destacado no documento fiscal relativo 
à importação da mercadoria, observado o disposto nos arts. 327 e 327-A. (Dec. 45.802/2018 – Efeitos 

a partir de 1º.6.2018) 

CAPÍTULO IV 
DA SAÍDA INTERNA PROMOVIDA POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL OU COMERCIAL 

(Dec. 45.802/2018 – Efeitos a partir de 1º.6.2018) 

Seção I 

Da Substituição Tributária 
(Dec. 45.802/2018 – Efeitos a partir de 1º.6.2018) 

Art. 474-J. Na saída interna dos produtos relacionados no Anexo 20, fica atribuída a 

responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto antecipado, na qualidade de 
contribuinte-substituto, nos termos do inciso XXII do artigo 5º da Lei nº 15.730, de 2016: (Dec. 

45.802/2018 – Efeitos a partir de 1º.6.2018) 

I - ao respectivo fabricante dos mencionados produtos, inclusive se optante do Simples 
Nacional; e (Dec. 45.802/2018 – Efeitos a partir de 1º.6.2018) 

II - ao estabelecimento comercial, quando a referida saída for destinada a contribuinte 
optante do Simples Nacional. (Dec. 45.802/2018 – Efeitos a partir de 1º.6.2018) 

Seção II 
Da Base de Cálculo do Imposto Antecipado 
(Dec. 45.802/2018 – Efeitos a partir de 1º.6.2018) 

Art. 474-K. A base de cálculo do imposto antecipado corresponde ao valor obtido nos 

termos da alínea “c” do inciso I do artigo 29 da Lei nº 15.730, de 2016. (Dec. 45.802/2018 – Efeitos a 

partir de 1º.6.2018) 

Parágrafo único. A MVA a ser aplicada é aquela prevista no Anexo 20. (Dec. 45.802/2018 – 

Efeitos a partir de 1º.6.2018) 

Seção III 
Do Cálculo do Imposto Antecipado 

(Dec. 45.802/2018 – Efeitos a partir de 1º.6.2018) 

Art. 474-L. O cálculo do imposto antecipado é efetuado aplicando-se sobre a respectiva 
base de cálculo o percentual correspondente à alíquota do imposto prevista para a operação 
interna, deduzindo-se do resultado obtido o valor do imposto de responsabilidade direta do 
estabelecimento remetente, observado o disposto nos arts. 327 e 327-A. (Dec. 45.802/2018 – Efeitos 

a partir de 1º.6.2018) 

CAPÍTULO V 

DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO ANTECIPADO 
(Dec. 45.802/2018 – Efeitos a partir de 1º.6.2018) 

 

Art. 474-M. O recolhimento do imposto antecipado deve ser efetuado: (Dec. 45.802/2018 – 

Efeitos a partir de 1º.6.2018) 

I - nos prazos e condições previstos nos arts. 351 a 353, relativamente à aquisição 

interestadual; (Dec. 45.802/2018 – Efeitos a partir de 1º.6.2018) 

II - nos prazos e condições previstos nos arts. 359 e 360, relativamente à importação do 
exterior; e (Dec. 45.802/2018 – Efeitos a partir de 1º.6.2018) 
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III - até o dia 9 (nove) do mês subsequente àquele em que ocorrer a saída da mercadoria do 
estabelecimento do contribuinte-substituto, na hipótese do art. 474-J. (Dec. 45.802/2018 – Efeitos a 

partir de 1º.6.2018) 

................................................................................................................................. 
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ANEXO 1 
 

SIGLÁRIO 

(art. 5º) 

SIGLA SIGNIFICADO 

AAFS-DA Autorização de Aquisição de Formulário de Segurança para Documentos Auxiliares de 
Documentos Fiscais Eletrônicos  

AD Diper Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco 

Adagro Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco  (Dec. 45.943/2018 - 
Efeitos a partir de 1º.2.2018) 

AEAC Álcool Etílico Anidro Combustível 

AEHC Álcool Etílico Hidratado Combustível 

AFTE Auditor Fiscal do Tesouro Estadual 

AIDF Autorização para Impressão de Documentos Fiscais 

AIDS Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

AMTT Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes 

Aneel Agência Nacional de Energia Elétrica 

ANP Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

ARE Agência da Receita Estadual 

BID Banco Interamericano de Desenvolvimento 

BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

BRT Bus Rapid Transit 

BP-e Bilhete de Passagem Eletrônico (Dec. 45.706/2018 - Efeitos a partir de 1º.3.2018) 

Cacepe Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco 

CCEE Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 

CDA Certificado de Depósito Agropecuário 

Ceasa-PE Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco 

CEI Cadastro Específico do INSS 

Celpe Companhia Energética de Pernambuco 

CEST Código Especificador da Substituição Tributária 

CEV Coletor Eletrônico de Voto 

CF-e-ECF Cupom Fiscal Eletrônico 

CFOP Código Fiscal de Operações e Prestações 

CIF Cost, Insurance and Freight 

CIP Conselho Interministerial de Preços 

CIPP Certificado de Inspeção para o Transporte de Produtos Perigosos 

CMT Controle de Mercadorias em Trânsito  

CNAE Classificação Nacional de Atividades Econômicas 

CNPJ Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

Codevasf Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

Cofins Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

Compesa Companhia Pernambucana de Saneamento 

Conab Companhia Nacional de Abastecimento 

Concla Comissão Nacional de Classificação 

Confaz Conselho Nacional de Política Fazendária 

Correfaz Corregedoria Fazendária 

Cotepe/ICMS Comissão Técnica Permanente do ICMS 

CPF Cadastro de Pessoa Física 

CPQ Central de Matéria-prima Petroquímica 



 
 

 

 

 

Decreto nº 44.650/2017 

ADENDO JAN/MAI DE 2018 

CPU Unidade Central de Processamento 

CRC Conselho Regional de Contabilidade 

CSOSN Código de Situação da Operação do Simples Nacional 

CST Código de Situação Tributária 

CT-e Conhecimento de Transporte Eletrônico  

CT-e OS Conhecimento de Transporte Eletrônico Outros Serviços 

CTM Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife 

CTN Código Tributário Nacional 

CTTU Companhia de Trânsito e Transporte Urbano 

DABPE Documento Auxiliar do BP-e (Dec. 45.706/2018 - Efeitos a partir de 1º.3.2018) 

DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico 

DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico Outros Serviços 

DAE Documento de Arrecadação Estadual 

DAF Regime Aduaneiro Especial de Depósito Afiançado 

DAMDFE Documento Auxiliar do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais 

Danfe Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 

Defis Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais 

DeSTDA Declaração de Substituição Tributária, Diferencial de Alíquota e Antecipação 

Destra Autarquia Municipal de Defesa Social, Trânsito e Transportes 

Detran Departamento Estadual de Trânsito 

Devec Declaração do Valor de Aquisição da Energia Elétrica em Ambiente de Contratação 
Livre 

DI Declaração de Importação 

Diac Documento de Inscrição e Atualização no Cacepe 

DMI Declaração de Mercadorias Importadas 

DOE Diário Oficial do Estado 

ECF Equipamento Emissor de Cupom Fiscal 

eDoc Sistema Emissor de Documentos Fiscais 

Embrapa Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. 

EPP Empresa de Pequeno Porte 

EPTTC Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo  

FCI Ficha de Conteúdo de Importação 

Fiocruz Fundação Oswaldo Cruz 

FOB Free On Board 

FS-DA Formulário de Segurança para Impressão de Documento Auxiliar de Documento Fiscal 
Eletrônico 

Gesac Governo Eletrônico de Serviço de Atendimento do Cidadão 

GIA Guia de Informação e Apuração do ICMS/Operações e Prestações Interestaduais 

Giaf Guia de Informação e Apuração de Incentivos Fiscais e Financeiros 

Giam Guia de Informação e Apuração do ICMS 

GIDC Guia de Informação das Demonstrações Contábeis  

GISN Guia de Informação do Simples Nacional 

GISS Guia de Informação e Apuração Mensal do ISS  

GLGN Gás Liquefeito derivado de Gás Natural 

GLME Guia para Liberação de Mercadoria Estrangeira sem Comprovação do Recolhimento do 
ICMS 

GLP Gás Liquefeito de Petróleo 

GML Gestão do Mercado Livre de Energia Elétrica 

GNC Gás Natural Comprimido  



 
 

 

 

 

Decreto nº 44.650/2017 

ADENDO JAN/MAI DE 2018 

GNRE Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais 

GNV Gás Natural Veicular 

Goate Grupo Ocupacional Administração Tributária do Estado de Pernambuco 

Hemobrás Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Inmetro Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

Integra Instituto de Integração e de Promoção da Cidadania  

Ipem/PE Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Pernambuco 

IPI Imposto sobre Produtos Industrializados 

IPM Índice de Participação dos Municípios na Receita do ICMS 

ISS Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza 

Jucepe Junta Comercial de Pernambuco 

LMC Livro de Movimentação de Combustíveis  

MDF-e Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais 

ME Microempresa 

MEC Ministério da Educação 

MEG Monoetilenoglicol 

MEI Microempreendedor Individual 

MVA Margem de Valor Agregado 

NBM/SH Nomenclatura Brasileira de Mercadoria – Sistema Harmonizado 

NFC-e Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 

NF-e Nota Fiscal Eletrônica 

ONS Operador Nacional do Sistema 

PAF-ECF Programa Aplicativo Fiscal - ECF 

PAIDF Pedido de Autorização para Impressão de Documentos Fiscais 

Pasep Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 

PAT Processo Administrativo-Tributário 

PEE Programa de Eficiência Energética (Dec. 45.365/2017 - efeitos a partir de 1º.11.2017) 

PET Polietileno Tereftalato 

Petrobrás Petróleo Brasileiro S.A 

PGDAS-D Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório 

PGE Procuradoria Geral do Estado 

PIS Programa de Integração Social 

PNAE Programa Nacional de Alimentação Escolar 

Prodeauto Programa de Desenvolvimento do Setor Automotivo do Estado de Pernambuco (Dec. 
45.066/2017 – Efeitos a partir de 01.10.2017) 

Prodepe Programa de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco 

Prodinpe Programa de Desenvolvimento da Indústria Naval e de Mecânica Pesada Associada do 
Estado de Pernambuco (Dec. 45.066/2017 – Efeitos a partir de 01.10.2017) 

Programa 
Resumo 

Resumo das Operações e Prestações/Índice de Participação dos Municípios/ICMS 

Proind 
 

Programa de Estímulo à Indústria do Estado de Pernambuco (Dec. 45.506/2017 – 
Efeitos a partir de 01.01.2018) 

Proinfra Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura Industrial 

Pronaf Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

Prosub Programa de Desenvolvimento de Submarinos 

PTA Ácido Tereftálico Purificado 

PX Paraxileno 

QAV Querosene de Aviação 

RAICMS Registro de Apuração do ICMS 

REB Regime Especial Brasileiro 
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Repetro Regime Aduaneiro Especial de Exportação e de Importação de Bens Destinados às 
Atividades de Pesquisa e de Lavra das Jazidas de Petróleo e de Gás Natural  

Reporto Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária 

RFB Secretaria da Receita Federal do Brasil 

RMR Região Metropolitana do Recife 

RNML Rede Nacional de Metrologia Legal 

RUDFTO Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências 

SDEC Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

Secex Secretaria de Comércio Exterior 

Sedif-SN Sistema Eletrônico de Documentos e Informações Fiscais do Simples Nacional 

SEF Sistema de Escrituração Contábil e Fiscal 

Sefaz Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco 

Senac Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

Senai Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

SETT Secretaria Executiva de Trânsito e Transporte 

SETTRANS Secretaria de Trânsito e Transporte  

Sicobe  Sistema de Controle de Bebidas 

SIE Serviço de Inspeção Estadual  (Dec. 45.943/2018 - Efeitos a partir de 1º.2.2018) 

SFe Selo Fiscal Eletrônico (Dec. 44.834/2017 – Efeitos a partir de 1º.10.2017) 

Simples 
Nacional 

Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

SIN Sistema Interligado Nacional 

Sindusgraf-
PE 

Sindicato das Indústrias Gráficas de Pernambuco  

Sinief Sistema Nacional de Informações Econômicas e Fiscais 

SMV-Postos Sistema Medidor de Vazão-Postos 

STPP Sistema de Transporte Público de Passageiros  

STPP-RMR Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife 

Tate Tribunal Administrativo Tributário do Estado 

TBG Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil 

TIF Termo de Início de Fiscalização 

TRR Transportador Revendedor Retalhista 

TSE Tribunal Superior Eleitoral 

TUST-RB Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica-Rede Básica 

UF Unidade da Federação 

UHT Leite Ultra Pasteurizado 

VoIP Voz sobre Protocolo de Internet 

WA Warrant Agropecuário 
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ANEXO 2 
 

OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES BENEFICIADAS COM CRÉDITO PRESUMIDO – SISTEMA 
NORMAL DE APURAÇÃO DO IMPOSTO NOS TERMOS DO ART. 11 

................................................................................................................................. 

Art. 2º ..................................................................................................................... 

Parágrafo único. Para efeito do disposto no § 9º do artigo 3º da Lei nº 15.948, de 2016, 
relativamente à operação de saída interna beneficiada com a isenção mencionada no caput, deve 
ser utilizada, em substituição à própria NF-e, a Nota Fiscal Avulsa eletrônica, disponível na ARE 
Virtual, na página da Sefaz na Internet, contendo o correspondente número de registro no SIE. 
(Dec. 45.943/2018 - Efeitos a partir de 1º.2.2018) 

Art. 3º (REVOGADO) (Dec. 45.571/2018) 

Redação anterior, efeitos até 22.1.2018: 

Art. 3º O valor previsto no art. 286 deste Decreto, na saída interestadual 

de gesso e seus derivados, nos termos ali mencionados. 
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ANEXO 5 
 

OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES BENEFICIADAS COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA - 
SISTEMA OPCIONAL DE APURAÇÃO DO IMPOSTO NOS TERMOS DO ART. 18 

Art. 1º ..................................................................................................................... 

§ 1º .......................................................................................................................... 

§ 2º A fruição do benefício fiscal fica condicionada: 

I - ao credenciamento do contribuinte, nos seguintes termos: (Dec. 45.571/2018) 

a) deve ser requerido por contribuinte inscrito no Cacepe sob o regime normal de apuração 
do imposto, com atividade econômica principal classificada em um dos seguintes códigos da CNAE: 

5611-2/01, 5611-2/02, 5611- 2/03, 5620-1/03, 5510-8/01, 5510-8/02, 5510-8/03, 5590-6/01, 
5590-6/03, 5590-6/99, 9312-3/00, 9313-1/00, 9319- 1/01, 9321-2/00, 9329-8/01 ou 9329-8/03; 
(Dec. 45.571/2018) 

b) é concedido pelo órgão da Sefaz responsável pelo planejamento da ação fiscal, nos 

termos do art. 272; e (Dec. 45.571/2018) 

c) produz os seus efeitos a partir da data da protocolização do requerimento, sob condição 
resolutória do respectivo deferimento, a ser declarado por meio de edital específico, observado o 
disposto no § 4º. (Dec. 45.571/2018) 

I - Redação anterior, efeitos até 22.1.2018: 

I - ao credenciamento do contribuinte pelo órgão da Sefaz responsável 
pelo planejamento da ação fiscal; e  

II – à não utilização concomitantemente com outro benefício fiscal previsto na legislação 
tributária. (Dec. 45.506/2017 – Efeitos a partir de 01.01.2018) 

§ 3º.......................................................................................................................... 

§ 4º Ocorrendo o indeferimento da solicitação de credenciamento a que se refere o § 2º, o 
contribuinte deve emitir, ao final do período fiscal, documento fiscal relativo à parcela 
complementar do imposto devido. (Dec. 45.571/2018) 

§ 5º A desistência da utilização do benefício de que trata este artigo deve ser comunicada ao 
órgão da Sefaz responsável pelo planejamento da ação fiscal, produzindo seus efeitos na data 
indicada em edital específico. (Dec. 45.571/2018) 

............................................................................................................................................. 

Art. 8º Até 30 de setembro de 2019, 20,59% (vinte vírgula cinquenta e nove por cento) do 
valor estabelecido originalmente como base de cálculo para a saída de refeição promovida por 
empresa preparadora de refeição coletiva, inscrita no Cacepe com atividade econômica principal 
classificada no código da CNAE 5620-1/01, observadas as disposições, condições e requisitos do 

Convênio ICMS 91/2012. (Dec. 45.706/2018 - Efeitos a partir de 1º.3.2018) 

Redação anterior, efeitos até 28.02.2018: 

Art. 8º Até 30 de setembro de 2019, 20,59% (vinte vírgula cinquenta e 

nove por cento) do valor estabelecido originalmente como base de cálculo para a 
saída de refeição, promovida por empresa preparadora de refeição coletiva, 
observadas as disposições, condições e requisitos do Convênio ICMS 91/2012. 
(Dec. 45.506/2017 – Efeitos a partir de 01.01.2018) 

§ 1º O benefício fiscal não se aplica à saída de bebida. (Dec. 45.506/2017 – Efeitos a partir de 

01.01.2018) 

§ 2º A fruição do benefício fiscal fica condicionada: (Dec. 45.506/2017 – Efeitos a partir de 

01.01.2018) 
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I - ao credenciamento do contribuinte pelo órgão da Sefaz responsável pelo planejamento da 
ação fiscal, nos termos dos arts. 272 e 273 deste Decreto; e (Dec. 45.506/2017 – Efeitos a partir de 

01.01.2018) 

II - à não utilização concomitantemente com outro benefício fiscal previsto na legislação 
tributária, relativamente à mesma operação, devendo o interessado requerer, juntamente com o 

pedido de credenciamento mencionado no inciso I, o descredenciamento relativo ao outro benefício 
fiscal, se houver. (Dec. 45.706/2018 - Efeitos a partir de 1º.3.2018) 

Redação anterior, efeitos até 28.02.2018: 

II – à não utilização concomitantemente com outro benefício fi scal 
previsto na legislação tributária. (Dec. 45.506/2017 – Efeitos a partir de 01.01.2018) 
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ANEXO 7 
 

OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES BENEFICIADAS COM ISENÇÃO DO IMPOSTO 
NOS TERMOS DO ART. 30 

................................................................................................................................. 

Art. 64. Até 30 de setembro de 2019, as seguintes operações, promovidas pela organização 

não governamental Amigos do Bem – Instituição Nacional contra a Fome e a Miséria no Sertão 
Nordestino, observadas as disposições, condições e requisitos do Convênio ICMS 129/2004: 
(Dec.45.766/2018 – Efeitos a partir de 1º 4 2018) 

Redação anterior, efeitos até 31.3.2018: 

Art. 64. Até 30 de setembro de 2019, saída de mercadoria, recebida em 

doação, promovida pela organização não governamental Amigos do Bem – 
Instituição Nacional contra a Fome e a Miséria no Sertão Nordestino, CNPJ nº 
05.108.918/0001-72, observadas as disposições, condições e requisitos do 

Convênio ICMS 129/2004. 

I - saída de mercadoria recebida em doação e destinada a compor as ações da mencionada 
organização para a melhoria da situação alimentar e nutricional de famílias em situação de pobreza 
nas Regiões Norte e Nordeste do País; e (Dec.45.766/2018 – Efeitos a partir de 1º 4 2018) 

II - saída de mercadoria produzida ou comercializada pela mencionada organização, inclusive 
na forma de kit, classificada em um dos seguintes códigos da NBM/SH: (Dec.45.766/2018 – Efeitos a 

partir de 1º 4.2018) 

a) castanha de caju e seus subprodutos - 0801.32.00, 0802.90.00, 1806.20.00 e 
2007.99.29; (Dec.45.766/2018 – Efeitos a partir de 1º 4 2018) 

b) doce de leite - 1901.90.20; (Dec.45.766/2018 – Efeitos a partir de 1º 4 2018) 

c) cocada, geleias, doces glaceados ou cristalizados - 2007.99.10 e 2007.99.90; 
(Dec.45.766/2018 – Efeitos a partir de 1º 4 2018) 

d) pimenta em conserva - 2001.90.00; (Dec.45.766/2018 – Efeitos a partir de 1º 4 2018) 

e) mel - 0409.00.00; (Dec.45.766/2018 – Efeitos a partir de 1º 4 2018) 

f) artesanatos em palha ou babaçu - 4601.94.00 e 4602.19.00; (Dec.45.766/2018 – Efeitos a 

partir de 1º 4 2018) 

g) produtos institucionais personalizados - 4821.10.00, 4901.10.00, 6911.10.90, 6912.00.00 
e 8523.41.10; (Dec.45.766/2018 – Efeitos a partir de 1º 4 2018) 

h) artesanatos têxteis - 6217.10.00, 6302.60.00, 6302.5, 6302.9 e 6304.9; (Dec.45.766/2018 

– Efeitos a partir de 1º 4 2018) 

i) produtos de confecção personalizados - 6106.90.00, 6109.10.00 e 6505.00.90; 
(Dec.45.766/2018 – Efeitos a partir de 1º 4 2018) 

j) embalagens personalizadas - 3924.90.00, 4804.11.00, 4819.50.00 e 5806.39.00; 
(Dec.45.766/2018 – Efeitos a partir de 1º 4 2018) 

k) perfumaria - 3304.99.10, 3307.30.00, 3307.49.00, 3401.20.10 e 3406.00.00; 
(Dec.45.766/2018 – Efeitos a partir de 1º 4 2018) 

l) artesanato em madeira - 4420.10.00; (Dec.45.766/2018 – Efeitos a partir de 1º 4 2018) 

m) artesanato em barro - 9703.00.00; e (Dec.45.766/2018 – Efeitos a partir de 1º 4 2018) 

n) artesanato em cerâmica – 6914.90.00. (Dec.45.766/2018 – Efeitos a partir de 1º 4 2018) 

§ 1º O benefício fiscal previsto no caput se estende à prestação de serviço de transporte 
para distribuição da referida mercadoria, quando a responsabilidade pelo pagamento do imposto 
for atribuída à organização mencionada no caput. (Dec.45.766/2018 – Efeitos a partir de 1º 4 2018) 
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§ 2º Fica a organização mencionada no caput, desde que não pratique atividade sujeita ao 
ICMS diversa daquelas referidas neste artigo, dispensada do cumprimento das obrigações 
acessórias previstas na legislação tributária, exceto as de inscrever-se no Cacepe e emitir 
documento fiscal. (Dec.45.766/2018 – Efeitos a partir de 1º 4 2018) 

............................................................................................................................................ 

Art. 100. Saída interna de queijo de coalho e de queijo de manteiga, produzidos 
artesanalmente, quando promovida por produtor ou cooperativa de produtor (Convênio ICMS 
46/2006).  

§ 1º O benefício previsto no caput somente se aplica ao contribuinte que preencha os 
seguintes requisitos: (Dec. 45.943/2018 - Efeitos a partir de 1º.4.2018) 

I - conste em relação de produtores de queijo artesanal, fornecida pela Adagro, nos termos 
do § 3º; (Dec. 45.943/2018 - Efeitos a partir de 1º.4.2018) 

II - utilize, para documentar a operação beneficiada, em substituição à própria NF-e, a Nota 

Fiscal Avulsa eletrônica, emitida na opção “Queijo Artesanal”, disponível na ARE Virtual, na página 
da Sefaz na Internet, onde conste o correspondente número de registro no SIE; e (Dec. 45.943/2018 

- Efeitos a partir de 1º.4.2018) 

III - a partir de 1º de julho de 2018, esteja: (Dec. 45.943/2018 - Efeitos a partir de 1º.4.2018) 

a) inscrito no Cacepe com atividade econômica, principal ou secundária, classificada sob o 
código da CNAE 1052- 0/00; e (Dec. 45.943/2018 - Efeitos a partir de 1º.4.2018) 

b) credenciado pelo órgão da Sefaz responsável pela gestão dos sistemas tributários, nos 

termos do art. 272. (Dec. 45.943/2018 - Efeitos a partir de 1º.4.2018) 

§ 2º Relativamente ao credenciamento a que se refere a alínea “b” do inciso III do § 1º, 
deve-se observar: (Dec. 45.943/2018 - Efeitos a partir de 1º.4.2018) 

I - considera-se requerido pelo contribuinte no momento do respectivo acesso à opção de 
Nota Fiscal Avulsa eletrônica emitida na opção “Queijo Artesanal”; (Dec. 45.943/2018 - Efeitos a partir 

de 1º.4.2018) 

II - observados os requisitos exigidos, é concedido de forma automática, mediante 

autorização para emissão da Nota Fiscal Avulsa eletrônica mencionada no inciso I, dispensada a 
publicação de edital; e (Dec. 45.943/2018 - Efeitos a partir de 1º.4.2018) 

III - sem prejuízo das hipóteses previstas no art. 274, é descredenciado o contribuinte que 
incorra nas seguintes situações, ficando impedido de utilizar a Nota Fiscal Avulsa eletrônica a que 
se refere o inciso I: (Dec. 45.943/2018 - Efeitos a partir de 1º.4.2018) 

a) prazo de validade do SIE expirado, quando a respectiva renovação não for informada pela 
Adagro; e (Dec. 45.943/2018 - Efeitos a partir de 1º.4.2018) 

b) constatação de aquisição ou venda de mercadoria em volume incompatível, isolada ou 
conjuntamente, com o correspondente histórico de aquisições ou de saída, o nível de recolhimento, 
o porte do estabelecimento ou o capital social, que configurem indício de prática de evasão fiscal. 
(Dec. 45.943/2018 - Efeitos a partir de 1º.4.2018) 

§ 3º A Adagro deve enviar à Sefaz, mediante ofício, e manter atualizada, relação dos 
produtores de queijo artesanal, assim definidos nos termos do artigo 1º da Lei nº 13.376, de 20 de 
dezembro de 2007, contendo, entre outras informações, o correspondente número do SIE e 

respectiva data de validade. (Dec. 45.943/2018 - Efeitos a partir de 1º.4.2018) 

............................................................................................................................................ 

Art. 103. ................................................................................................................... 

§ 1º. ......................................................................................................................... 

§ 2º Fica mantido o crédito fiscal relativo à correspondente entrada de mercadoria ou 
serviço. (Dec. 45.706/2018 - Efeitos a partir de 1º.3.2018) 

............................................................................................................................................ 
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Art. 134. Prestação de serviço de telecomunicação utilizado pelo Poder Judiciário do Estado 
de Pernambuco (Convênio ICMS 107/1995). (Dec. 45.589/2018 – Efeitos a partir de 1°.1.2018) 

Parágrafo único. Na hipótese do caput, o valor equivalente ao imposto dispensado deve ser 
deduzido do preço do serviço. (Dec. 45.589/2018 – Efeitos a partir de 1°.1.2018) 
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ANEXO 8 
 

OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES SUJEITAS AO DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DO 
IMPOSTO NOS TERMOS DO ART. 34 

................................................................................................................................. 

Art. 4º ...................................................................................................................... 

§ 1º .......................................................................................................................... 

§ 2º .......................................................................................................................... 

§ 3º Até 31 de julho de 2018, fica dispensado o cumprimento da condição relativa à 
utilização dos insumos relacionados no item 48 do Anexo 8-A no processo de industrialização de 
cimento comum, desde que a saída interna subsequente ocorra nos termos previstos no art. 41. 
(Dec. 45.506/2017 – Efeitos a partir de 01.01.2018) 

Redação original, em vigor até 31.12.2017: 

§ 3º Até 31 de julho de 2018, fica dispensado o cumprimento da condição 

relativa à utilização dos insumos relacionados no item 48 do Anexo 8-A no 
processo de industrialização de cimento comum, desde que a saída interna 
subsequente ocorra nos termos previstos no art. 37. (Dec. 44.691/2017 – Efeitos a 

partir de 1°.10.2017) 

................................................................................................................................. 

Art. 18. Até 31 de dezembro de 2018, no valor correspondente a 37,5% (trinta e sete 
vírgula cinco por cento) do imposto devido na importação de produto a granel, relacionado no 

Anexo 8-C, para acondicionamento em embalagem apropriada para venda no varejo. (Dec. 

45.944/2018 - Efeitos a partir de 1º.5.2018) 

Redação anterior em vigor até 30.04.2018: 

Art. 18.Até 31 de dezembro de 2018, no valor correspondente a 75% 

(setenta e cinco por cento) do imposto devido na importação de produto a 
granel, relacionado no Anexo 8-C, para acondicionamento em embalagem 
apropriada para venda no varejo. 

................................................................................................................................. 
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ANEXO 8-A 
(Dec. 45.364/2017 – Efeitos a partir de 1º.12.2017) 

 

INSUMOS CONTEMPLADOS COM DIFERIMENTO DO ICMS NA IMPORTAÇÃO 
PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 

(Anexo 8, art. 4º) 

MERCADORIA IMPORTADA 
VIGÊNCIA 

PERCENTUAL 

DO ICMS 
DIFERIDO 

MERCADORIA RESULTANTE 

 DA INDUSTRIALIZAÇÃO 
 – NBM/SH ITEM SUBITEM DESCRIÇÃO NBM/SH 

1 1.1 (Dec. 

44.826/2017 
– Efeitos a 
partir de 
1°.10.2017) 

qualquer insumo  até 
31.5.2018 

100% bem de capital (Dec. 
44.826/2017) 

1.2 qualquer insumo  de 
1º.12.2017 

a 28.2.2018 

50% 

aparelho de telefonia celular 

a partir de 
1º.3.2018 

100% 

1.3 qualquer insumo  de 
1º.12.2017 

a 28.2.2018 

37,5% amperímetro - 9030.33.29 

contador - 8536.49.00 

contador digital - 9029.10.10 

controlador de temperatura - 
9032.89.82 

controlador programável - 
8537.10.20 

conversor estático - 8504.40.90 

disjuntor - 8536.20.00 

dispositivo de monitoramento 
para sistema elétrico - 
8543.70.99 

dosador para lavanderia/cozinha 
- 8479.89.12 

frequencímetro - 9030.89.30 

horímetro digital - 9029.10.10 

horímetro eletromecânico - 
9029.10.10 

módulo de bomba peristáltica - 
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a partir de 
1º.3.2018 

75% 8413.60.19 

multímetro com dispositivo 
registrador - 9030.32.00 

PLC - 8538.90.90 

programador diário 
eletromecânico - 9107.00.90 

programador diário semanal - 
9107.00.10 

relé de estado sólido - 
8536.49.00 

relé de nível eletrônico - 
9026.10.29 

relé de proteção eletrônico 
(acima de 60 V) - 8536.49.00 

relé de proteção eletrônico (até 
60 V) - 8536.41.00 

relé de tempo eletrônico (acima 
de 60 V) - 8536.49.00 

relé de tempo eletrônico (até 60 
V) - 8536.41.00 

termoelemento/termorresistência 
- 9032.90.99 

versorin - 8504.40.50 

voltímetro analógico -9030.33.19 

voltímetro digital - 9030.33.11 

2 2.1 célula selada para 
bateria 

8507.90.90 de 
1º.12.2017 

a 28.2.2018 

50% 

bateria para telecomunicação 

a partir de 
1º.3.2018 

100% 

3 3.1 embalagem plástica 3921.90.19  

de 
1º.12.2017 a 
28.2.2018 

 

a partir de 
1º.3.2018 

 

25% 

 

 

50% 

produto alimentício 

3.2 polpa de maracujá 0811.90.90 

3.3 polpa de uva 2009.69.00 

3.4 polpa de pêssego 2008.70.90 

3.5 ervilha 0713.10.90 

3.6 polpa de tomate 2002.90.90 a partir de 

1º 5.2018 
(Dec. 
45.882/2018 
- Efeitos a 
partir de 
1º.5.2018) 

90% 

3.7 azeitona 2005.70.00 a partir de 

1º 5.2018 
(Dec. 
45.882/2018 
- Efeitos a 
partir de 
1º.5.2018) 

90% 

Redação anterior, efeitos até 30.04.2018: 
 

3.6 polpa de tomate 2002.90.90 de 
1º.10.2017 a 
31.1.2018 

90% 

a partir de 
1º.2.2018 

50% 

3.7 azeitona 2005.70.00 de 

1º.10.2017 a 
31.1.2018 

90% 
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a partir de 
1º.2.2018 

50% 

4 4.1 óleo bruto de soja 1507.10.00  

 

de 
1º.12.2017 a 
31.1.2019 
(Dec. 
45.706/2018 
- Efeitos a 
partir de 
1º.3.2018) 

 

a partir de 
1º.2.2019 
(Dec. 
45.706/2018 
- Efeitos a 
partir de 
1º.3.2018) 

 

 

 

 

50% 

 

 

100% 

 

 

óleo de soja 

gordura vegetal de soja 4.2 óleo bruto de girassol 1512.11.10 

4.3 óleo bruto de algodão 1512.21.00 

4.4 óleo bruto de 
palmiste 

1513.21.10 

4.5 rótulo 3920.20.19 

4.6 tampa 3923.50.00 

4.7 terra ativada 3802.90.40 

4.8 catalisador 

(substância ativa 
níquel) 

3815.11.00 

4.9 óleo refinado de 
palma 

1511.90.00 

Redação anterior, efeitos até 28.02.2018: 

4 

4.1 óleo bruto de soja 1507.10.00 

 

 

de 
1º.12.2017 a 
28.2.2018 

 

a partir de 
1º.3.2018 

 

 

 

 

50% 

 

 

100% 

 

 

óleo de soja 

gordura vegetal de soja 4.2 óleo bruto de girassol 1512.11.10 

4.3 óleo bruto de algodão 1512.21.00 

4.4 óleo bruto de 
palmiste 

1513.21.10 

4.5 rótulo 3920.20.19 

4.6 tampa 3923.50.00 

4.7 terra ativada 3802.90.40 

4.8 catalisador 

(substância ativa 
níquel) 

3815.11.00 

4.9 óleo refinado de 
palma 

1511.90.00 

5 5.1 arroz com casca 1006.10.91 
1006.10.92 

 

de 
1º.12.2017 a 
28.2.2018 

 

a partir de 
1º.3.2018 

50% 

 

 

100% 

arroz beneficiado branco, 
parboilizado ou integral 

5.2 arroz descascado não 

parboilizado (não 
estufado) 

1006.20.20 

5.3 arroz parboilizado, 

semibranqueado, não 
glaceado 

1006.30.19 

5.4 arroz não 

parboilizado, 
semibranqueado, não 
glaceado 

1006.30.29 

5.5 arroz quebrado 
(trinca de arroz) 

1006.40.00 

5.6 arroz parboilizado 
descascado 

1006.20.10 

6 6.1 gordura PGPR alta 
performance 

3824.90.29 de 
1º.10.2017 a 
31.5.2018 

75% chocolate 

biscoito 

6.2 gordura CBE 1517.90.90 

6.3 óleo de palma 1511.90.00 
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6.4 bicarbonato de sódio 2836.30.00 

6.5 cacau em pó preto 
HFC 

1805.00.00 

7 7.1 engrenagem 8708.40.90 de 
1º.12.2017 

a 28.2.2018 

25% parte e peça para veículo 
automotor 

a partir de 
1º.3.2018 

50% 

8 8.1 bucha e parafuso, 

exclusivos para biela 
destinada a motor de 
pistão 

8409.91.90 
7318.15.00 

de 
1º.12.2017 

a 28.2.2018 

25% 

peça automotiva 

a partir de 
1º.3.2018 

50% 

9 9.1 metal cálcio 2805.12.00 

 

de 
1º.12.2017 a 
28.2.2018 

 

a partir de 
1º.3.2018 

 

50% 

 

 

100% 

bateria automotiva 

9.2 polipropileno sem 

carga em forma 
primária 

3902.10.20 

9.3 prata 7106.91.00 

9.4 outras formas brutas 
de chumbo refinado 

7801.10.90 

9.5 chumbo com 
antimônio 

7801.91.00 

9.6 lâmina ou folha de 
polímero de etileno 

3920.10.91 

3920.10.99 

9.7 recipiente para 
acumulador elétrico 
de plástico, suas 
tampas e tampões 

8507.90.20 

9.8 desperdício e resíduo 

de acumulador 
elétrico 

8548.10.10 

9.9 chumbo eletrolítico 
em lingote 

7801.10.11 

9.10 outros chumbos 

contendo antimônia 
como segundo 
elemento 
predominante em 
peso 

7801.99.00 

9.11 terminal parafuso 8507.90.90 

9.12 pastilha antichama 8507.90.90 

9.13 terminal cônico 8507.90.90 

9.14 vanisperse 3804.00.20 

9.15 pasting paper 4823.90.99 

9.16 liga de 
cálcio/alumínio 

3824.90.79 

9.17 fibra sintética 5503.20.90 

9.18 perborato de sódio 2840.30.00 

9.19 salitre 3102.50.11 

9.20 sulfato de bário 2833.27.10 

9.21 polipropileno 
randômico 

3902.30.00 

9.22 papel em rolo FN 4802.54.91 

9.23 papel em rolo NG 5603.92.20 

10 10.1 quartzo 2506.10.00  

de 

 

50% 

lâmpada automotiva - 
8539.21.10 10.2 talco luzenac 2526.20.00 
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10.3 gás kriptônio 2804.29.90 1º.12.2017 a 
28.2.2018 

 

a partir de 
1º.3.2018 

 

 

 

 

100% 

 

 

canhão eletrônico - 8540.91.90 

tubo de descarga - 8539.90.90 

resistor de fio - 8533.21.10 

resistor de filme - 8533.21.90 

10.4 gás dibrometano  

10.5 fósforo vermelho 

tratado isento de 
ácido 

2804.70.20 

10.6 pó de silício 2811.22.90 

10.7 pó de ferro carbonil 2821.10.90 

10.8 criolita preparado 2826.19.90 

10.9 carbonato de cálcio 2836.50.00 

10.10 carbonato de bário 
precipitado 

2836.60.00 

10.11 endurecedor 2841.10.90 

10.12 óxido de ítrio 2846.90.90 

10.13 nitrato de fósforo 2850.00.90 

10.14 pigmento verde 3206.41.00 

10.15 pigmento marrom 3207.20.90 

10.16 tinta silicone 
vermelha silox 

3208.90.39 

10.17 tinta silicone verde 
silox 

 

10.18 catalizador 3211.00.00 

10.19 suspensão de zircônio 3824.90.76 

10.20 suspensão de 
alumínio 

 

10.21 resina acrílica com 
acetato de butila 

3903.90.90 

10.22 revestimento verde 
escuro resinado 

3907.30.11 

10.23 resina epoxi 3907.50.10 

10.24 resina uralac  

10.25 resina fenólica 
formaldeido 

3909.40.11 

10.26 tabuleiro de espuma 3921.13.00 

10.27 bandeja a vácuo 3923.90.00 

10.28 embalagem blister 3923.90.00 

10.29 fita para aposição e 
solda 

4804.29.00 

10.30 fita adesiva 4823.11.00 

10.31 disco de corte 6804.22.19 

10.32 frasco reator para 
carbonização 

6903.20.90 

10.33 tubo de vidro para 

fabricação de 
lâmpada 

7002.31.00 

10.34 tubo cerâmico  

10.35 tubo de quartzo para 
lâmpada elétrica 

7011.10.10 

10.36 fio fecuma 7217.90.00 

10.37 conector laminado de 
aço inoxidável 

7220.20.10 

10.38 fio de cromo 7222.20.00 

10.39 fio resistivo de níquel 7223.00.00 

10.40 fio de aço níquel capa 
de cobre 

7229.90.00 
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10.41 fio de cobre 7408.19.00 

10.42 fio níquel e cobre 7408.22.00 

10.43 fio recozido de cobre  

10.44 fita isolante 7409.40.10 

10.45 fio de liga de níquel e 
manganês 

7505.12.10 

10.46 fio de níquel e 
fecuma laqueado 

7505.22.00 

10.47 fio de níquel  

10.48 fita de níquel 7506.20.00 

10.49 barra de liga resistiva 

metálica reforçada 
(target) 

7508.90.00 

10.50 fio de tungstênio 
para lâmpada 

8101.93.00 

10.51 barra de liga resistiva 

metálica simples 
(target) 

8102.92.00 

10.52 fita de molibdênio 

platinizada para 
lâmpada 

 

10.53 fita de molibdênio 
para lâmpada 

 

10.54 fio de molibdênio 
para lâmpada 

8102.93.00 

10.55 fio de molibdênio 
revestido com platina 

8102.99.00 

10.56 eletrodo revestido 8311.10.00 

10.57 resistência de corpo 
cilíndrico metalizado 
com liga (longo) 

8533.21.90 

10.58 resistência de corpo 

cilíndrico metalizado 
com liga (curto) 

 

10.59 resistor com cabo 
flexível 

8533.40.11 

10.60 resistor mono 8533.40.99 

10.61 varilha 8533.90.00 

10.62 tampa  

10.63 fusível térmico 8536.10.00 

10.64 eletrodo para 
lâmpada 

8539.90.10 

10.65 base plástica para 
lâmpada 

8539.90.20 

10.66 base de latão 

niquelada para 
lâmpada 

 

10.67 filamento em espiral 
de tungstênio 

8539.90.90 

10.68 filamento de 
molibdênio 

 

10.69 fio de molibdênio 
cortado 

 

10.70 anel de fixação da 
lâmpada 

 

10.71 anel de centralização  
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da lâmpada 

10.72 ampola de vidro para 
lâmpada 

 

10.73 tela refletora para 
lâmpada automotiva 

 

10.74 suporte direito para 
canhão eletrônico 

8540.91.90 

10.75 suporte esquerdo 
para canhão 
eletrônico 

 

10.76 grade de ferro e 
níquel 

 

10.77 catodo curto  

10.78 catodo longo  

10.79 base de vidro para 
televisão de 14" 

 

10.80 base de vidro para 
televisão de 20" 

 

10.81 grade de cromo  

10.82 unidade 

centralizadora gold 
para canhão 
eletrônico 

 

10.83 cápsula 8547.10.00 

10.84 porcelana azul 8547.90.00 

10.85 porcelana verde  

10.86 porcelana cinza  

11 11.1 indutor 8504.50.00 

de 

1º.12.2017 a 
28.2.2018 

 

a partir de 
1º.3.2018 

 

 

25% 

 

 

50% 

 

 

equipamento eletrônico a ser 
utilizado em ônibus e caminhão: 

painel eletrônico - 8531.20.00; 

anjo da guarda - 9031.80.40; 

luminária de LED - 8541.40.22; 

sistema de controle de tráfego 
eletrônico - 8471.90.90; 

freio motor inteligente - 
9029.20.10; 

monitorador de rotação máxima 
tacomax - 9029.20.10;  

peça de painel eletrônico - 
8531.90.00 

peça de anjo da guarda - 
9031.90.90; 

peça de tacomax - 9029.90.90 

11.2 modem GPRS 8517.62.55 

11.3 GPS 8526.91.00 

11.4 capacitor de tântalo 8532.21.11 

11.5 capacitor eletrolítico 8532.22.00 

11.6 capacitor cerâmico 8532.24.10 

11.7 resistor 8533.21.20 

11.8 varistor 8533.40.12 

11.9 potenciômetro 8533.40.92 

11.10 conector 8536.90.40 

11.11 diodo zener 8541.10.21 

11.12 diodo retificador 8541.10.22 

11.13 diodo 8541.10.29 

8541.10.99 

11.14 transistor 8541.21.20 

11.15 transistor mosfet 8541.29.20 

11.16 diodo emissor de luz 
(LED) 

8541.40.22 

11.17 fotodiodo 8541.40.25 

11.18 fototransistor 8541.40.25 

11.19 cristal piezoelétrico 8541.60.10 

8541.60.90 

11.20 circuito integrado 8542.31.20 

8542.32.21 

8542.33.19 

8542.39.39 

12 12.1 partes e acessórios 8714.19.00 de 50% motocicleta 
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para motocicleta 1º.12.2017 a 
28.2.2018 

a partir de 
1º.3.2018 

100% 

13 13.1 koroseal special size 3920.49.00 
de 

1º.12.2017 a 
28.2.2018 

 

a partir de 
1º.3.2018 

 

 

50% 

 

 

100% 

 

 

bateria industrial 

13.2 sylver glass 7019.39.00 

13.3 botinha inferior 8507.90.90 

13.4 aditivo 3207.40.90 

13.5 expander 3824.90.79 

13.6 válvula 8481.30.00 

13.7 salitre 3102.50.11 

13.8 sulfato de bário 2833.27.10 

14 14.1 hexametafosfato de 
sódio 

2835.39.90 de 

1º.12.2017 a 
28.2.2018 

 

a partir de 
1º.3.2018 

37,5% 

 

 

75% 

 

dispersante, 2839.19.00 - 
3201.90.90 e 3824.90.52 

14.2 carbonato de sódio 
(barrilha densa) 

2836.20.10 

14.3 soda cáustica líquida 2815.12.00 

14.4 soda escama 2815.11.00 

15 15.1 tripolifosfato de sódio 2835.31.90 de 
1º.12.2017 a 
28.2.2018 

 

a partir de 
1º.3.2018 

37,5% 

 

 

75% 

 

defloculante, 2839.19.00 - 
3201.90.90 e 3824.90.52 15.2 soda cáustica líquida 2815.12.00 

15.3 soda escama 2815.11.00 

16 16.1 soda cáustica líquida 2815.12.00 de 

1º.12.2017 a 
28.2.2018 

a partir de 
1º.3.2018 

37,5% 

 

 

75% 

 

alcalinizante, 2839.19.00 - 
3201.90.90 e 3824.90.52 

16.2 soda escama 2815.11.00 

17 17.1 dietilenoglicol 2909.41.00 de 
1º.12.2017 a 
28.2.2018 

 

a partir de 
1º.3.2018 

37,5% 

 

 

75% 

 

poliol - 2909.41.00 

pasta pronta - 2909.41.00 

semfix - 2909.41.00 
17.2 dipropilenoglicol 2909.49.31 

17.3 genapol PF 3402.90.29 

17.4 monoetilenoglicol 2905.31.00 

17.5 uréia técnica 3102.10.90 

18 18.1 dioctiftalato 2917.32.00 de 
1º.12.2017 a 
28.2.2018 

 

a partir de 
1º.3.2018 

37,5% 

 

 

75% 

 

cola para telagem - 3505.20.00 

18.2 resina PVC (solvin 
367 e 374) 

3904.10.20 

19 19.1 foraperle/zonyl 225 3904.69.90 de 
1º.12.2017 a 
28.2.2018 

37,5% 
impermeabilizante - 3910.00.12 

a partir de 
1º.3.2018 

75% 

20 20.1 sulphur black 
(corante preto 
enxofre) 

3204.19.90 de 
1º.12.2017 a 
28.2.2018 

37,5% 
corante - 3204.19.90 

a partir de 
1º.3.2018 

75% 

21 21.1 filme de polipropileno 
biaxialmente 
orientado 

3920.20.19 de 
1º.12.2017 a 
28.2.2018 

25% 
embalagem flexível 

a partir de 
1º.3.2018 

50% 

22 22.1 polipropileno 3902.10 de 50% saco para embalagem e tecido 
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1º.12.2017 a 
28.2.2018 

a partir de 
1º.3.2018 

100% 

23 23.1 polietileno 3901.10.92 
3901.20.29 

de 

1º.12.2017 a 
28.2.2018 

 

a partir de 
1º.3.2018 

50% 

 

 

100% 

embalagem 

23.2 polipropileno 3902.10.20 

23.3 pigmento tipo rutilo 3206.11.11 
3206.11.19 

24 24.1 tecido sintético 5407.20.00 de 

1º.10.2017 a 
31.8.2018 

75% embalagem 

24.2 policarbonato 3907.40.90 de 

1º.10.2017 a 
30.9.2018 

25 25.1 outros polietilenos, 
sem carga 

3901.20.29 de 
1º.10.2017 a 
30.11.2019 

75% matéria-prima para fabricação de 
embalagem 

25.2 polipropileno com 
carga 

3902.10.10 

25.3 polipropileno sem 
carga 

3902.10.20 

26 26.1 polietileno linear 3901.10.10 de 

1º.10.2017 a 
30.11.2019 

75% embalagem e matéria-prima 
para fabricação de embalagem 26.2 polietileno linear com 

carga 
3901.10.91 

26.3 polietileno com 

carga, vulcanizado, 
de densidade 
superior a 1,3 

3901.20.11 

26.4 outros polietilenos de 

densidade igual ou 
superior a 0,94, com 
carga 

3901.20.19 

26.5 polietileno sem 

carga, vulcanizado, 
de densidade 
superior a 1,3 

3901.20.21 

26.6 outros polímeros de 
propileno 

3902.90.00 

26.7 copolímeros de 
propileno 

3902.30.00 

26.8 policloreto de vinila 

obtido por processo 
suspensão 

3904.10.10 

26.9 policloreto de vinila 
obtido por processo 
emulsão 

3904.10.20 

26.10 outros poliestirenos 3903.19.00 

26.11 poliacetais com carga 3907.10.10 

27 27.1 chapa e bobina de 
aço laminado a frio 

7209.16.00 

7209.17.00 

7209.18.00 

de 

1º.10.2017 a 
31.12.2019 

75% artefato de aço: 

caixa para porta de enrolar 

carro de mão e suas partes 

chapa de aço carbono expandida 
e perfurada 

cumeeira 

fita de aço laminado a frio 

fita preta para embalagem 

perfil 

telha 
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tira 

tubo 

28 28.1 chapa e bobina de 
aço laminado a 
quente 

7208.36.10 

7208.37.00 

7208.38.00 

7208.38.10 

7208.38.90 

7208.39.00 

7208.39.10 

7208.39.90 

7225.30.00 

7208.10.00 

de 
1º.10.2017 a 
31.12.2019 

75% artefato de aço: 

caixa para porta de enrolar 

carro de mão e suas partes 

chapa de aço carbono expandida 
e perfurada 

cumeeira 

fita de aço laminado a quente 

fita preta para embalagem 

grampo 

perfil 

tubo 

viga soldada 

29 29.1 chapa grossa de aço 
laminado a quente 

7208.51.00 

7208.52.00 

de 

1º.10.2017 a 
31.12.2019 

75% artefato de aço: 

fita para viga e tubo 

tira para caldeira 

viga soldada 

30 30.1 chapa e bobina de 
aço galvanizado 

7210.49.10 

7210.30.10 

7210.49.90 

7210.90.00 

de 
1º.10.2017 a 
31.12.2019 

75% artefato de aço: 

cumeeira 

fita 

grampo 

perfil 

tampa para eletrocalha 

tela 

tira 

tubo 

31 31.1 chapa e bobina de 
aço galvalume 

7210.61.00 de 
1º.10.2017 a 
31.12.2019 

75% artefato de aço: 

chapa de alumínio perfurada 

cumeeira 

fita 

perfil 

tampa para eletrocalha 

telha 

tira 

tubo 

32 32.1 chapa e bobina de 
alumínio 

7206.29.20 

7606.11.90 

7206.12.90 

7606.92.00 

7606.11.00 

7606.11.10 

7606.12.10 

7604.10.29 

7604.29.19 

7604.29.20 

7606.12.00 

7606.12.90 

7606.29.20 

7606.91.00 

de 
1º.10.2017 a 
31.12.2019 

75% artefato de aço: 

chapa de alumínio expandida 

cumeeira 

fita 

tira 

telha 

33 33.1 conjunto de pneu e 

câmara, com ou sem 
roda, para carro de 
mão 

4011.93.00 

4011.99.90 

4013.90.00 

8716.90.90 

de 

1º.10.2017 a 
31.12.2019 

75% carro de mão de aço 

33.2 mola e fita de aço 7211.29.20 

7211.90.10 

de 
1º.10.2017 a 
31.12.2019 

75% caixa de aço para porta de 
enrolar 



 
 

 

 

 

Decreto nº 44.650/2017 

ADENDO JAN/MAI DE 2018 

33.3 bobina de aço 
inoxidável 

7219.23.00 

7219.24.00 

7219.31.00 

7219.33.00 

de 

1º.10.2017 a 
31.12.2019 

75% fita de aço inoxidável 

chapa de aço inoxidável 

34 34.1 barrilha vidreira 2836.20.10 
2836.20.00 

de 
1º.10.2017 a 
31.12.2022 

100% vidro plano 

artefato e embalagem de vidro 

35 35.1 fio cortado de álcool 
polivinílico – PVA 

5503.90.90 de 

1º.12.2017 a 
28.2.2018 

50% 
telha 

caixa d’água 

a partir de 
1º.3.2018 

100% 

36 36.1 tampa de vidro 7007.29.00 de 

1º.10.2017 a 
31.12.2018 

100% freezer 

a partir de 
1º.1.2019 

75% 

36.2 Compressor 8414.30.19 de 

1º.10.2017 a 
31.12.2018 

100% 

a partir de 
1º.1.2019 

75% 

36.3 tubo oco galvanizado 7306.90.90 de 
1º.10.2017 a 
31.12.2018 

100% 

a partir de 
1º.1.2019 

75% 

36.4 perfil de alumínio 7604.29.20 de 
1º.10.2017 a 
31.12.2018 

100% 

a partir de 
1º.1.2019 

75% 

36.5 chapa metálica 7314.50.00 de 
1º.10.2017 a 
31.12.2018 

100% 

a partir de 
1º.1.2019 

75% 

36.6 Microventilador 8414.59.10 de 

1º.10.2017 a 
31.12.2018 

100% 

a partir de 
1º.1.2019 

75% 

36.7 outras partes de 

refrigerador e 
congelador 

8418.99.00 de 

1º.10.2017 a 
31.12.2018 

100% 

a partir de 
1º.1.2019 

75% 

36.8 outros arames de 

ferro ou aço não 
ligados, não 
revestidos, mesmo 
polidos 

7217.10.90 de 

1º.10.2017 a 
30.9.2019 

75% 

a partir de 
1º.10.2019 

50% 

36.9 argola de plástico 

para fecho do 
puxador 

3926.90.90 de 

1º.10.2017 a 
30.9.2019 

75% 

a partir de 
1º.10.2019 

50% 

36.10 canto plástico 3926.90.90 de 

1º.10.2017 a 

75% 



 
 

 

 

 

Decreto nº 44.650/2017 

ADENDO JAN/MAI DE 2018 

30.9.2019 

a partir de 
1º.10.2019 

50% 

36.11 outras chapas de 
polietileno tereftalato 

3920.62.99 de 

1º.10.2017 a 
30.9.2019 

75% 

a partir de 
1º.10.2019 

50% 

36.12 condensador 
eletrolítico de 
alumínio 

8532.22.00 de 
1º.10.2017 a 
30.9.2019 

75% 

a partir de 
1º.10.2019 

50% 

36.13 dobradiça de 
qualquer tipo, 
incluídos os gonzos e 
as charneiras 

8302.10.00 de 
1º.10.2017 a 
30.9.2019 

75% 

a partir de 
1º.10.2019 

50% 

36.14 outros filtros 
secadores 

8421.39.90 de 
1º.10.2017 a 
30.9.2019 

75% 

a partir de 
1º.10.2019 

50% 

36.15 fita autoadesiva em 

rolo, de largura não 
superior a 20 cm 

3919.10.00 de 

1º.10.2017 a 
30.9.2019 

75% 

a partir de 
1º.10.2019 

50% 

36.16 fita autoadesiva, de 

alumínio, de 
espessura não 
superior a 0,2 mm 

7607.11.90 de 

1º.10.2017 a 
30.9.2019 

75% 

a partir de 
1º.10.2019 

50% 

36.17 outras partes e 

acessórios de 
instrumentos e 
aparelhos para 
regulação ou 
controle, 
automáticos,  de 
temperatura 

9032.90.99 de 

1º.10.2017 a 
30.9.2019 

75% 

a partir de 
1º.10.2019 

50% 

36.18 outros interruptores, 
seccionadores e 
comutadores 

8536.50.90 de 
1º.10.2017 a 
30.9.2019 

75% 

a partir de 
1º.10.2019 

50% 

36.19 laminado plano, de 
ferro ou de aço não 
ligado, pintado, de 
largura inferior a 600 
mm 

7212.40.10 de 
1º.10.2017 a 
30.9.2019 

75% 

a partir de 
1º.10.2019 

50% 

36.20 laminado plano, de 

ferro ou de aço não 
ligado, galvanizado, 
de largura igual ou 
superior a 600 mm e 
espessura inferior a 
4,75 mm 

7210.49.10 de 

1º.10.2017 a 
30.9.2019 

75% 

a partir de 
1º.10.2019 

50% 

36.21 lateral plástica 3926.90.90 de 75% 
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1º.10.2017 a 
30.9.2019 

a partir de 
1º.10.2019 

50% 

36.22 outros 

microventiladores, 
com área de carcaça 
superior a 90 cm² 

8414.59.90 de 

1º.10.2017 a 
30.9.2019 

75% 

a partir de 
1º.10.2019 

50% 

36.23 moldura plástica 3926.90.90 de 
1º.10.2017 a 
30.9.2019 

75% 

a partir de 
1º.10.2019 

50% 

36.24 outros motores 
elétricos de corrente 
alternada, 
monofásicos, de 
potência igual ou 
inferior a 15 Kw 

8501.40.19 de 
1º.10.2017 a 
30.9.2019 

75% 

a partir de 
1º.10.2019 

50% 

36.25 perfil de polímero de 

cloreto de vinila, de 
plástico 

3916.20.00 de 

1º.10.2017 a 
30.9.2019 

75% 

a partir de 
1º.10.2019 

50% 

36.26 puxador plástico 3926.90.90 de 

1º.10.2017 a 
30.9.2019 

75% 

a partir de 
1º.10.2019 

50% 

36.27 puxador plástico com 
fecho 

3926.90.90 de 
1º.10.2017 a 
30.9.2019 

75% 

a partir de 
1º.10.2019 

50% 

36.28 recipiente para gás 
comprimido ou 
liquefeito, de ferro 
fundido, ferro ou aço 

7311.00.00 de 
1º.10.2017 a 
30.9.2019 

75% 

a partir de 
1º.10.2019 

50% 

36.29 outros relés para 
tensão superior a 60 
V 

8536.49.00 de 
1º.10.2017 a 
30.9.2019 

75% 

a partir de 
1º.10.2019 

50% 

36.30 suporte para lâmpada 8536.61.00 de 

1º.10.2017 a 
30.9.2019 

75% 

a partir de 
1º.10.2019 

50% 

36.31 topo plástico, canto 
esquerdo e direito 

3926.90.90 de 

1º.10.2017 a 
30.9.2019 

75% 

a partir de 
1º.10.2019 

50% 

36.32 outros 

transformadores 
elétricos com 

8504.31.19 de 

1º.10.2017  
a 30.9.2019 

75% 
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potência de 1Kva, 
para frequência igual 
ou inferior a 60 Hz 

a partir de 
1º.10.2019 

50% 

36.33 outros tubos ocos, 

soldados, de seção 
circular, de ferro ou 
aço não ligado 

7306.30.00 de 

1º.10.2017  
a 30.9.2019 

75% 

a partir de 
1º.10.2019 

50% 

36.34 vidro isolante de 
parede múltipla 

7008.00.00 de 

1º.10.2017 a 
30.9.2019 

75% 

a partir de 
1º.10.2019 

50% 

36.35 outros vidros 
temperados 

7007.19.00 de 

1º.10.2017 a 
30.9.2019 

75% 

a partir de 
1º.10.2019 

50% 

36.36 barras de ferro ou 
aço, de seção circular 

7214.99.10 de 

1º.10.2017 a 
30.9.2019 

75% 

a partir de 
1º.10.2019 

50% 

36.37 cicloisopentano – 
ciclopentano 95% 

2902.19.90 de 

1º.10.2017 a 
30.9.2019 

75% 

a partir de 
1º.10.2019 

50% 

36.38 controle/programador 
de temperatura 

8471.41.90 de 

1º.10.2017 a 
30.9.2019 

75% 

a partir de 
1º.10.2019 

50% 

36.39 evaporador 8419.89.40 de 
1º.10.2017 a 
30.9.2019 

75% 

a partir de 
1º.10.2019 

50% 

36.40 fonte de alimentação 
barra LED 

8504.40.90 de 
1º.10.2017  
a 30.9.2019 

75% 

a partir de 
1º.10.2019 

50% 

36.41 painel indicador com 
dispositivo de cristal 

líquido (LCD) ou de 
diodo emissor de luz 
(LED) 

8531.20.00 de 
1º.10.2017 a 
30.9.2019 

75% 

a partir de 
1º.10.2019 

50% 

36.42 tinta em pó 
plastificada 

3208.90.10 de 
1º.10.2017 a 
30.9.2019 

75% 

a partir de 
1º.10.2019 

50% 

36.43 laminado plano, de 
ferro ou aço não 
ligado, de largura 
igual ou superior a 
600 mm, revestido 
de plástico 

7210.70.20 de 
1º.10.2017 a 
30.9.2019 

75% 

a partir de 
1º.10.2019 

50% 
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36.44 laminado plano, de 

ferro ou aço não 
ligado, de largura 
inferior a 600 mm, 
revestido de plástico, 
com uma camada 
intermediária de liga 
cobre-estanho ou 
cobre-estanho-
chumbo, aplicada por 
sinterização 

7212.40.21 de 

1º.10.2017 a 
30.9.2019 

75% 

a partir de 
1º.10.2019 

50% 

36.45 outros laminados 

planos, de ferro ou 
aço não ligados, de 
largura inferior a 600 
mm, revestidos de 
plástico 

7212.40.29 de 

1º.10.2017 a 
30.9.2019 

75% 

a partir de 
1º.10.2019 

50% 

 36.46 outras obras de 
alumínio 

7616.99.00 de 
1º.10.2017 a 
29.2.2020 

75% 

36.47 outros diodos 

emissores de luz 
(LED), exceto diodos 
laser 

8541.40.22 

36.48 outros aparelhos 
elétricos de 
iluminação 

9405.40.90 

37 

 

37.1 ácido tereftálico 2917.36.00 

a partir de 

16.4.2018, 
até o prazo 
previsto na 
Lei nº 
13.387/2007 
(Dec. 
45.863/2018 
– Efeitos a 
partir de 
16.4.2018) 

100% 

polímero  

fibra ou filamento de poliéster 

ácido tereftálico 

paraxileno 

polímero de polietileno 
tereftalato – PET 

37.2 monoetileno glicol 2905.31.00 

37.3 trióxido de antimônio 2825.80.10 

37.4 dióxido de titânio 2823.00.10 

37.5 dióxido de titânio 3824.90.42 

37.6 kurizet 3824.90.41 

37.7 hidrato de hidrazina 
kurita 

3824.90.41 

37.8 hipoclorito de sódio 2828.90.11 

37.9 fosfato trissódico 
cristalizado 

2835.29.80 

37.10 sulfato alumínio 
líquido 

2833.22.00 

37.11 antifoam e delion 3403.91.10 

37.12 polialquileno glicol 3824.90.89 

37.13 soda cáustica 2815.11.00 

37.14 corante vermelho 3204.12.10 

37.15 paraxileno 2902.43.00 

37.16 ácido bromídrico 2811.19.90 

37.17 ácido acético 2915.21.00 

37.18 ácido isofilático 
purificado – PIA 

2917.3919 

37.19 acetato de cobalto 2915.29.20 

37.20 acetato de manganês 2915.29.90 

37.21 azo-composto 
(eastobrite OB-1) 

3204.20.90 

37.22 catalisador de paládio 3815.12.00 

37.23 tereftalato de 
polietileno (amorfo) 

3907.60.00 

37.24 nafta petroquímica 2710.11.49 
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37.25 preparação catalítica 

de platina e rênio em 
suporte 

3815.12.90 

37.26 preparação catalítica 
de platina e rênio em 
outras formas 

3815.90.99 

37.27 peneira molecular 
zeolítica 

2842.10.90 

37.28 preparação catalítica 
de platina em suporte 
de zeólita 

3815.12.90 

37.29 zeólita sem metal 
precioso 

2842.10.90 

37.30 triacetato de 
antimônio 

2912.29.90 

37.31 fieira para extrusão 8448.20.10 

37.32 pó metálico para 
filtração 

8448.20.90 

37.33 jets de 

entrelaçamento e 
migração 

8448.20.90 

37.34 preparação para o 

tratamento de 
matéria têxtil 

3403. 11.10 

e 3403. 
91.10 

37.35 óleo para siliconagem 
de fieira 

3910.00.19 

37.36 disco de poliuretano 8448.20.90 

37.37 acetato de n-propila 2915.39.31 

37.38 ácido oxálico 2917.11.10 

37.39 catalisador HPCCU 3815.90.99 

37.40 ácido fosfórico 2809.20.11 

Redação anterior, efeitos até 15.4.2018: 

37 

(Dec. 
45.797/2018 
– Efeitos a 
partir de 
1º.4.2018) 

37.1 ácido tereftálico 2917.36.00 

de 1º.4 a 
31.8.2018 

 

 

 

a partir de 
1º.9.2018, 
até o prazo 
previsto na 
Lei nº 
13.387/2007 

50% 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

polímero  

fibra ou filamento de poliéster 

ácido tereftálico 

paraxileno 

polímero de polietileno 
tereftalato – PET 

37.2 monoetileno glicol 2905.31.00 

37.3 trióxido de antimônio 2825.80.10 

37.4 dióxido de titânio 2823.00.10 

37.5 dióxido de titânio 3824.90.42 

37.6 kurizet 3824.90.41 

37.7 hidrato de hidrazina 
kurita 

3824.90.41 

37.8 hipoclorito de sódio 2828.90.11 

37.9 fosfato trissódico 
cristalizado 

2835.29.80 

37.10 sulfato alumínio 
líquido 

2833.22.00 

37.11 antifoam e delion 3403.91.10 

37.12 polialquileno glicol 3824.90.89 

37.13 soda cáustica 2815.11.00 

37.14 corante vermelho 3204.12.10 

37.15 paraxileno 2902.43.00 

37.16 ácido bromídrico 2811.19.90 

37.17 ácido acético 2915.21.00 

37.18 ácido isofilático 
purificado – PIA 

2917.3919 
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37.19 acetato de cobalto 2915.29.20 

37.20 acetato de manganês 2915.29.90 

37.21 azo-composto 
(eastobrite OB-1) 

3204.20.90 

37.22 catalisador de paládio 3815.12.00 

37.23 tereftalato de 
polietileno (amorfo) 

3907.60.00 

37.24 nafta petroquímica 2710.11.49 

37.25 preparação catalítica 

de platina e rênio em 
suporte 

3815.12.90 

37.26 preparação catalítica 
de platina e rênio em 
outras formas 

3815.90.99 

37.27 peneira molecular 
zeolítica 

2842.10.90 

37.28 preparação catalítica 

de platina em suporte 
de zeólita 

3815.12.90 

37.29 zeólita sem metal 
precioso 

2842.10.90 

37.30 triacetato de 
antimônio 

2912.29.90 

37.31 fieira para extrusão 8448.20.10 

37.32 pó metálico para 
filtração 

8448.20.90 

37.33 jets de 
entrelaçamento e 
migração 

8448.20.90 

37.34 preparação para o 

tratamento de 
matéria têxtil 

3403. 11.10 

e 3403. 
91.10 

37.35 óleo para siliconagem 
de fieira 

3910.00.19 

37.36 disco de poliuretano 8448.20.90 

37.37 acetato de n-propila 2915.39.31 

37.38 ácido oxálico 2917.11.10 

37.39 catalisador HPCCU 3815.90.99 

37.40 ácido fosfórico 2809.20.11 

Redação anterior, efeitos até 31.3.2018: 

37 

(Dec. 
45.365/2017 
– Efeitos a 
partir de 
1º.11.2017) 

37.1 ácido tereftálico 2917.36.00 até o prazo 

previsto na 
Lei nº 
13.387/ 
2007 

100% polímero  

fibra ou filamento de poliéster 

ácido tereftálico 

paraxileno 

polímero de polietileno 
tereftalato – PET 

37.2 monoetileno glicol 2905.31.00 

37.3 trióxido de antimônio 2825.80.10 

37.4 dióxido de titânio 2823.00.10 

37.5 dióxido de titânio 3824.90.42 

37.6 kurizet 3824.90.41 

37.7 hidrato de hidrazina 
kurita 

3824.90.41 

37.8 hipoclorito de sódio 2828.90.11 

37.9 fosfato trissódico 
cristalizado 

2835.29.80 

37.10 sulfato alumínio 
líquido 

2833.22.00 
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37.11 antifoam e delion 3403.91.10 

37.12 polialquileno glicol 3824.90.89 

37.13 soda cáustica 2815.11.00 

37.14 corante vermelho 3204.12.10 

37.15 paraxileno 2902.43.00 

37.16 ácido bromídrico 2811.19.90 

37.17 ácido acético 2915.21.00 

37.18 ácido isofilático 
purificado – PIA 

2917.3919 

37.19 acetato de cobalto 2915.29.20 

37.20 acetato de manganês 2915.29.90 

37.21 azo-composto 
(eastobrite OB-1) 

3204.20.90 

37.22 catalisador de paládio 3815.12.00 

37.23 tereftalato de 
polietileno (amorfo) 

3907.60.00 

37.24 nafta petroquímica 2710.11.49 

37.25 preparação catalítica 

de platina e rênio em 
suporte 

3815.12.90 

37.26 preparação catalítica 
de platina e rênio em 
outras formas 

3815.90.99 

37.27 peneira molecular 
zeolítica 

2842.10.90 

37.28 preparação catalítica 
de platina em suporte 
de zeólita 

3815.12.90 

37.29 zeólita sem metal 
precioso 

2842.10.90 

37.30 triacetato de 
antimônio 

2912.29.90 

37.31 fieira para extrusão 8448.20.10 

37.32 pó metálico para 
filtração 

8448.20.90 

37.33 jets de 
entrelaçamento e 
migração 

8448.20.90 

37.34 preparação para o 

tratamento de 
matéria têxtil 

3403. 11.10 

e 3403. 
91.10 

37.35 óleo para siliconagem 
de fieira 

3910.00.19 

37.36 disco de poliuretano 8448.20.90 

37.37 acetato de n-propila 2915.39.31 

37.38 ácido oxálico 2917.11.10 

37.39 catalisador HPCCU 3815.90.99 

37.40 ácido fosfórico 2809.20.11 

38 38.1 sulfato de sódio 
anidro 

2833.11.10 de 

1º.12.2017 a 
28.2.2018 

 

a partir de 

50% 

 

 

100% 

detergente em pó 

glicerina 

fralda descartável 

sabão em barra amarelo, azul ou 

38.2 tripolifosfato de sódio 
- STPP 

2835.31.00 

2835.31.10 
2835.31.90 
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38.3 carbonato dissódico 
anidro 

2836.20.10 1º.3.2018  translúcido 

38.4 poliacrilato de sódio 3906.90.44 

38.5 pasta química de 
madeira ao sulfato 

4703.21.00 

38.6 sebo bovino 1502.00.11 

1502.00.12 

38.7 óleo de estearina, na 

falta do produto 
mencionado no 
subitem 36.6 

1503.00.00 

39 39.1 destilado alcoólico 

chamado uísque de 
malte Malt Whisky 

2208.10.0101 

de 
1º.12.2017 a 
28.2.2018 

 

a partir de 
1º.3.2018 

37,5% 

 

 

75% 

 

bebida alcoólica 

39.2 destilado alcoólico 

chamado uísque de 
cereal Grain Whisky 

2208.100102 

39.3 outras preparações 
próprias para 
elaboração de uísque 

2208.10.0199 

39.4 álcool etílico para 
fabricação de run 

2208.90.0100 

40 40.1 malte de cevada 1107.10.10 de 
1º.10.2017 a 
31.12.2018 

75% cerveja 

41 41.1 chapa de liga de 
alumínio 

7606.12.10 de 

1º.12.2017 a 
28.2.2018 

 

a partir de 
1º.3.2018 

50% 

 

100% 

 

lata para bebida carbonatada 

tampa para bebida carbonatada 

41.2 outras chapas e tiras 
de alumínio 

7606.12.90 

41.3 lingote de alumínio 7601.10.00 de 

1º.10.2017 a 
31.1.2020 

85% 

42 42.1 roda bruta de 
alumínio 

8708.70.90 

8716.90.90 

a partir de 
15.5.2018 

(Dec. 
45.996/2018 
- Efeitos a 
partir de 
15.5.2018) 

75% 

roda de alumínio 

Redação anterior, efeitos até 14.05.2018: 

42 42.1 roda bruta de 
alumínio 

8708.70.90 

8716.90.90 

de 

1º.12.2017 a 
31.1.2019 
(Dec. 
45.706/2018 
- Efeitos a 
partir de 
1º.3.2018) 

37,5% 

roda de alumínio 

a partir de 

1º.2.2019 
(Dec. 
45.706/2018 
- Efeitos a 
partir de 
1º.3.2018) 

75% 

Redação anterior, efeitos até 28.02.2018: 

42 42.1 roda bruta de 8708.70.90 de 37,5% roda de alumínio 
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alumínio 8716.90.90 1º.12.2017 a 
28.2.2018 

a partir de 
1º.3.2018 

75% 

43 43.1 

 

policloreto de vinila 

 

3904.10.10 de 

1º.10.2017 a 
31.12.2018 

75% perfil plástico, 3916.90.90 

3904.10.10 de 

1º.10.2017 a 
31.12.208 

75% tubos prediais para 
infraestrutura, 3917.23.00 

3904.10.10 de 
1º.10.2017 a 
31.12.2018 

75% forro e porta sanfonada 
3916.20.00 

3904.10.10 de 

1º.10.2017 a 
31.12.2018 

75% janela e esquadria - 3925.20.00 

quadro fixo - 3925.20.00 

boca de lobo - 3925.20.00 

porta - 3925.20.00 

acessórios (prolongador, batente 
e marco de porta) - 3925.20.00 

3904.10.10 de 

1º.10.2017 a 
31.12.2018 

75% telha - 3925.90.90 

calha para condutor elétrico - 
3925.90.90 

calha pluvial - 3925.90.90 

eletroduto - 3925.90.90 

3904.10.10 de 

1º.10.2017 a 
31.12.2018 

75% fio elétrico - 8544.49.00 

cabo elétrico - 8544.49.00 

3904.10.10 de 
1º.10.2017 a 
31.12.2018 

75% construção pré-fabricada - 
9406.00.99 

3904.10.20 de 

1º.12.2017 a 
28.2.2018 

25% 
perfil plástico 

a partir de 
1º.3.2018 

50% 

44 44.1 composto de 
policloreto de vinila 

3904.21.00 de 

1º.12.2017 a 
28.2.2018 

25% 
perfil plástico 

a partir de 
1º.3.2018 

50% 

45 45.1 cloreto de metileno 
(diclorometano) 

2903.12.00 

de 

1º.12.2017 a 
28.2.2018 

 

a partir de 
1º.3.2018 

25% 

 

 

50% 

colchão de espuma ou de mola  

cadeira de plástico 

mesa de plástico 45.2 mistura de isômeros 

de diisocianatos de 
tolueno 

2929.10.21 

45.3 poliol 3907.20.39 

45.4 copolímero 3907.20.39 

45.5 feltro 5602.29.00 

45.6 mola de aço para 
colchão 

7326.20.00 

45.7 tecido de fio de 
filamento sintético 

5407.54.00 

46 46.1 polipropileno 

termoplástico 
(PROLEN) 

3902.10.20 de 

1º.12.2017 a 
28.2.2018 

37,5% 

 

cadeira de plástico - 9401.80.00 

mesa de plástico - 9403.70.00 
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46.2 composto de 

polipropileno com 
master branco 

9403.70.00  

a partir de 
1º.3.2018 

 

75% 

 

 

47 47.1 bobina de folha de 

plástico com suporte 
ou reforço 

3921.90.20 de 

1º.12.2017 a 
28.2.2018 

37,5% 
bisnaga para acondicionamento 
de pasta dentifrícia 

a partir de 
1º.3.2018 

75% 

48 48.1 cimento não 
pulverizado (clínquer) 

2523.10.00 a partir de 
01.01.2018 

(Dec. 
45.506/ 
2017) 100% 

cimento comum – 2523.29.10 

de 
1º.10.2017 a 
31.12.2017 

48.2 escória de alto forno 

granulada (areia de 
escória) proveniente 
da fabricação do ferro 
fundido, do ferro e do 
aço 

2618.00.00 a partir de 
01.01.2018 

(Dec. 
45.506/ 
2017) 

100% 

de 
1º.10.2017 a 
31.12.2017 

Redação anterior, efeitos até 31.12.2017: 

48 48.1 cimento não 
pulverizado (clínquer) 

2523.10.00 de 

1º.10.2017 
a 
31.12.2017 

100% cimento comum – 2523.29.10 

1º.1 a 
30.4.2018 

75% 

48.2 escória de alto forno 
granulada (areia de 
escória) proveniente 
da fabricação do ferro 
fundido, do ferro e do 
aço 

2618.00.00 de 
1º.10.2017 
a 
31.12.2017 

100% 

de 1º.1 a 
30.4.2018 

75% 

49 49.1 processador 8542.31.90 

de 

1º.12.2017 
a 28.2.2018 

 

a partir de 
1º.3.2018 

50% 

 

100% 

 

microcomputador 

monitor 49.2 unidade de memória 

para disco magnético 
rígido, com um só 
conjunto cabeça-
disco (HDA – head 
disk assembly) 

8471.70.12 

49.3 outras unidades de 
memória para disco 
óptico 

8471.70.29 

49.4 unidade de memória 

para disco magnético 
flexível 

8471.70.11 

49.5 caixa de som 8518.21.00 

49.6 fonte de alimentação 8504.40.21 
 

de 
1º.12.2017 
a 28.2.2018 

 

37,5% 

 

 

microcomputador 

monitor 49.7 gabinete 8473.30.11 

49.8 leitor de cartão 8471.90.11 

49.9 memória 8542.32.21 
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49.10 monitor 8528.51.20  

a partir de 
1º.3.2018 

75% 

 49.11 placa mãe 
(motherboard) 

8473.30.41 

49.12 mouse 8471.60.53 

49.13 placa de fax modem 8473.30.49 

49.14 placa de rede sem fio 
(placa wireless) 

8473.30.49 

49.15 placa de vídeo 8473.30.49 

49.16 teclado 8471.60.52 

49.17 gabinete, com ou 
sem módulo display 
numérico, sem fonte 
de alimentação 

8473.30.19 

49.18 placa de memória 

com superfície 
inferior ou igual a 50 
cm 

8473.30.42 

49.19 outros monitores 

policromáticos dos 
tipos utilizados, 
exclusiva ou 
principalmente, junto 
com máquina 
automática para 
processamento de 
dados classificada na 
posição 8471 da 
NBM/SH 

8528.51.20 

49.20 tela para máquina 
automática para 
processamento de 
dados, portátil 

8473.30.92 

49.21 dispositivo de cristal 
líquido – LCD 

9013.80.10 

50 50.1 chapa de aço 
revestida de liga de 
alumínio-zinco, de 

largura igual ou 
superior a 600 mm 

7210.61.00 

de 

1º.12.2017 
a 28.2.2018 

 

a partir de 
1º.3.2018 

25% 

 

 

50% 

painel termoisolante 

bobina slitada 

50.2 chapa de aço pintada 

ou envernizada, de 
largura igual ou 
superior a 600 mm 

7210.70.10 

50.3 chapa de aço 

revestida de PVC, de 
largura igual ou 
superior a 600 mm 

7210.70.20 

50.4 chapa de aço 
inoxidável de 
espessura igual ou 
superior a 0,5 mm, 
mas não superior a 
1,0 mm 

7219.34.00 

50.5 chapa de aço de 

largura igual ou 
superior a 600 mm, 
revestida de PVC 

7225.99.90 

50.6 chapa de alumínio de 
espessura superior a 
0,2 mm 

7606.11.90 
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51 51.1 sulfato de cobre 
pentahidratado 

2833.25.20 

de 

1º.12.2017 
a 28.2.2018 

 

a partir de 
1º.3.2018 

25% 

 

 

50% 

produto para tratamento de água e 
resíduo líquido 

51.2 cloreto de bezalcônio 
50% 

2923.90.50 

51.3 dicloro isocianurato 
de sódio 

2933.69.19 

51.4 ácido clorídrico em 
solução aquosa 

2806.10.20 

51.5 nonilfenol 3402.13.00 

51.6 policloreto de 
alumínio 

2827.32.00 

51.7 ácido 
tricloroisocianúrico 

2933.69.11 

51.8 carbonato de cálcio 2836.20.10 

52 52.1 pigmento de dióxido 
de titânio 

3206.11.19 de 

1º.12.2017 
a 28.2.2018 

25% 
forro de PVC 

perfil de PVC 

a partir de 
1º.3.2018 

50% 

53 53.1 amortecedor 
hidráulico 

8431.31.10 

de 

1º.12.2017 
a 28.2.2018 

 

a partir de 
1º.3.2018 

37,5% 

 

 

75% 

 

elevador de carga 

elevador de passageiro 

53.2 freio de segurança 
instantâneo e 
progressivo 

8431.31.10 

53.3 limitador de 

velocidade 0,75, 
1,00, 1,50 e 1,75 
m/s 

8431.31.10 

53.4 máquina de tração 
para 400, 500, 600, 
800, 1250 e 1500 kg 

8428.10.00 

54 54.1 aditivo para cimento 3824.40.00 

de 
1º.12.2017 
a 28.2.2018 

 

a partir de 
1º.3.2018 

25% 

 

 

50% 

areia quartzosa 

silicato 

cimento de resina 

aditivo para concreto 

verniz 

tinta 

durômero líquido e em outras 
formas 

argamassa 

sal acrílico 

polímero acrílico 

elastômero 

54.2 agente orgânico 3402.13.00 
3402.90.19 

54.3 cola ou adesivo em 
forma bruta 

3506.10.90 

54.4 copolímero de 
acetato de vinila 

3905.29.00 

54.5 farinha siliciosa 2512.00.00 

54.6 fio de fibra de vidro 7019.11.00 

54.7 induto não refratário 3214.90.00 

54.8 lignossulfonato 3804.00.20 

54.9 naftaleno sulfonado 2904.10.51 

54.10 óxido de etileno 3824.90.89 

54.11 polietileno linear 3901.10.10 

54.12 polímero acrílico em 
forma primária 

3906.90.29 

54.13 polímero acrílico para 
tinta 

3906.90.19 

54.14 polímero em forma 
primária 

3906.90.11 

54.15 polímero sintético 
para tinta 

3905.12.00 

54.16 polímero sintético 
para verniz 

3824.90.39 
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54.17 polimetacrilato de 
metila 

3906.10.00 

54.18 poliuretano em 
líquido e em pasta 

3909.50.19 

54.19 resina epóxida em 
forma primária 

3907.30.11 

54.20 resina epóxida em 
outras formas 

3907.30.19 

54.21 silicato em forma 
primária 

2839.90.90 

55 55.1 papel autocopiativo 4809.20.00 

4816.20.00 

de 

1º.12.2017 
a 28.2.2018 

 

a partir de 
1º.3.2018 

25% 

 

 

50% 

impresso em papel 

55.2 papel cartão tríplex 4810.19.89 

55.3 papel cortado A4 4802.56.99 

55.5 papel cuchê em 
bobina 

4810.13.90 

55.5 papel cuchê em folha 
de 90 a 150 gsm 

4810.19.90 

55.6 papel cuchê em folha 
de 170 gsm e acima 

4810.19.89 

55.7 papel jornal 4801.00.10 

55.8 papel LWC/MWC com 
pasta 

4810.22.90 

55.9 papel MWC sem 
pasta 

4810.13.90 

55.10 papel térmico 4811.90.90 

55.11 silicone 4808.29.00 

56 56.1 aditivo 3901.10.10 

de 

1º.12.2017 
a 28.2.2018 

 

a partir de 
1º.3.2018 

25% 

 

 

50% 

equipamento para irrigação 
agrícola 56.2 botão gotejador 8424.90.90 

56.3 conector 3917.40.90 

56.4 embalagem plástica 3926.90.90 

56.5 filtro de areia 8421.21.00 

56.6 filtro de disco 8421.21.00 

56.7 gotejador 8424.90.90 

56.8 matéria plástica 
pigmentadora 

3901.10.10 

56.9 medidor de água 9028.20.10 

56.10 microaspersor 
semiacabado 

8424.21.29 

56.11 partes e peças do 
microaspersor 

8424.90.90 

56.12 polietileno 3901.10.10 

3901.10.92 

3901.20.29 

3901.90.90 

56.13 tubo gotejador 
microdrip 

8424.81.29 

56.14 válvula 8424.90.90 

56.15 válvula de PVC 8481.80.99 
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57 57.1 chapa e bobina de 

aço para laminação e 
usinagem 

7210.49.10 

7210.49.90 

7210.61.00 

7212.30.00 

7212.50.90 

7210.30.10 

7210.70.10 

7210.90.00 

7212.40.10 

de 

1º.12.2017 
a 28.2.2018 

25% 

banzo 

diagonal 

chapa de ligação 

travessa perfil “L” 

travessa perfil “U” 

contradiagonal 

terça 

telha 

presilha de telha 

apoio inferior 

apoio inferior soldado 

apoio superior 

nó móvel inferior 

nó móvel superior 

escudo de reforço 

capota 

suporte de fechamento lateral 

calha 

rufo 

tira de rolo de aço 

chapa de aço 

telha de aço 

a partir de 
1º.3.2018 

50% 

58 58.1 REVOGADO (Dec. 45.066/2017 – Efeitos a partir de 01.10.2017) 

58. 2 REVOGADO (Dec. 45.066/2017 – Efeitos a partir de 01.10.2017) 

59 59.1 sucata de cobre 7404.00.00 de 

1º.10.2017 
a 31.3.2027 

90% vergalhão, fio e cabo de cobre 

vergalhão, tarugo, perfilado, fio e 
cabo de alumínio 

telha de aço galvanizado 

59.2 vergalhão de 
alumínio 

7605.11.10 

59.3 composto de PVC 3904.22.00 

59.4 polietileno de baixa 
densidade 

3901.10.10 

59.5 polietileno à base de 
borracha HEPR 

3901.90.90 

59.6 cátodo de cobre 7403.11.00 

59.7 barra de alumínio 7604.10.10 

59.8 polietileno XL/PE 3901.10.92 

60 60.1 eletrodo de carvão 8545.90.10 de 

1º.10.2017 
a 
31.12.2018 

75% pilha, exceto aquela utilizada em 
veículo automotor 

bateria, exceto aquela utilizada em 
veículo automotor 

acumulador elétrico, exceto aquele 
utilizado em veículo automotor 

60.2 dióxido de manganês 
eletrolítico 

2820.10.00 

60.3 negro de acetileno 2803.00.11 

60.4 cloreto de zinco 2827.39.98 

60.5 pastilha de zinco 7905.00.00 

60.6 zinco eletrolítico 7901.11.11 

60.7 óxido de zinco 2817.00.10 

60.8 papel eletrolítico 4811.59.29 

60.9 cloreto de amônio 2827.10.00 

60.10 folha de flandre 7210.12.00 
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61 61.1 chapa e bobina de 

aço para laminação e 
usinagem 

7208.26.90 

7208.27.10 

7208.27.90 

7208.36.90 

7208.38.90 

7208.39.10 

7208.39.90 

7208.40.00 

7208.54.00 

7208.90.00 

de 

1º.12.2017 
a 28.2.2018 

37,5% 

produto laminado plano, de ferro 

ou aço não ligado, de largura igual 
ou superior a 600 mm, laminado a 
quente, não folheado ou chapeado, 
nem revestido 

produto laminado plano, de ferro 

ou aço não ligado, de largura igual 
ou superior a 600 mm, laminado a 
frio, não folheado ou chapeado, 
nem revestido 

produto laminado plano, de ferro 
ou aço não ligado, de largura igual 
ou superior a 600 mm, folheado ou 
chapeado, ou revestido 

produto laminado plano, de ferro 
ou aço não ligado, de largura 
inferior a 600 mm, não folheado ou 
chapeado, nem revestido 

produto laminado plano, de ferro 
ou aço não ligado, de largura 
inferior a 600 mm, folheado ou 
chapeado, ou revestido 

barra de ferro ou aço não ligado, 
simplesmente forjada, laminada, 
estirada ou extrudada, a quente, 
incluída a que tenha sido 
submetida a torção após 
laminagem 

outra barra de ferro ou aço não 
ligado 

produto laminado plano, de outra 
liga de aço, de largura inferior a 
600 mm 

barra e perfil de outra liga de aço 

barra oca para perfuração, de liga 
de aço ou de aço não ligado 

a partir de 
1º.3.2018 

75% 

62 62.1 chapa e bobina de 

aço inoxidável para 
laminação e 
usinagem 

7219.14.00 

7219.24.00 

7219.32.00 

7219.33.00 

7219.34.00 

7219.35.00 

7219.90.10 

7219.90.90 

de 

1º.12.2017 
a 28.2.2018 

37,5% 

produto laminado plano, de aço 

inoxidável, de largura igual ou 
superior a 600 mm 

produto laminado plano, de aço 
inoxidável, de largura inferior a 600 
mm 

a partir de 
1º.3.2018 

75% 

63 63.1 cobre refinado em 
forma bruta 

7403.19.00 

7403.21.00 

7403.22.00 

de 
1º.12.2017 
a 28.2.2018 

 

a partir de 
1º.3.2018 

37,5% 

 

 

75% 

 

perfil de cobre 

63.2 barra chata de cobre 
para usinagem 

7407.10.10 

7407.10.21 

7407.10.29 

7407.21.10 

7407.21.20 

7407.22.10 

7407.22.20 

7407.29.10 

7407.29.21 

7407.29.29 

64 64.1 bobina de cobre para 
laminação e 
usinagem 

7409.11.00 de 
1º.12.2017 
a 28.2.2018 

37,5% 

 

tubo de cobre 

chapa de cobre, de espessura 
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64.2 chapa de cobre para 

laminação e 
usinagem 

7409.19.00  

a partir de 
1º.3.2018 

 

75% 

 

superior a 0,15 mm  

tira de cobre, de espessura 
superior a 0,15 mm 

65 65.1 sucata de alumínio 
para extrusão 

7602.00.00 de 

1º.12.2017 
a 28.2.2018 

37,5% 
barra e perfil de alumínio 

tubo de alumínio 

alumínio em forma bruta 

a partir de 
1º.3.2018 

75% 

66 66.1 chapa e bobina de 

alumínio para 
laminação e 
usinagem 

7606.11.10 

7606.11.90 

7606.12.10 

7606.12.20 

7606.12.90 

7606.91.00 

7606.92.00 

de 
1º.12.2017 
a 28.2.2018 

37,5% 

chapa e tira, de alumínio, de 
espessura superior a 0,2 mm 

construção e suas partes, de 
alumínio, exceto construção pré-
fabricada da posição 94.06 

chapa, barra, perfil, tubo e 

semelhantes, de alumínio, próprios 
para construções 

tubo de alumínio 

outras obras de alumínio 

a partir de 
1º.3.2018 

75% 

67 67.1 folha fina de alumínio 
para laminação e 
usinagem 

7607.11.10 

7607.11.90 

7607.19.10 

7607.19.90 

7607.20.00 

de 

1º.12.2017 
a 28.2.2018 

37,5% 

folha e tira, delgada, de alumínio, 
mesmo impressa ou com suporte 
de papel, cartão, plástico ou 
semelhante, de espessura não 

superior a 0,2 mm, excluído o 
suporte 

outras obras de alumínio 

a partir de 
1º.3.2018 

75% 

68 68.1 lingote e terugo de 

alumínio para 
extrusão 

 

7601.10.00 e 
7601.20.00 

de 

1º.12.2017 
a 31.1.2019 
(Dec. 
45.706/2018 
- Efeitos a 
partir de 
1º.3.2018) 

 

a partir de 
1º.2.2019 
(Dec. 
45.706/2018 
- Efeitos a 
partir de 
1º.3.2018) 

37,5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

75% 

 

barra e perfil de alumínio 

tubo de alumínio 

alumínio em forma bruta 

chapa, telha e folha de alumínio 

 68.2 lingote de alumínio 
para laminação 

7601.10.00 e 
7601.20.00 

a partir de 
15.5.2018 

(Dec. 
45.996/2018 
- Efeitos a 
partir de 
1º.5.2018) 

75% 

 

Redação anterior, efeitos até 14.05.2018: 
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68 68.2 lingote de alumínio 
para laminação 

7601.10.00 e 
7601.20.00 

de 
1º.12.2017 
a 31.1.2019 
(Dec. 

45.706/2018 - 

Efeitos a partir 

de 1º.3.2018) 

 

a partir de 
1º.2.2019 
(Dec. 

45.706/2018 - 

Efeitos a partir 

de 1º.3.2018) 

37,5% 

 

 

 

 

 

 

75% 

 

barra e perfil de alumínio 

tubo de alumínio 

alumínio em forma bruta 

chapa, telha e folha de alumínio 

Redação anterior, efeitos até 28.02.2018: 

68 68.1 lingote e terugo de 
alumínio para 
extrusão 

 

7601.10.00 e 
7601.20.00 

de 
1º.12.2017 
a 28.2.2018 

 

a partir de 
1º.3.2018 

37,5% 

 

 

75% 

 

barra e perfil de alumínio 

tubo de alumínio 

alumínio em forma bruta 

chapa, telha e folha de alumínio 

68.2 lingote de alumínio 
para laminação 

7601.10.00 e 
7601.20.00 

69 69.1 fio de poliéster 
parcialmente 
orientado 

5402.46.00 de 16.4 a 
31.12.2018 
(Dec. 

45.863/2018 

Efeitos a partir 

de 16.4.2018) 

90% fio de poliéster 

Redação anterior, efeitos até 15.04.2018: 

69 69.1 fio de poliéster 

parcialmente 
orientado 

5402.46.00 de 1º.4 a 
31.8.2018 

 

de 
1º.9.2018 a 
31.12.2018 

50% 

 

 

 

90% 

fio de poliéster 

Redação anterior, efeitos até 31.02.2018: 

69 69.1 fio de poliéster 

parcialmente 
orientado 

5402.46.00 de 

1º.10.2017 
a 
31.12.2018 

90% fio de poliéster 

70 70.1 nitrato de amônio 3102.30.00 de 

1º.10.2017 
a 31.8.2019 

75% emulsão base bombeada a granel e 
explosivo 

71 71.1 carvão ativo 3802.10.00 de 

1º.12.2017 
a 28.2.2018 

45% 
xarope de glucose 

a partir de 
1º.3.2018 

90% 

72 72.1 tampa abre fácil, 
automática, retrátil e 
válvula esportiva de 
polipropileno 

3923.50.00 de 
1º.10.2017 
a 
31.12.2019 

80% garrafa esportiva abre fácil 

garrafa esportiva com válvula 
esportiva 

garrafa executiva automática 

 

73 73.1 bomba para 
pulverizador 

8424.89.90 de 

1º.10.2017 
a 
31.12.2019 

80% pulverizador 

74 74.1 termoplástico para 3902.1010 de 80% banheira 



 
 

 

 

 

Decreto nº 44.650/2017 

ADENDO JAN/MAI DE 2018 

produção de 
artefatos de material 
plástico, para uso 
pessoal e doméstico 

3902.10.20 
3902.20.00 
3902.30.00 
3902.90.00 

1º.10.2017 
a 
31.12.2019 

ofurô infantil 

assento sanitário 

tela de mictório 

cesto 

caixa e organizador 

garrafa com tampa abre fácil, 

automática, retrátil e válvula 
esportiva 

recipiente/pote para 
armazenamento 

jogo americano para cães e gatos 

acessórios para banheiro 

artigos para escritório 

material para pintura 

balde e espremedor 

pá e suporte 

container 

artigos para jardinagem 

lixeira 

recipiente e artigos para cães e 
gatos 

divisória para gaveta 

pasta organizadora com alça 
executiva 

placa sinalizadora 

protetor auditivo 

suporte para manuseio de fibras 

tampa 

tapete 

trava e protetor para segurança de 
portas 

espelho emoldurado 

cantoneira e prateleira para 
banheiro 

saca rolha 

banqueta multiuso 

armário 

estante 

gaveteiro 

expositor 

escova 

esfregão “mop” 

rodo 

vassoura e seus refis 

tampa e outros dispositivos para 
fechar recipientes 

serviço de mesa 

artigos de plástico para uso 
doméstico de higiene e de toucador 

 

75 75.1 pote de vidro para 
acondicionamento de 
alimentos 

7013.42.90 de 
1º.10.2017 
a 
31.12.2019 

80% pote para armazenamento de 
alimentos 

76 76.1 ampola de vidro 7020.00.10 de 

1º.10.2017 
a 
31.12.2019 

80% garrafa térmica 

77 77.1 corpo de garrafa 
térmica em aço inox 

9617.00.20 de 
1º.10.2017 

80% garrafa térmica 
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a 
31.12.2019 

77.2 parte de garrafa 

térmica 
(Dec. 45.066/2017 – 
Efeitos a partir de 
01.10.2017) 

9617.00.20 de 

1º.12.2017 
a 28.2.2018 

25% 
garrafa térmica 

(Dec. 45.066/2017 – Efeitos a 
partir de 01.10.2017) 

a partir de 
1º.3.2018 

50% 

78 78.1 fio de algodão 5205.31.00 

5205.41.00 

5207.10.00 

de 

1º.10.2017 
a 
31.12.2019 

80% lustrador 

esfregão “mop” 

refil 

79 79.1 fio microfibra branco 5401.10.90 de 
1º.10.2017 
a 
31.12.2019 

80% esfregão “mop” e refil 

80 80.1 aparelho esfregão 
“mop” 

9603.90.00 de 

1º.10.2017 
a 
31.12.2019 

80% esfregão “mop” e refil 

81 81.1 lã sintética 6001.10.20 de 
1º.10.2017 

a 
31.12.2019 

80% esfregão “mop” e refil 

82 82.1 rolo de pano não 

tecido com pontos de 
silicone 

5603.93.90 de 

1º.10.2017 
a 
31.12.2019 

80% esponja 

83 83.1 arame cobreado 7217.10.90 de 

1º.10.2017 
a 
31.12.2019 

80% escova 

pá 

espanador 

84 84.1 arame galvanizado 7217.20.90 de 
1º.10.2017 
a 
31.12.2019 

80% escova 

85 85.1 cerdas naturais de 
origem animal 

0511.99.91 de 

1º.10.2017 
a 
31.12.2019 

80% vassoura 

86 86.1 mono filamentos 
sintéticos 

5404.12.00 de 
1º.10.2017 
a 
31.12.2019 

80% escova e vassoura 

87 87.1 óxido alumínio 2818.10.90 de 

1º.10.2017 
a 
31.12.2019 

80% esfregão “mop” 

esponja multiuso 

lustrador de algodão 

disco de limpeza 

rolo de fibra limpeza geral 

88 88.1 fibra sintética 5503.11.00 de 
1º.10.2017 
a 
31.12.2019 

80% esponja esfoliante 

fibra para limpeza 

disco limpador 

89 89.1 fibra sintética 5503.19.90 de 

1º.10.2017 
a 
31.12.2019 

80% fibra abrasiva 

esponja 

90 90.1 pigmentos 3204.17.00 
3206.19.10 

3206.19.90 
3206.20.00 

3206.49.10 

de 
1º.10.2017 
a 
31.12.2019 

80% pá 

cabo extensor 

escova e escovão 

desentupidor 
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3206.49.90 rodo 

vassoura 

esfregão “mop” 

balde 

limpa-tudo 

base suporte articulado 

cabo de chapa 

91 91.1 falso tecido 5603.94.30 de 

1º.10.2017 
a 
31.12.2019 

80% esfregão “mop” e refil 

92 92.1 fibra sintética 5503.20.90 de 
1º.10.2017 
a 
31.12.2019 

80% disco de limpeza e esponja 

93 93.1 chapa de aço 7211.23.00 de 

1º.10.2017 
a 
31.12.2019 

80% cabo extensor esfregão “mop” 

vassoura 

rodo 

94 94.1 aparelho esfregão 
“mop” com cordão 
em tiras 

9603.90.00 de 
1º.10.2017 
a 
31.12.2019 

80% esfregão “mop” úmido, ponta 
dobrada 

95 95.1 gatilho borrifador de 
plástico 

8424.89.90 de 

1º.10.2017 
a 
31.12.2019 

80% limpa vidro 

limpa inox 

pulverizador 

saboneteira 

96 96.1 falso tecido 5603.92.20 

5603.92.40 

de 

1º.10.2017 
a 
31.12.2019 

80% rolo multiuso e de falso tecido 

97 97.1 cerdas naturais de 
origem animal 

0502.10.11 

0502.90.10 

de 
1º.10.2017 
a 
31.12.2019 

80% trincha 

kits e conjuntos contendo trincha 

98 98.1 resina epoxi 3907.30.11 de 

1º.10.2017 
a 
31.12.2019 

80% trincha 

kits 

conjuntos contendo trincha 

99 99.1 catalisador 3824.90. de 
1º.10.2017 
a 
31.12.2019 

80% rincha 

kits  e conjuntos contendo trincha 

100 100.1 cabeça de trincha 9603.90.00 de 

1º.10.2017 
a 
31.12.2019 

80% trincha 

101 101.1 tecido sintético 5801.10.00 

5801.37.00 

6001.10.20 

6001.10.90 

de 

1º.10.2017 
a 
31.12.2019 

80% rolo sintético 

kits e conjuntos contendo rolo 
sintético demarcador de carneiro e 
de lã mista 

102 102.1 arame de aço 7217.10.19 de 

1º.10.2017 
a 
31.12.2019 

80% escova 

103 103.1 adesivo cola quente 3506.91.10 de 

1º.10.2017 
a 
31.12.2019 

80% trincha 

kits de pintura com trincha 

104 104.1 mono filamentos 5404.19.90 de 80% trincha 
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sintéticos 1º.10.2017 
a 
31.12.2019 

kits e conjuntos contendo trincha 

 

105 105.1 pele natural de 
carneiro 

4102.10.00 

4302.19.10 

de 

1º.10.2017 
a 
31.12.2019 

80% rolo pele natural 

conjunto com rolo de pele natural 

 

106 106.1 folha de flandres 7212.10.00 de 
1º.10.2017 
a 
31.12.2019 

80% trincha 

kits de pintura 

107 107.1 cabo de madeira 4417.00.90 de 

1º.10.2017 
a 
31.12.2019 

80% esfregão “mop” 

vassoura 

rodo 

pá 

108 108.1 copolímero ABS 3903.30.20 de 
1º.10.2017 
a 31.1.2020 

75% relé de segurança 

chave de partida 

chave de partida para manobra e 
proteção de motores e painéis 
didáticos 

quadros  

quadros de automação e de 
comando com revezamento de 
motores 

caixa de distribuição 

painel didático e respectivas partes 
e peças  

painel didático móvel para 
instalação elétrica predial 

painel para a prática de controle 
lógico programável e conexão plug-
in  

painel simulador de defeitos 

painel aplicativo de controle de 
nível, temperatura e motor trifásico 

kits de acionamento de motores, 
controle e proteção 

aparelho para seccionamento e 
proteção de sistema elétrico 

bancada para comandos elétricos 

108.2 abraçadeira 3926.90.90 

108.3 controlador soft 
starter 

8504.40.90 

108.4 disjuntor 8536.20.00 

108.5 protetor de surto 8536.30.00 

108.6 relé e mini relé 8536.49.00 

108.7 contador e mini 
contador 

8536.49.00 

108.8 controlador de fator 
de potência (umg) 

8536.49.00 

108.9 borne para trilho DIN 8536.50.90 

108.10 poste para borne 8536.50.90 

108.11 chave comutadora 8536.50.90 

108.12 botão 8536.50.90 

108.13 bloco de contatos 
auxiliares 

8536.50.90 

108.14 sinaleiro monobloco 
LED 

8536.50.90 

108.15 botoeira 8536.50.90 

108.16 barra de terminal 8536.90.90 

108.17 adaptador para relé 8538.90.90 

108.18 borne para pino 
banana 

8547.90.00 

108.19 multi medidor 9030.32.00 

108.20 voltímetro 9030.33.11 

108.21 amperímetro 9030.33.29 

108.22 frequencímetro 9030.89.30 

108.23 controlador de 
temperatura 

9032.89.82 

109 109.1 ácido sulfônico 3402.11.40 1º.2.2018 a 

31.1.2020 
(Dec. 
45.601/2018 

– Efeitos a 

partir de 

1º.1.2018) 

85% detergente 
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109.2 álcool etoxilado 3402.13.00 1º.2.2018 a 

31.1.2020 
(Dec. 

45.601/2018 

– Efeitos a 
partir de 

1º.1.2018) 

85% 

Redação anterior, Efeitos até 31.01.2018: 

109 109.1 ácido sulfônico 3402.11.40 1º.10.2017 
a 31.1.2018 

90% detergente 

1º.2.2018 a 
31.1.2020 

75% 

109.2 álcool etoxilado 3402.13.00 1º.10.2017 
a 31.1.2018 

90% 

1º.2.2018 a 
31.1.2020 

75% 

110 59.1 pigmento líquido 3204.19.90 de 

1º.10.2017 
a 31.3. 2020 

85% tampa plástica 

111 11.1 butadieno 1.2 2901.29.00 

de 

1º.12.2017 
a 28.2.2018 

 

a partir de 
1º.3.2018 

25% 

 

 

50% 

qualquer mercadoria da linha de 
produção 111.2 butadieno 1.3 2901.24.10 

111.3 estireno 2902.50.00 

111.4 hexano comercial 2710.00.91 

111.5 cicloexano 2902.11.00 

111.6 extrato aromático 2707.99.00 

111.7 óleo parafínico 2710.19.99 

111.8 n-butil lytium 2931.00.90 

111.9 irganox 1076 2918.29.50 

111.10 filme de poliestireno 3920.30.00 

111.11 dibah - hidreto de di-
isobutil alumínio 

2931.00.69 

112 112.1 fibra de linho  de 

1º.12.2017 
a 28.2.2018 

50% 
qualquer mercadoria da linha de 
produção 

a partir de 
1º.3.2018 

100% 

113 113.1 chumbo  de 

1º.12.2017 
a 28.2.2018 

50% 
qualquer mercadoria da linha de 
produção 

a partir de 
1º.3.2018 

100% 

114 

(Dec. 

44.826/2017 

– Efeitos a 
partir de 

1°.10.2017) 

114.1 Pólvoras propulsivas 3601.00.00 até 
31.7.2023 

75% produto bélico 

114.2 cartuchos, armas 

portáteis e suas 
partes 

9306.30.00 

114.3 estopins e rastilhos, 

de segurança, cordéis 
(cordões) 
detonantes, 
fulminantes e 
cápsulas fulminantes, 
escorvas e 
detonadores elétricos 

3603.00.00 

 

................................................................................................................................ 
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ANEXO 12 
(Dec. 45.946/2018 – Efeitos a partir de 1º.5.2018) 

                

CONTRIBUINTES SUJEITOS À ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO 
NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA EM OUTRA UF, 

RELACIONADOS POR CNAE E MVA 

(art. 330, III, ‘b”, 2, art. 332 § 1º, art. 334, I, “a”, e art. 342) 

 

CNAE 
MVA 

NÚMERO  DESCRIÇÃO 

1091-1/02 Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância 
de produção (para contribuinte que não utilize a sistemática de 
tributação simplificada prevista nos arts. 385 a 393) 

30% 

4530-7/01 Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos 
automotores 

30% 

4530-7/02 Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar 30% 

4530-7/03 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos 
automotores 

30% 

4530-7/04 Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos 
automotores 

30% 

4530-7/05 Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar 30% 

4541-2/01 Comércio por atacado de motocicletas e motonetas 30% 

4541-2/02 Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e 
motonetas 

30% 

4541-2/03 Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas 30% 

4541-2/04 Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas 30% 

4541-2/05 Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e 
motonetas 

30% 

4542-1/02 Comércio sob consignação de motocicletas e motonetas 30% 

4621-4/00 Comércio atacadista de café em grão 30% 

4623-1/02 Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não 
comestíveis de origem animal 

30% 

4623-1/09 Comércio atacadista de alimentos para animais 30% 

4631-1/00 Comércio atacadista de leite e laticínios 30% 

4634-6/01 Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados 30% 

4635-4/03 Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e 
acondicionamento associada 

30% 

4635-4/99 Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente 30% 

4637-1/01 Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel 30% 

4637-1/02 Comércio atacadista de açúcar 30% 

4637-1/03 Comércio atacadista de óleos e gorduras 30% 

4637-1/04 Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares 30% 

4637-1/06 Comércio atacadista de sorvetes 30% 

4637-1/07 Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e 
semelhantes 

30% 

4637-1/99 Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios 
não especificados anteriormente 

30% 

4639-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 30% 

4639-7/02 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com 
atividade de fracionamento e acondicionamento associada 

30% 

4641-9/01 Comércio atacadista de tecidos 30% 

4641-9/02 Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 40% 
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4641-9/03 Comércio atacadista de artigos de armarinho 30% 

4642-7/01 Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto 
profissionais e de segurança 

30% 

4642-7/02 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e 
de segurança do trabalho 

40% 

4643-5/01 Comércio atacadista de calçados 30% 

4643-5/02 Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem 40% 

4644-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 30% 

4645-1/01 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, 
cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 

30% 

4645-1/03 Comércio atacadista de produtos odontológicos 30% 

4646-0/01 Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 40% 

4646-0/02 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 40% 

4647-8/01 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 40% 

4649-4/01 Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e 
doméstico 

30% 

4649-4/02 Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e 
doméstico 

40% 

4649-4/04 Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 30% 

4649-4/05 Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas 30% 

4649-4/08 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação 
domiciliar 

30% 

4649-4/09 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação 
domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento 
associada 

30% 

4649-4/10 Comércio atacadista de joias, relógios e bijuterias, inclusive pedras 
preciosas e semipreciosas lapidadas 

30% 

4649-4/99 Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal 
e doméstico não especificados anteriormente 

40% 

4651-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática 30% 

4651-6/02 Comércio atacadista de suprimentos para informática 30% 

4652-4/00 Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de 
telefonia e comunicação 

40% 

4663-0/00 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso 
industrial; partes e peças 

30% 

4664-8/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para 
uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 

30% 

4665-6/00 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso 
comercial; partes e peças 

30% 

4669-9/01 Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 40% 

4669-9/99 Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não 
especificados anteriormente; partes e peças 

30% 

4671-1/00 Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 30% 

4672-9/00 Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 30% 

4673-7/00 Comércio atacadista de material elétrico 30% 

4679-6/02 Comércio atacadista de mármores e granitos 30% 

4679-6/03 Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais 30% 

4679-6/04 Comércio atacadista especializado de materiais de construção não 
especificados anteriormente 

30% 

4684-2/01 Comércio atacadista de resinas e elastômeros 30% 

4684-2/99 Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos 
não especificados anteriormente 

30% 

4685-1/00 Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto 
para construção 

30% 
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4686-9/01 Comércio atacadista de papel e papelão em bruto 30% 

4689-3/02 Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados 40% 

4689-3/99 Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários 
não especificados anteriormente 

30% 

4691-5/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios 

30% 

4693-1/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de 
alimentos ou de insumos agropecuários 

30% 

4711-3/01 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios - hipermercados 

30% 

4711-3/02 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios - supermercados 

30% 

4712-1/00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 

30% 

4713-0/01 Lojas de departamentos ou magazines 60% 

4713-0/02 Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 50% 

4713-0/03 Lojas duty free de aeroportos internacionais 30% 

4721-1/02 Padaria e confeitaria com predominância de revenda (para 

contribuinte que não utilize a sistemática de tributação simplificada 
prevista nos arts. 385 a 393) 

30% 

4721-1/03 Comércio varejista de laticínios e frios 30% 

4721-1/04 Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 30% 

4723-7/00 Comércio varejista de bebidas 30% 

4729-6/02 Comércio varejista de mercadorias em loja de conveniência 30% 

4729-6/99 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou 
especializado em produtos alimentícios não especificados 
anteriormente 

30% 

4741-5/00 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 30% 

4742-3/00 Comércio varejista de material elétrico 50% 

4743-1/00 Comércio varejista de vidros 30% 

4744-0/01 Comércio varejista de ferragens e ferramentas 50% 

4744-0/02 Comércio varejista de madeira e artefatos 30% 

4744-0/03 Comércio varejista de materiais hidráulicos 30% 

4744-0/04 Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 50% 

4744-0/05 Comércio varejista de materiais de construção não especificados 
anteriormente 

30% 

4744-0/06 Comércio varejista de pedras para revestimento 50% 

4744-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral 50% 

4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de 
informática 

30% 

4752-1/00 Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e 
comunicação 

30% 

4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos 
de áudio e vídeo 

60% 

4754-7/01 Comércio varejista de móveis 60% 

4754-7/02 Comércio varejista de artigos de colchoaria 30% 

4754-7/03 Comércio varejista de artigos de iluminação 50% 

4755-5/01 Comércio varejista de tecidos 50% 

4755-5/02 Comércio varejista de artigos de armarinho 50% 

4755-5/03 Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 50% 

4756-3/00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e 
acessórios 

30% 

4757-1/00 Comércio varejista especializado de peças e acessórios para 
aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e 

30% 
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comunicação 

4759-8/01 Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 50% 

4759-8/99 Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não 
especificados anteriormente 

50% 

4761-0/01 Comércio varejista de livros 30% 

4761-0/02 Comércio varejista de jornais e revistas 30% 

4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria 30% 

4763-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 30% 

4763-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos 50% 

4763-6/03 Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 50% 

4763-6/04 Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 30% 

4763-6/05 Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; 
peças e acessórios 

50% 

4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de 
fórmulas 

30% 

4771-7/02 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de 
fórmulas 

50% 

4771-7/03 Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos 50% 

4771-7/04 Comércio varejista de medicamentos veterinários 30% 

4772-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de 
higiene pessoal 

30% 

4773-3/00 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 30% 

4774-1/00 Comércio varejista de artigos de óptica 80% 

4781-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 50% 

4782-2/01 Comércio varejista de calçados 50% 

4782-2/02 Comércio varejista de artigos de viagem 50% 

4783-1/01 Comércio varejista de artigos de joalheria 50% 

4783-1/02 Comércio varejista de artigos de relojoaria 30% 

4785-7/99 Comércio varejista de outros artigos usados 30% 

4789-0/01 Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 30% 

4789-0/03 Comércio varejista de objetos de arte 30% 

4789-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 30% 

4789-0/06 Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos 30% 

4789-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório 30% 

4789-0/08 Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 50% 

4789-0/09 Comércio varejista de armas e munições 30% 

4789-0/99 Comércio varejista de outros produtos não especificados 
anteriormente 

30% 

................................................................................................................................. 
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ANEXO 14 
 

ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS SUJEITOS À ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO NA 
AQUISIÇÃO DE MERCADORIA EM OUTRA UF, COM RECOLHIMENTO MÉDIO MENSAL DO 

ICMS DE RESPONSABILIDADE DIRETA INFERIOR A 5% DA MÉDIA ARITMÉTICA MENSAL 
DAS ENTRADAS TRIBUTADAS, RELACIONADOS POR CNAE  

(art. 330, III, “b”, 2, e art. 334, I, “b”) 

(Dec. 45.946/2018 – Efeitos a partir de 1º.5.2018) 

Redação anterior, efeitos até 30.04.2018: 

ANEXO 14 

ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS SUJEITOS À ANTECIPAÇÃO DO 

IMPOSTO 
NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA EM OUTRA UF, 

COM RECOLHIMENTO MÉDIO MENSAL DO ICMS DE RESPONSABILIDADE DIRETA 
INFERIOR A 5% DA MÉDIA ARITMÉTICA MENSAL DAS ENTRADAS, 

RELACIONADOS POR CNAE 

(art. 330, III, “b”, 2, e art. 334, I, “b”) 

 

CNAE 

NÚMERO DESCRIÇÃO 

1359-6/00 Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente 

1414-2/00 Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção 

1521-1/00 
Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer 
material 

1529-7/00 Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente 

2222-6/00 Fabricação de embalagens de material plástico 

2229-3/01 Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico 

2229-3/02 Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais 

2229-3/99 
Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não 
especificados anteriormente 

2319-2/00 Fabricação de artigos de vidro 

2449-1/99 
Metalurgia de outros metais não ferrosos e suas ligas não especificados 
anteriormente 

2452-1/00 Fundição de metais não ferrosos e suas ligas 

2521-7/00 
Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento 
central 

2542-0/00 Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 

2591-8/00 Fabricação de embalagens metálicas 

2599-3/99 Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente 

2733-3/00 Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados 

2822-4/01 
Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e 
elevação de pessoas, peças e acessórios 

2823-2/00 
Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso 
industrial e comercial, peças e acessórios 

2829-1/99 
Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não 
especificados anteriormente, peças e acessórios 

2861-5/00 
Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, peças e acessórios, 
exceto máquinas-ferramenta 

2862-3/00 
Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, 
bebidas e fumo, peças e acessórios 
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2869-1/00 
Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não 
especificados anteriormente, peças e acessórios 

2930-1/03 
Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para outros veículos 
automotores, exceto caminhões e ônibus 

2941-7/00 
Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor de veículos 
automotores 

2942-5/00 
Fabricação de peças e acessórios para os sistemas de marcha e transmissão 
de veículos automotores 

3240-0/99 
Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados 
anteriormente 

3250-7/01 
Fabricação de instrumentos não eletrônicos e utensílios para uso médico, 
cirúrgico, odontológico e de laboratório 

3012-1/00 Construção de embarcações para esporte e lazer 
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ANEXO 15 

ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇO SUJEITOS À 

ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA EM OUTRA 

UF, RELACIONADOS POR CNAE 

(Dec. 45.946/2018 – Efeitos a partir de 1º.5.2018) 

 

(art. 330, III, “b”, 2, e art. 337) 

CNAE 

NÚMERO DESCRIÇÃO 

2950-6/00 Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores 

3311-2/00 Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto 
para veículos 

3312-1/02 Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle 

3312-1/03 Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e 
equipamentos de irradiação 

3313-9/01 Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 

3313-9/02 Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para 
veículos 

3313-9/99 Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não 
especificados anteriormente 

3314-7/01 Manutenção e reparação de máquinas motrizes não elétricas 

3314-7/02 Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto 
válvulas 

3314-7/03 Manutenção e reparação de válvulas industriais 

3314-7/04 Manutenção e reparação de compressores 

3314-7/05 Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais 

3314-7/06 Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações 
térmicas 

3314-7/07 Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação 
para uso industrial e comercial 

3314-7/08 Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte 
e elevação de cargas 

3314-7/09 Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros 
equipamentos não eletrônicos para escritório 

3314-7/10 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não 
especificados anteriormente 

3314-7/11 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária 

3314-7/12 Manutenção e reparação de tratores agrícolas 

3314-7/13 Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta 

3314-7/14 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a prospecção e 
extração de petróleo 

3314-7/17 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, 
pavimentação e construção, exceto tratores 

3314-7/18 Manutenção e reparação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto 
máquinas-ferramenta 

3314-7/19 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias de 
alimentos, bebidas e fumo 

3314-7/20 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil, do 
vestuário, do couro e calçados 

3314-7/99 Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos 
industriais não especificados anteriormente 

3315-5/00 Manutenção e reparação de veículos ferroviários 

3316-3/01 Manutenção e reparação de aeronaves, exceto a manutenção na pista 
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3317-1/01 Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes 

3317-1/02 Manutenção e reparação de embarcações para esporte e lazer 

3319-8/00 Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados 
anteriormente 

3831-9/99 Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio 

3832-7/00 Recuperação de materiais plásticos 

4520-0/01 Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 

4520-0/07 Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos 
automotores 

4543-9/00 Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas 

4911-6/00 Transporte ferroviário de carga 

4912-4/01 Transporte ferroviário de passageiros, intermunicipal e interestadual 

4912-4/02 Transporte ferroviário de passageiros, municipal e em região metropolitana 

4921-3/01 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal 

4921-3/02 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, 
em região metropolitana 

4922-1/01 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, 
exceto em região metropolitana 

4922-1/02 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual 

4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 

4924-8/00 Transporte escolar 

4929-9/01 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, 
municipal 

4929-9/02 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, 
intermunicipal, interestadual e internacional 

4929-9/04 Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, 
interestadual e internacional 

4929-9/99 Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente 

4930-2/01 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 

4930-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 
intermunicipal, interestadual e internacional 

4930-2/03 Transporte rodoviário de produtos perigosos 

4930-2/04 Transporte rodoviário de mudanças 

4940-0/00 Transporte dutoviário 

5011-4/01 Transporte marítimo de cabotagem – carga 

5012-2/01 Transporte marítimo de longo curso – carga 

5021-1/02 Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e 
internacional, exceto travessia 

5091-2/01 Transporte por navegação de travessia, municipal 

5111-1/00 Transporte aéreo de passageiros regular 

5112-9/01 Serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação 

5112-9/99 Outros serviços de transporte aéreo de passageiros não regular 

5120-0/00 Transporte aéreo de carga 

5212-5/00 Carga e descarga 

5231-1/02 Operações de terminais 

5250-8/04 Organização logística do transporte de carga 

5250-8/05 Operador de transporte multimodal – OTM 

5320-2/02 Serviços de entrega rápida 

6021-7/00 Atividades de televisão aberta 

6110-8/01 Serviços de telefonia fixa comutada - STFC 

6110-8/02 Serviços de redes de transportes de telecomunicações - SRTT 

6110-8/03 Serviços de comunicação multimídia - SCM 
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6110-8/99 Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente 

6120-5/01 Telefonia móvel celular 

6120-5/02 Servico móvel especializado - SME 

6120-5/99 Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente 

6130-2/00 Telecomunicações por satélite 

6141-8/00 Operadoras de televisão por assinatura por cabo 

6142-6/00 Operadoras de televisão por assinatura por microondas 

6143-4/00 Operadoras de televisão por assinatura por satélite 

6190-6/01 Provedores de acesso às redes de comunicações 

6190-6/99 Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 

9511-8/00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 

9512-6/00 Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 

9521-5/00 Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e 
doméstico 

9529-1/01 Reparação de calçados, bolsas e artigos de viagem 

9529-1/03 Reparação de relógios 

9529-1/04 Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos não motorizados 

9529-1/05 Reparação de artigos do mobiliário 

9529-1/99 Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e 
domésticos não especificados anteriormente 

.................................................................................................................... 
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ANEXO 20 
(Dec. 45.802/ 2018 – Efeitos a partir de 1º.6.2018) 

 

PRODUTOS ELETRÔNICOS, ELETROELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS 

(Art. 474-A ) 

 

ITEM CEST NBM/SH DESCRIÇÃO 

MVA (%) 

Origem da Mercadoria 

Operações 

Internas e 
de 

Importação 

Outra UF 

Alíquota Interestadual 

4% 7% 12% 

1 21.001.00 7321.11.00 

7321.81.00 

7321.90.00 

Fogões de cozinha de uso 
doméstico e suas partes 

56,28 82,96 77,24 67,72 

2 21.002.00 8418.10.00 Combinações de refrigeradores 

e congeladores (freezers), 
munidos de portas exteriores 
separadas 

42,06 66,31 61,12 52,45 

3 21.003.00 8418.21.00 Refrigeradores do tipo 
doméstico, de compressão 

38,07 61,64 56,59 48,17 

4 21.004.00 8418.29.00 Outros refrigeradores do tipo 
doméstico 

51,03 76,82 71,29 62,08 

5 21.005.00 8418.30.00 Congeladores (freezers) 
horizontais tipo arca, de 
capacidade não superior a 800 
litros 

42,13 66,40 61,20 52,53 

6 21.006.00 8418.40.00 Congeladores (freezers) 

verticais tipo armário, de 
capacidade não superior a 900 
litros 

43,06 67,48 62,25 53,53 

7 21.007.00 8418.50 Outros móveis (arcas, 

armários, vitrines, balcões e 
móveis semelhantes) para a 
conservação e exposição de 
produtos, que incorporem um 
equipamento para a produção 
de frio 

80,80 111,67 105,05 94,03 

8 21.008.00 8418.69.9 Miniadegas e similares 51,03 76,82 71,29 62,08 

9 21.009.00 8418.69.99 Máquinas para produção de 
gelo 

51,03 76,82 71,29 62,08 

10 21.010.00 8418.99.00 Partes dos refrigeradores, 
congeladores, mini adegas e 
similares, máquinas para 
produção de gelo e 
bebedouros descritos nos CEST 
21.002.00, 21.003.00, 
21.004.00, 21.005.00, 
21.006.00, 21.007.00, 
21.008.00, 21.009.00 e 
21.013.00 

77,04 107,27 100,79 89,99 

11 21.011.00 8421.12 Secadoras de roupa de uso 
doméstico 

37,33 60,78 55,75 47,38 

12 21.012.00 8421.19.90 Outras secadoras de roupas e 
centrífugas de uso doméstico 

71,17 100,39 94,13 83,69 

13 21.013.00 8418.69.31 Bebedouros refrigerados para 
água 

41,34 65,47 60,30 51,68 
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14 21.014.00 8421.9 Partes das secadoras de 

roupas e centrífugas de uso 
doméstico e dos aparelhos 
para filtrar ou depurar água, 
descritos nos CEST 21.011.00, 
21.012.00 e 21.098.00 

55,99 82,62 76,92 67,40 

15 21.015.00 8422.11.00 
8422.90.10 

Máquinas de lavar louça do 
tipo doméstico e suas partes 

42,14 66,41 61,21 52,54 

16 21.016.00 8443.31 Máquinas que executem pelo 

menos duas das seguintes 
funções: impressão, cópia ou 
transmissão de telecópia (fax), 
capazes de ser conectadas a 
uma máquina automática para 
processamento de dados ou a 
uma rede 

23,70 44,82 40,29 32,75 

17 21.017.00 8443.32 Outras impressoras, máquinas 

copiadoras 
e telecopiadores(fax), mesmo 
combinados entre si, capazes 
de ser conectados a uma 
máquina automática para 
processamento de dados ou a 
uma rede 

41,05 65,13 59,97 51,37 

18 21.018.00 8443.99 Partes e acessórios de 
máquinas e aparelhos de 
impressão por meio de blocos, 
cilindros e outros elementos de 
impressão da posição 8442; e 
de outras impressoras, 
máquinas copiadoras 
e telecopiadores(fax), mesmo 
combinados entre si, exceto 
aqueles descritos nos itens 
18.1 e 18.2 

36,75 60,10 55,09 46,76 

19 21.018.00 8443.99 Mecanismos de impressão por 

jato de tinta, suas partes e 
acessórios 

36,75 60,10 55,09 46,76 

20 21.018.00 8443.99 Cartuchos de revelador 
(toners) 

36,75 60,10 55,09 46,76 

21 21.019.00 8450.11.00 Máquinas de lavar roupa, 

mesmo com dispositivos de 
secagem, de uso doméstico, 
de capacidade não superior a 
10 kg, em peso de roupa seca, 
inteiramente automáticas 

56,76 83,52 77,79 68,23 

22 21.020.00 8450.12.00 Outras máquinas de lavar 

roupa, mesmo com 
dispositivos de secagem, de 
uso doméstico, com secador 
centrífugo incorporado 

63,36 91,25 85,27 75,31 

23 21.021.00 8450.19.00 Outras máquinas de lavar 
roupa, mesmo com 
dispositivos de secagem, de 
uso doméstico 

65,84 94,15 88,09 77,97 

24 21.022.00 8450.20 Máquinas de lavar roupa, 

mesmo com dispositivos de 
secagem, de uso doméstico, 
de capacidade superior a 10 
kg, em peso de roupa seca 

46,12 71,07 65,72 56,81 

25 21.023.00 8450.90 Partes de máquinas de lavar 

roupa, mesmo com 
dispositivos de secagem, de 

61,89 89,53 83,61 73,74 
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uso doméstico 

26 21.024.00 8451.21.00 Máquinas de secar de uso 
doméstico de capacidade não 
superior a 10 kg, em peso de 
roupa seca 

    

27 21.025.00 8451.29.90 Outras máquinas de secar de 
uso doméstico 

88,75 120,98 114,07 102,56 

28 21.026.00 8451.90 Partes de máquinas de secar 
de uso doméstico 

75,74 105,74 99,31 88,60 

29 21.027.00 8452.10.00 Máquinas de costura de uso 
doméstico 

42,53 66,86 61,65 52,96 

30 21.028.00 8471.30 Máquinas automáticas para 

processamento de dados, 
portáteis, de peso não superior 
a 10 kg, contendo pelo menos 
uma unidade central de 
processamento, um teclado e 
uma tela 

29,59 51,72 46,97 39,07 

31 21.029.00 8471.4 Outras máquinas automáticas 

para processamento de dados, 
exceto aquelas descritas nos 
itens 29.1 e 29.2 

29,88 52,05 47,30 39,38 

32 21.029.00 8471.41 Máquinas automáticas para 

processamento de dados, 
contendo, no mesmo corpo, 
pelo menos uma unidade 
central de processamento e, 
mesmo combinadas, uma 
unidade de entrada e uma 
unidade de saída 

29,88 52,05 47,30 39,38 

33 21.029.00 8471.49.00 Máquinas automáticas para 
processamento de dados, 
apresentadas sob a forma de 
sistemas 

29,88 52,05 47,30 39,38 

34 21.030.00 8471.50.10 Unidades de processamento, 

de pequena capacidade, 
exceto as 
das subposições8471.41 ou 
8471.49, podendo conter, no 
mesmo corpo, um ou dois dos 
seguintes tipos de unidades: 
unidade de memória, unidade 
de entrada e unidade de saída; 
baseadas 
em microprocessadores,com 
capacidade de instalação, 
dentro do mesmo gabinete, de 
unidades de memória 
da subposição8471.70, 
podendo conter múltiplos 
conectores de expansão (slots) 
e valor FOB inferior ou igual a 
US$ 12.500,00, por unidade 

27,46 49,22 44,56 36,79 

35 21.031.00 8471.60.5 Unidades de entrada, exceto 

as classificadas no código 
8471.60.54 

33,74 56,57 51,68 43,53 

36 21.032.00 8471.60.90 Outras unidades de entrada ou 

de saída, podendo conter, no 
mesmo corpo, unidades de 
memória 

71,26 100,50 94,23 83,79 

37 21.033.00 8471.70 Unidades de memória, exceto 

aquelas descritas nos itens 

62,14 89,82 83,89 74,00 
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33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 
33.6, 33.7 e 33.8 

38 21.033.00 8471.70.11 Unidades de memória de 

discos magnéticos para discos 
flexíveis 

62,14 89,82 83,89 74,00 

39 21.033.00 8471.70.12 Unidades de memória de 

discos magnéticos para discos 
rígidos, com um só conjunto 
cabeça-disco (HDA-Head Disk 
Assembly) 

62,14 89,82 83,89 74,00 

40 21.033.00 8471.70.19 Unidades de memória de 

discos magnéticos, diversas 
daquelas compreendidas no 
item 8471.70.1 da NBM/SH 

62,14 89,82 83,89 74,00 

41 21.033.00 8471.70.21 Unidades de memória de 
discos exclusivamente para 
leitura de dados por meios 
ópticos (unidade de disco 
óptico) 

62,14 89,82 83,89 74,00 

42 21.033.00 8471.70.29 Unidades de memória de 

discos para leitura ou gravação 
de dados por meios ópticos 
(unidade de disco óptico) 

62,14 89,82 83,89 74,00 

43 21.033.00 8471.70.32 Unidades de memória de fitas 
magnéticas para cartuchos 

62,14 89,82 83,89 74,00 

44 21.033.00 8471.70.33 Unidades de memória de fitas 
magnéticas para cassetes 

62,14 89,82 83,89 74,00 

45 21.033.00 8471.70.39 Unidades de memória de fitas 

magnéticas, diversas daquelas 
compreendidas nos códigos 
8471.70.32 e 8471.70.33 da 
NBM/SH 

62,14 89,82 83,89 74,00 

46 21.034.00 8471.90 Outras máquinas automáticas 
para processamento de dados 
e suas unidades; leitores 
magnéticos ou ópticos, 
máquinas para registrar dados 
em suporte sob forma 
codificada, e máquinas para 
processamento desses dados, 
não especificadas nem 
compreendidas em outras 
posições 

62,33 90,04 84,11 74,21 

47 21.035.00 8473.30 Partes e acessórios das 

máquinas da posição 84.71, 
exceto aquelas descritas nos 
itens 35.1, 35.2, 35.3, 35.4, 
35.5 e 35.6 

52,57 78,62 73,04 63,73 

48 21.035.00 8473.30.1 Gabinetes das máquinas da 
posição 8471 da NBM/SH 

52,57 78,62 73,04 63,73 

49 21.035.00 8473.30.31 Conjuntos cabeça-disco (HDA -

 Head Disk Assembly) de 
unidades de discos rígidos, 
montados 

52,57 78,62 73,04 63,73 

50 21.035.00 8473.30.33 Cabeças magnéticas 52,57 78,62 73,04 63,73 

51 21.035.00 8473.30.39 Partes e acessórios de 
unidades de discos magnéticos 
ou de fitas magnéticas, 
diversas daquelas 
compreendidas no item 
8473.30.3 da NBM/SH 

52,57 78,62 73,04 63,73 
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52 21.035.00 8473.30.4 Circuitos impressos com 

componentes elétricos ou 
eletrônicos, montados 

52,57 78,62 73,04 63,73 

53 21.035.00 8473.30.99 Partes e acessórios das 
máquinas da posição 8471 da 
NBM/SH, diversos dos 
compreendidos 
na subposição8473.30 da 
NBM/SH 

52,57 78,62 73,04 63,73 

54 21.036.00 8504.3 Outros transformadores, 

exceto os classificados nos 
códigos 8504.33.00 e 
8504.34.00 

45,35 70,17 64,85 55,99 

55 21.037.00 8504.40.10 Carregadores de acumuladores 29,36 51,45 46,71 38,83 

56 21.038.00 8504.40.40 Equipamentos de alimentação 

ininterrupta de energia (UPS 
ou no break) 

33,93 56,80 51,90 43,73 

57 21.040.00 8508 Aspiradores 37,73 61,24 56,21 47,81 

58 21.041.00 8509 Aparelhos eletromecânicos de 
motor elétrico incorporado, de 
uso doméstico e suas partes 

43,79 68,34 63,08 54,31 

59 21.042.00 8509.80.10 Enceradeiras 81,84 112,89 106,23 95,15 

60 21.043.00 8516.10.00 Chaleiras elétricas 51,30 77,13 71,60 62,37 

61 21.044.00 8516.40.00 Ferros elétricos de passar 43,62 68,14 62,89 54,13 

62 21.045.00 8516.50.00 Fornos de micro-ondas 37,35 60,80 55,77 47,40 

63 21.046.00 8516.60.00 Outros fornos; fogareiros, 

incluídas as chapas de cocção, 
grelhas e assadeiras, exceto os 
portáteis 

43,42 67,91 62,66 53,91 

64 21.047.00 8516.60.00 Outros fornos; fogareiros, 

incluídas as chapas de cocção, 
grelhas e assadeiras, portáteis 

44,13 68,74 63,46 54,68 

65 21.048.00 8516.71.00 Outros aparelhos 
eletrotérmicos de uso 
doméstico – cafeteiras 

52,33 78,34 72,76 63,48 

66 21.049.00 8516.72.00 Outros aparelhos 

eletrotérmicos de uso 
doméstico - torradeiras 

39,09 62,84 57,75 49,27 

67 21.050.00 8516.79 Outros aparelhos 
eletrotérmicos de uso 
doméstico 

41,36 65,49 60,32 51,70 

68 21.051.00 8516.90.00 Partes das chaleiras, ferros, 

fornos e outros aparelhos 
eletrotérmicos da posição 
8516, descritos nos CEST 
21.043.00, 21.044.00, 
21.045.00, 21.046.00, 
21.047.00, 21.048.00, 
21.049.00 e 21.050.00 
(Convênio ICMS 53/2016) 

72,23 101,64 95,33 84,83 

69 21.052.00 8517.11.00 Aparelhos telefônicos por fio 

com unidade auscultador - 
microfone sem fio 

53,96 80,25 74,61 65,23 

70 21.053.00 8517.12.3 Telefones para redes celulares, 
exceto por satélite, os de uso 
automotivo e os classificados 
no CEST 21.053.01 (Convênio 
ICMS 53/2016) 

28,60 50,56 45,85 38,01 
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71 21.053.01 8517.12.31 Telefones para redes celulares 

portáteis, exceto por satélite 
(Convênio ICMS 53/2016) 

28,60 50,56 45,85 38,01 

72 21.054.00 8517.12 Outros telefones para outras 
redes sem fio, exceto para 
redes de celulares e os de uso 
automotivo 

28,60 50,56 45,85 38,01 

73 21.055.00 8517.18.91 Outros aparelhos telefônicos 

não combinados com outros 
aparelhos (Convênio ICMS 
53/2016) 

51,87 77,80 72,24 62,98 

74 21.055.01 8517.18.99 Outros aparelhos telefônicos 
(Convênio ICMS 53/2016) 

  

51,87 77,80 72,24 62,98 

75 21.056.00 8517.62.5 Aparelhos para transmissão ou 

recepção de voz, imagem ou 
outros dados em rede com fio, 
exceto os classificados nos 
códigos 8517.62.51, 
8517.62.52 e 8517.62.53 da 
NBM/SH 

43,65 68,18 62,92 54,16 

76 21.057.00 8518 Microfones e seus 
suportes; altofalantes, mesmo 
montados nos seus 
receptáculos, fones de ouvido 
(auscultadores), mesmo 
combinados com microfone e 
conjuntos ou sortidos 
constituídos por um microfone 

e um ou mais altofalantes, 
amplificadores elétricos de 
audiofrequência, aparelhos 
elétricos de amplificação de 
som; suas partes e acessórios; 
exceto os de uso automotivo 

58,24 85,26 79,47 69,82 

77 21.058.00 8519 

8522 

8527.1 

Aparelhos de radiodifusão 

suscetíveis de funcionarem 
sem fonte externa de energia; 
aparelhos de gravação de 
som; aparelhos de reprodução 
de som; aparelhos de 
gravação e de reprodução de 
som; partes e acessórios; 
exceto os de uso automotivo 

43,74 68,28 63,02 54,26 

78 21.059.00 8519.81.90 Outros aparelhos de gravação 

de som; aparelhos de 
reprodução de som; aparelhos 
de gravação e de reprodução 
de som; partes e acessórios; 
exceto os de uso automotivo 

35,92 59,13 54,15 45,87 

79 21.061.00 8521.90.90 Outros 
aparelhos videofônicos de 

gravação ou reprodução, 
mesmo incorporando um 
receptor de 
sinais videofônicos, exceto os 
de uso automotivo 

30,17 52,39 47,63 39,69 

80 21.062.00 8523.51.10 Cartões de memória 
(memory cards) 

52,65 78,71 73,13 63,82 

81 21.063.00 8523.52.00 Cartões inteligentes 
(smart cards) 

52,65 78,71 73,13 63,82 

82 21.064.00 8523.52.00 Cartões inteligentes 52,65 78,71 73,13 63,82 
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(sim cards) 

83 21.065.00 8525.80.29 Câmeras fotográficas digitais e 
câmeras de vídeo e suas 
partes 

25,11 46,47 41,89 34,26 

84 21.066.00 8527.9 Outros aparelhos receptores 

para radiodifusão, mesmo 
combinados num invólucro, 
com um aparelho de gravação 
ou de reprodução de som, ou 
com um relógio, inclusive caixa 
acústica para 
Home Theatersclassificados na 
posição 8518 da NBM/SH 

31,27 53,68 48,88 40,88 

85 21.067.00 8528.49.29 

8528.59.20 

8528.69 

Monitores e projetores que não 

incorporem aparelhos 
receptores de televisão, 
policromáticos 

90,15 122,61 115,66 104,06 

86 21.068.00 8528.52.20 Outros monitores capazes de 

serem conectados diretamente 
a uma máquina automática 
para processamento de dados 
da posição 8471 da NBM/SH, 
concebidos para serem 
utilizados com esta máquina, 
policromáticos (Convênio ICMS 
25/2017) 

32,07 54,62 49,79 41,73 

87 21.069.00 8528.7 Aparelhos receptores de 

televisão, mesmo que 
incorporem um aparelho 
receptor de radiodifusão ou 
um aparelho de gravação ou 
reprodução de som ou de 
imagens - televisores de CRT 
(tubo de raios catódicos). 

33,03 55,74 50,88 42,76 

88 21.070.00 8528.7 Aparelhos receptores de 

televisão, mesmo que 
incorporem um aparelho 
receptor de radiodifusão ou 
um aparelho de gravação ou 
reprodução de som ou de 
imagens - televisores de LCD 
(Display de Cristal Líquido) 

33,03 55,74 50,88 42,76 

89 21.071.00 8528.7 Aparelhos receptores de 
televisão, mesmo que 
incorporem um aparelho 
receptor de radiodifusão ou 
um aparelho de gravação ou 
reprodução de som ou de 
imagens - televisores de 
plasma 

33,03 55,74 50,88 42,76 

90 21.072.00 8528.7 Outros aparelhos receptores 

de televisão não dotados de 
monitores ou display de vídeo 

33,03 55,74 50,88 42,76 

91 21.073.00 8528.7 Outros aparelhos receptores 
de televisão não relacionados 
nos CEST 21.069.00, 

21.070.00, 21.071.00 e 
21.072.00 (Convênio ICMS 
53/2016) 

33,03 55,74 50,88 42,76 

92 21.074.00 9006.10 Câmeras fotográficas dos tipos 

utilizadas para preparação de 
clichês ou cilindros de 
impressão 

90,15 122,61 115,66 104,06 
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93 21.075.00 9006.40.00 Câmeras fotográficas para 

filmes de revelação 
e copiageminstantâneas 

90,15 122,61 115,66 104,06 

94 21.076.00 9018.90.50 Aparelhos de diatermia 71,17 100,39 94,13 83,69 

95 21.077.00 9019.10.00 Aparelhos de massagem 71,17 100,39 94,13 83,69 

96 21.078.00 9032.89.11 Reguladores de voltagem 
eletrônicos 

55,99 82,62 76,92 67,40 

97 21.079.00 9504.50.00 Consoles e máquinas de jogos 

de vídeo, exceto os 
classificados 
na subposição9504.30 da 
NBM/SH 

33,54 70,93 65,59 56,69 

98 21.080.00 8517.62.1 Multiplexadores e 
concentradores 

75,52 105,49 99,07 88,36 

99 21.081.00 8517.62.22 Centrais automáticas privadas, 

de capacidade inferior ou igual 
a 25 ramais 

52,79 78,88 73,29 63,97 

100 21.082.00 8517.62.39 Outros aparelhos para 
comutação 

53,22 79,38 73,77 64,43 

101 21.083.00 8517.62.4 Roteadores digitais, em redes 
com ou sem fio 

56,72 83,48 77,74 68,19 

102 21.084.00 8517.62.62 Aparelhos emissores com 

receptor incorporado de 
sistema troncalizado(trunking), 
de tecnologia celular 

67,04 95,56 89,45 79,26 

103 21.085.00 8517.62.9 Outros aparelhos de recepção, 
conversão e transmissão ou 
regeneração de voz, imagens 
ou outros dados, incluindo os 
aparelhos de comutação e 
roteamento, exceto aqueles 
descritos nos itens 83.1 e 83.2 

44,40 69,05 63,77 54,97 

104 21.085.00 8517.62.94 Tradutores (conversores) de 

protocolos para interconexão 
de redes (gateway) 

44,40 69,05 63,77 54,97 

105 21.085.00 8517.62.96 Aparelhos para recepção, 

conversão e transmissão ou 
regeneração de voz, imagens 
ou outros dados, analógicos, 
não compreendidos 
na subposição8517.62.1 da 
NBM/SH 

44,40 69,05 63,77 54,97 

106 21.086.00 8517.70.21 Antenas próprias para 
telefones celulares portáteis, 
exceto as telescópicas 

75,52 105,49 99,07 88,36 

107 21.087.00 8214.90 

8510 

Aparelhos ou máquinas de 

barbear, máquinas de cortar 
cabelo ou de tosquiar e 
aparelhos de depilar, e suas 
partes 

46,63 71,66 66,30 57,36 

108 21.088.00 8414.5 Ventiladores, exceto os de uso 
agrícola 

60,42 87,81 81,94 72,16 

109 21.089.00 8414.59.90 Ventiladores de uso agrícola 60,42 87,81 81,94 72,16 

110 21.090.00 8414.60.00 Coifas com dimensão 

horizontal máxima não 
superior a 120 cm 

52,61 78,67 73,08 63,78 

111 21.091.00 8414.90.20 Partes de ventiladores ou 
coifas aspirantes 

66,54 94,97 88,88 78,73 

112 21.092.00 8415.10 Máquinas e aparelhos de ar 46,82 71,89 66,52 57,56 
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8415.8 condicionado contendo um 
ventilador motorizado e 
dispositivos próprios para 
modificar a temperatura e a 
umidade, incluídos as 
máquinas e aparelhos em que 
a umidade não seja regulável 
separadamente 

113 21.093.00 8415.10.11 Aparelhos de ar condicionado 

tipo Split System (sistema com 
elementos separados) com 
unidade externa e interna 

50,82 76,57 71,05 61,86 

114 21.094.00 8415.10.19 Aparelhos de ar condicionado 
com capacidade inferior ou 
igual a 30.000 frigorias/hora 

46,50 71,51 66,15 57,22 

115 21.095.00 8415.10.90 Aparelhos de ar condicionado 

com capacidade acima de 
30.000 frigorias/hora 

43,40 67,88 62,64 53,89 

116 21.096.00 8415.90.10 Unidades evaporadoras 
(internas) de aparelho de ar 
condicionado do tipo Split 

System (sistema com 
elementos separados), com 
capacidade inferior ou igual a 
30.000 frigorias/hora 

69,14 98,02 91,83 81,52 

117 21.097.00 8415.90.20 Unidades condensadoras 

(externas) de aparelho de ar 
condicionado do tipo Split 
System (sistema com 
elementos separados), com 
capacidade inferior ou igual a 
30.000 frigorias/hora 

67,95 96,62 90,48 80,24 

118 21.098.00 8421.21.00 Aparelhos elétricos para filtrar 

ou depurar água (purificadores 
de água refrigerados), exceto 
os itens classificados no CEST 
21.098.01 (Convênio ICMS 
53/2016) 

35,97 59,18 54,21 95 

119 21.098.01 8421.21.00 Outros aparelhos elétricos para 
filtrar ou depurar água 
(Convênio ICMS 53/2016) 

35,97 59,18 54,21 95 

120 21.099.00 8424.30.10 

8424.30.90 
8424.90.90 

Lavadoras de alta pressão e 
suas partes 

39,10 62,85 57,76 49,28 

121 21.100.00 8467.21.00 Furadeiras elétricas 46,37 71,36 66,01 57,08 

122 21.101.00 8516.2 Aparelhos elétricos para 
aquecimento de ambientes 

33,97 56,84 51,94 43,77 

123 21.102.00 8516.31.00 Secadores de cabelo 50,53 76,23 70,72 61,54 

124 21.103.00 8516.32.00 Outros aparelhos para arranjos 
do cabelo 

50,53 76,23 70,72 61,54 

125 01.057.00 8518 Altofalantes, amplificadores 

elétricos de audiofrequência e 
partes 

67,28 95,84 89,72 79,52 

126 01.058.00 8518.50.00 Aparelhos elétricos de 
amplificação de som para 
veículos automotores 

98,43 132,31 125,05 112,95 

127 01.062.00 8527.21.90 

 

Outros aparelhos receptores 

de radiodifusão que funcionem 
com fonte externa de energia, 
dos tipos utilizados 
exclusivamente em veículos 

42,83 67,22 61,99 103 
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automotores (Convênio ICMS 
53/2016) 

128 01.062.01 8521.90.90 Outros 

aparelhos videofônicos de 
gravação ou de reprodução, 
mesmo incorporando um 
receptor de 
sinais videofônicos, dos tipos 
utilizados exclusivamente em 
veículos automotores 
(Convênio ICMS 53/2016) 

42,83 67,22 61,99 103 
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ANEXO 21 
(Dec. 45.797/ 2018 – Efeitos a partir de 1º.4.2018) 

 

ESTABELECIMENTOS SUJEITOS A RECOLHIMENTO DO ICMS POR ESTIMATIVA, 
RELACIONADOS POR CNAE 

(art. 25-A) 

 

CNAE 

NÚMERO DESCRIÇÃO 

1113-5/02 Fabricação de cervejas e chopes 

1122-4/01 Fabricação de refrigerantes 

1921-7/00 Fabricação de produtos do refino de petróleo 

3511-5/01 Geração de energia elétrica 

3514-0/00 Distribuição de energia elétrica 

3520-4/01 Produção de gás; processamento de gás natural 

4511-1/04 Comércio por atacado de caminhões novos e usados 

4634-6/01 Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados 

4636-2/02 Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos 

4646-0/01 Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 

4646-0/02 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 

4649-4/08 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação 
domiciliar 

4681-8/01 Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e 

demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por 
transportador retalhista (TRR) 

6110-8/01 Serviços de telefonia fixa comutada - STFC 

6120-5/01 Telefonia móvel celular 

 

 


