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ICMS/SP- Substituição tributária – hipóteses 

de não aplicação – operação interna;

Programa paulista “Nós Conformes”; e

Programa de prêmios – IPTU- Sorocaba.
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ICMS/SP- Substituição tributária –

hipóteses de não aplicação –

operação interna
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Substituição tributária – Não aplicação – Artigo 264 –

RICMS/SP 

Artigo 264 - Salvo disposição em contrário, não se inclui na sujeição passiva

por substituição, subordinando-se às normas comuns da legislação, a saída,

promovida por estabelecimento responsável pela retenção do imposto, de

mercadoria destinada a

I - integração ou consumo em processo de industrialização;
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Substituição tributária – Não aplicação – Artigo 264 – RICMS/SP 

Artigo 264 - Salvo disposição em contrário, não se inclui na sujeição passiva

por substituição, subordinando-se às normas comuns da legislação, a saída,

promovida por estabelecimento responsável pela retenção do imposto, de

mercadoria destinada a

II - estabelecimento paulista, quando a operação subsequente estiver

amparada por isenção ou não-incidência;
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Substituição tributária – Não aplicação – Artigo 264 – RICMS/SP 

Artigo 264 - Salvo disposição em contrário, não se inclui na sujeição passiva

por substituição, subordinando-se às normas comuns da legislação, a saída,

promovida por estabelecimento responsável pela retenção do imposto, de

mercadoria destinada a

III - outro estabelecimento do mesmo titular, desde que não varejista;

6



Substituição tributária – Não aplicação – Artigo 264 RICMS/SP 

Artigo 264 - Salvo disposição em contrário, não se inclui na sujeição passiva

por substituição, subordinando-se às normas comuns da legislação, a saída,

promovida por estabelecimento responsável pela retenção do imposto, de

mercadoria destinada a

IV - outro estabelecimento responsável pelo pagamento do imposto por

sujeição passiva por substituição, em relação à mesma mercadoria ou a outra

mercadoria enquadrada na mesma modalidade de substituição;
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Substituição tributária – Não aplicação – Artigo 264–RICMS/SP 

Artigo 264 - Salvo disposição em contrário, não se inclui na sujeição passiva

por substituição, subordinando-se às normas comuns da legislação, a saída,

promovida por estabelecimento responsável pela retenção do imposto, de

mercadoria destinada a

V - estabelecimento situado em outro Estado.
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Substituição tributária – Não aplicação – Artigo 264 – RICMS/SP 

Artigo 264 - Salvo disposição em contrário, não se inclui na sujeição passiva

por substituição, subordinando-se às normas comuns da legislação, a saída,

promovida por estabelecimento responsável pela retenção do imposto, de

mercadoria destinada a

VI - estabelecimento ao qual for atribuída, por regime especial, a condição de

sujeito passivo por substituição tributária.

9



Substituição tributária – Não aplicação  

Decisão Normativa CAT - 15, de 19-10-2009 (DOE 20-10-2009)

ICMS - Substituição tributária (produto importado diretamente do

exterior - atacadista substituto) - Saída interna de mercadoria,

promovida por estabelecimento atacadista que a importou

diretamente do exterior, com destino a estabelecimento industrial

ou comercial ou a consumidor final - Aplicabilidade do artigo 264

do RICMS/2000

...

10. Quanto às saídas internas com destino a consumidor final,

não estão abrangidas pela retenção antecipada do imposto em

vista de, nesse caso, ocorrer a última etapa de circulação da

mercadoria (ou seja, não há saída subsequente). 10



Substituição tributária – Não aplicação – Convênio 52/2017

Cláusula nona. O regime de substituição tributária não se aplica:

I - às operações interestaduais que destinem bens e mercadorias submetidas

ao regime de substituição tributária a estabelecimento industrial fabricante do

mesmo bem e mercadoria, assim entendido aquele classificado no mesmo

CEST;

§ 2º Em substituição ao inciso I do caput, não se aplica o regime de

substituição tributária nas operações interestaduais destinadas a

estabelecimento industrial localizado no Estado de São Paulo que seja

fabricante de bem e mercadoria pertencentes ao mesmo segmento.
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Cláusula nona. O regime de substituição tributária não se aplica:

II - às transferências interestaduais promovidas entre estabelecimentos do

remetente, exceto quando o destinatário for estabelecimento varejista;

§ 3º Em substituição ao disposto no inciso II, nas transferências interestaduais

destinadas aos Estados de Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Rio

de Janeiro e Rio Grande do Norte, o regime de que trata o caput não se aplica

quando promovidas entre estabelecimentos do industrial fabricante, exceto

quando destinada a estabelecimento varejista.

§ 4º Para aplicação do disposto no § 3º, em se tratando de transferência para

estabelecimento distribuidor, atacadista, depósito ou centro de distribuição,

estes deverão operar exclusivamente com produtos fabricados por

estabelecimento industrial de mesma titularidade.

Substituição tributária – Não aplicação – Convênio 52/2017
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Cláusula nona. O regime de substituição tributária não se aplica:

III - às operações interestaduais que destinem bens e mercadorias a

estabelecimento industrial para emprego em processo de industrialização

como matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem,

desde que este estabelecimento não comercialize o mesmo bem ou

mercadoria;

Substituição tributária – Não aplicação – Convênio 52/2017
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Cláusula nona. O regime de substituição tributária não se aplica:

IV - às operações interestaduais que destinem bens e mercadorias a

estabelecimento localizado em unidade federada que lhe atribua a condição de

substituto tributário em relação ao ICMS devido na operação interna;

§ 9º O disposto no inciso IV do caput somente se aplica a partir do primeiro dia

do primeiro mês subsequente ao da disponibilização, pelas unidades

federadas, em seus respectivos sítios na internet, do rol dos contribuintes e

respectivos segmentos de bens, mercadorias ou itens, detentores de regimes

especiais de tributação que lhes atribuam a responsabilidade, na condição de

substituto tributário, pela retenção e recolhimento do ICMS devido pelas

operações subsequentes.

§ 10. O rol dos contribuintes e respectivos segmentos de bens, mercadorias ou

itens, de que trata o §9º desta cláusula, deve ser encaminhado à Secretaria

Executiva do CONFAZ, para disponibilização em seu sítio na internet.

Substituição tributária – Não aplicação – Convênio 52/2017
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Cláusula nona. O regime de substituição tributária não se aplica:

V - às operações interestaduais com bens e mercadorias produzidas em escala

industrial não relevante, nos termos deste convênio.

Substituição tributária – Não aplicação – Convênio 52/2017
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Cláusula nona. O regime de substituição tributária não se aplica:

§ 1º Ficam as unidades federadas de destino autorizadas a não aplicar o

regime de que trata o caput nas operações entre estabelecimentos de

empresas interdependentes, exceto se o destinatário for varejista, observado o

disposto no § 6º da cláusula décima primeira.

§ 5º O regime de que trata o caput não se aplica, também, às operações

interestaduais promovidas por contribuintes varejistas com destino a

estabelecimento de contribuinte não varejista localizado no Estado de São

Paulo.

Substituição tributária – Não aplicação – Convênio 52/2017
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Cláusula nona. O regime de substituição tributária não se aplica:

§ 6º Para os efeitos desta cláusula, não se considera industrialização a

modificação efetuada no bem ou na mercadoria pelo estabelecimento

comercial para atender à especificação individual do consumidor final.

§ 7º Na hipótese desta cláusula, exceto em relação ao inciso V do caput, a

sujeição passiva por substituição tributária caberá ao estabelecimento

destinatário, salvo disposição em contrário na legislação da unidade federada

de destino.

§ 8º Nas hipóteses de inaplicabilidade do regime de substituição tributária

tratadas nesta cláusula, o sujeito passivo indicará, no campo "Informações

Complementares" da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) que acobertar a operação,

o dispositivo em que se fundamenta a referida inaplicabilidade.

Substituição tributária – Não aplicação – Convênio 52/2017
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Programa paulista 
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Programa de Estímulo à Conformidade Tributária ("Nos Conformes")

•Lei Complementar nº 1.320, de 06.04.2018 - DOE 
SP de 07.04.2018

•Resolução SF nº 43, de 10.04.2018 - DOE SP de 
11.04.2018
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DECRETO 

https://portal.fazenda.sp.gov.br/Noticias/Documents/Minuta%20do

%20Decreto-%20Nos%20Conformes%20-%2002mai18.pdf
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https://portal.fazenda.sp.gov.br/Noticias/Documents/Minuta do Decreto- Nos Conformes - 02mai18.pdf


Programa de Estímulo à Conformidade Tributária ("Nos Conformes")

Por meio da Lei Complementar nº 1.320/2018 , foi

instituído o Programa de Estímulo à Conformidade

Tributária ("Nos Conformes"), que compreenderá, entre

outras diretrizes e ações, facilitar e incentivar a

autorregularização e a conformidade fiscal.
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DOS PRINCÍPIOS

Art. 1º Esta lei complementar cria condições para a construção contínua e crescente de um

ambiente de confiança recíproca entre os contribuintes e a Administração Tributária, mediante a

implementação de medidas concretas inspiradas nos seguintes princípios:

I - simplificação do sistema tributário estadual;

II - boa-fé e previsibilidade de condutas;

III - segurança jurídica pela objetividade e coerência na aplicação da legislação tributária;

IV - publicidade e transparência na divulgação de dados e informações;

V - concorrência leal entre os agentes econômicos.

Parágrafo único. Os princípios estabelecidos no "caput" deste artigo deverão orientar todas as

políticas, as ações e os programas que venham a ser adotados pela Administração Tributária. 30



DAS DIRETRIZES E AÇÕES

Art. 2º Para implementar os princípios estabelecidos no artigo 1º desta lei

complementar, fica instituído, no âmbito da Secretaria da Fazenda, o Programa de

Estímulo à Conformidade Tributária - "Nos Conformes", compreendendo as seguintes

diretrizes e ações:

I - facilitar e incentivar a autorregularização e a conformidade fiscal;

II - reduzir os custos de conformidade para os contribuintes;

III - aperfeiçoar a comunicação entre os contribuintes e a Administração Tributária;

IV - simplificar a legislação tributária e melhorar a qualidade da tributação promovendo,

entre outras ações:

a) a transparência na aplicação dos critérios de classificação de contribuintes, nos

termos do Capítulo III desta lei complementar, e dos demais atos, atividades, decisões

e diretrizes da Administração Tributária;

b) a uniformidade e coerência na aplicação da legislação tributária;

c) a divulgação do entendimento da Administração Tributária sobre a aplicação concreta

da legislação;
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DAS DIRETRIZES E AÇÕES

V - aperfeiçoar continuamente a Administração Tributária para atendimento dos

princípios estabelecidos nesta lei complementar promovendo, entre outras ações:

a) o fortalecimento institucional da Administração Tributária e de seus servidores,

incluindo a discussão, elaboração e encaminhamento de proposta de Lei Orgânica da

Administração Tributária - LOAT, em até 240 (duzentos e quarenta) dias contados da

data da publicação desta lei complementar;

b) o desenvolvimento e aperfeiçoamento de sistemas de informação e melhoria da

tecnologia aplicada nos processos;

c) a revisão dos processos de trabalho com foco na melhoria dos serviços prestados

aos contribuintes e a integração das funções da Administração Tributária com as

demais áreas da Secretaria da Fazenda;

d) o treinamento e a capacitação dos servidores da Administração Tributária para

atendimento ao disposto nesta lei complementar;

e) o desenvolvimento e divulgação de indicadores de eficiência e qualidade da

Administração Tributária.
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DAS DIRETRIZES E AÇÕES

Art. 3º A Secretaria da Fazenda manterá o Conselho Estadual de Defesa do Contribuinte - CODECON, instituído

pela Lei Complementar nº 939 , de 3 de abril de 2003, informado sobre as providências adotadas no âmbito do

Programa "Nos Conformes", mediante apresentação de relatório semestral.

Parágrafo único. Com base nas informações recebidas, o CODECON, visando assegurar o atingimento dos

objetivos e princípios estabelecidos nesta lei complementar, poderá sugerir aprimoramentos ao Programa "Nos

Conformes" e apoiar a Secretaria da Fazenda na divulgação dos resultados perante a sociedade.

Art. 4º O contribuinte poderá ser convidado a participar de ações e projetos desenvolvidos pela Secretaria da

Fazenda, em conjunto com instituições de ensino ou centros de pesquisa públicos ou privados, na forma

estabelecida em regulamento.

§ 1º As iniciativas abrangidas pelo disposto no "caput" deste artigo terão por escopo precípuo a solução de

problemas relativos à tributação, notadamente:

1 - a simplificação de obrigações acessórias;

2 - a simplificação das formas de apuração e pagamento de tributos;

3 - a implementação de medidas de estímulo à conformidade tributária, com o uso de inovações tecnológicas;

4 - o desenvolvimento de soluções informatizadas para uso pelos contribuintes e pela Administração Tributária;

5 - a capacitação e o desenvolvimento de profissionais das áreas contábil, fiscal e financeira, dos setores privado

ou público.

§ 2º As parcerias descritas no "caput" deste artigo serão publicadas semestralmente no Diário Oficial e no Portal

da Transparência, acompanhadas de um relatório das ações desenvolvidas por meio de tais parcerias.
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DA SEGMENTAÇÃO DOS CONTRIBUINTES DO ICMS POR PERFIL DE RISCO

Art. 5º Para implementação do Programa "Nos Conformes", com base nos princípios, diretrizes e ações previstos 

nesta lei complementar, os contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 

sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS serão 

classificados de ofício, pela Secretaria da Fazenda, nas categorias "A+", "A", "B", "C", "D", "E" e "NC" (Não 

Classificado), sendo esta classificação competência privativa e indelegável dos Agentes Fiscais de Rendas, com 

base nos seguintes critérios:

I - obrigações pecuniárias tributárias vencidas e não pagas relativas ao ICMS;

II - aderência entre escrituração ou declaração e os documentos fiscais emitidos ou recebidos pelo contribuinte; e

III - perfil dos fornecedores do contribuinte, conforme enquadramento nas mesmas categorias e pelos mesmos 

critérios de classificação previstos nesta lei complementar.

§ 1º Para cada critério, os contribuintes serão classificados nas categorias previstas no "caput" deste artigo, em 

ordem decrescente de conformidade, considerados todos os seus estabelecimentos em conjunto, observadas a 

forma e as condições estabelecidas em regulamento.

§ 2º A aplicação dos critérios de classificação levará em conta exclusivamente os fatos geradores ocorridos após 

a data da publicação desta lei complementar. 34



DA SEGMENTAÇÃO DOS CONTRIBUINTES DO ICMS POR PERFIL DE RISCO

§ 3º Serão classificados na categoria "E" os contribuintes na situação cadastral não ativa, na forma e 

condições estabelecidas em regulamento.

§ 4º O enquadramento na categoria "NC" (Não Classificado) terá caráter transitório:

1 - em função da necessidade de implantação gradual do sistema de classificação;

2 - quando do início das atividades do contribuinte;

3 - quando se tratar de fornecedor estabelecido no exterior;

4 - nas demais hipóteses previstas em regulamento.

§ 5º A classificação será o resultado da aplicação combinada dos critérios previstos nesta lei complementar, 

conforme dispuser o regulamento, que também poderá levar em consideração o porte empresarial e o segmento 

da atividade econômica do contribuinte.

§ 6º A classificação do contribuinte em qualquer das categorias previstas nesta lei complementar será 

revista periodicamente, conforme dispuser o regulamento 35



DA SEGMENTAÇÃO DOS CONTRIBUINTES DO ICMS POR PERFIL DE RISCO

Art. 6º O contribuinte será previamente informado sobre a classificação que lhe foi atribuída, que

ficará disponível para consulta pública no portal eletrônico da Secretaria da Fazenda na internet.

§ 1º O contribuinte poderá se opor à divulgação de sua classificação no portal eletrônico, hipótese

em que a classificação do contribuinte:

1 - não será prejudicada pela referida oposição;

2 - será considerada para fins de aplicação do disposto no inciso III do artigo 5º, para os

contribuintes com quem mantenha relação comercial;

3 - poderá ser informada pontualmente aos contribuintes mencionados no item 2.

§ 2º O contribuinte poderá requerer justificadamente a correção de erro material na aplicação dos

critérios de classificação pela Administração Tributária, conforme dispuser o regulamento.
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DA SEGMENTAÇÃO DOS CONTRIBUINTES DO ICMS POR PERFIL DE RISCO

Art. 7º A classificação pelo critério de obrigações pecuniárias tributárias vencidas e não pagas relativas ao ICMS

ocorrerá em função do tempo de atraso no pagamento.

§ 1º Não serão considerados os créditos tributários com exigibilidade suspensa ou objeto de garantia integral

prestada em juízo, ou de pequeno valor fixado em regulamento.

§ 2º Caso determinado débito, anteriormente suspenso, venha a perder a tutela judicial da suspensão da

exigibilidade, caberá ao contribuinte comprovar o reestabelecimento da suspensão da exigibilidade a qualquer

tempo, mediante reprocessamento administrativo perante a Secretaria da Fazenda, cujo resultado deverá restar

refletido no "rating" do contribuinte, a qualquer tempo, nos termos desta lei complementar.

§ 3º Não poderá ser classificado na categoria "A+" o contribuinte com obrigação pecuniária tributária vencida

e não paga há mais de 2 (dois) meses.

§ 4º Será classificado na categoria "D" o contribuinte com obrigação pecuniária tributária vencida e não paga

há mais de 6 (seis) meses.

§ 5º A classificação nas demais categorias ocorrerá no intervalo entre as categorias "A+" e "D".
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DA SEGMENTAÇÃO DOS CONTRIBUINTES DO ICMS POR PERFIL DE RISCO

Art. 8º A classificação pelo critério de aderência considerará os valores indicados nos documentos fiscais

emitidos e recebidos pelo contribuinte e aqueles regularmente lançados em sua escrituração fiscal ou

declarados.

§ 1º Será classificado na categoria "A+" o contribuinte com 98% (noventa e oito por cento) de aderência.

§ 2º Será classificado na categoria "D" o contribuinte com menos de 90% (noventa por cento) de aderência.

§ 3º A classificação nas demais categorias ocorrerá no intervalo entre as categorias "A+" e "D".

§ 4º O contribuinte que concordar com a divergência apontada pela Administração Tributária poderá solicitar

prazo adicional para correção de seus sistemas e procedimentos, observando-se que, no caso de deferimento da

solicitação, e desde que a correção tenha sido realizada no prazo assinalado pela Administração Tributária, a

divergência não prejudicará a classificação do contribuinte.

§ 5º A Administração Tributária poderá reduzir ou suspender as contrapartidas previstas no Capítulo IV desta lei

complementar, dependendo do impacto da divergência na situação geral de conformidade do contribuinte, na

forma e condições estabelecidas em regulamento.
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DA SEGMENTAÇÃO DOS CONTRIBUINTES DO ICMS POR PERFIL DE RISCO

Art. 9º A classificação pelo critério de perfil de fornecedores do contribuinte considerará o percentual de entradas

de mercadorias e serviços tributados pelo ICMS, nos estabelecimentos do contribuinte, provenientes de

fornecedores classificados nas categorias "A+", "A", "B", "C" e "D".

§ 1º Será classificado na categoria "A+" o contribuinte com no mínimo 70% (setenta por cento) do valor total de

suas entradas provenientes de fornecedores classificados nas categorias "A+" ou "A", e no máximo 5% (cinco

por cento) na categoria "D".

§ 2º Será classificado na categoria "D" o contribuinte com menos de 40% (quarenta por cento) do valor total

de suas entradas provenientes de fornecedores classificados nas categorias "A+", "A" ou "B", ou mais de 30%

(trinta por cento) na categoria "D".

§ 3º A classificação nas demais categorias ocorrerá no intervalo entre as categorias "A+" e "D".

§ 4º O fornecedor enquadrado na categoria "NC" (Não Classificado) não será considerado para efeito da

classificação prevista no "caput" deste artigo, salvo se houver concentração relevante de fornecedores nessa

categoria em relação ao mesmo contribuinte, na forma e condições estabelecidas em regulamento.
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DA SEGMENTAÇÃO DOS CONTRIBUINTES DO ICMS POR PERFIL DE RISCO

Art. 10. A Secretaria da Fazenda poderá estabelecer procedimento próprio para cadastramento de contribuintes

do ICMS estabelecidos em outras unidades federadas que forneçam mercadorias e serviços a contribuintes

estabelecidos no Estado de São Paulo, para transmissão eletrônica de informações fiscais.

§ 1º A transmissão de informações será providenciada diretamente pelo próprio fornecedor ou por meio de

convênio celebrado entre a Secretaria da Fazenda e o órgão responsável pela administração tributária da

unidade federada de origem.

§ 2º As informações transmitidas serão utilizadas exclusivamente para a classificação do fornecedor em uma das

categorias referidas no artigo 5º.

§ 3º No caso de falta de transmissão de informações do fornecedor, será adotada automaticamente a

classificação na categoria "D".

Art. 11. Para fins de classificação dos contribuintes que recolhem o ICMS na forma do Regime Especial

Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de

Pequeno Porte - Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar nº 123 , de 14 de dezembro de 2006,

o regulamento poderá estabelecer parâmetros de conformidade e respectivas formas de apuração

diferenciados em relação aos estabelecidos para as demais empresas.

Art. 12. A classificação de que trata o artigo 5º desta lei complementar poderá ser implementada gradualmente

pela Secretaria da Fazenda em função do regime de apuração do contribuinte, do porte empresarial, da atividade

econômica e de outros fatores previstos no regulamento.

Art. 13. As alterações dos critérios de classificação serão precedidas de consulta pública e entrarão em vigor

após o decurso de pelo menos 6 (seis) meses, contados da data da sua publicação.
40



DO INCENTIVO À AUTORREGULARIZAÇÃO

Art. 14. A Secretaria da Fazenda incentivará os contribuintes do ICMS a se autorregularizarem por meio dos 

seguintes procedimentos, sem prejuízo de outras formas previstas na legislação:

I - Análise Informatizada de Dados - AID, consistente no cruzamento eletrônico de informações fiscais realizado

pela Administração Tributária;

II - Análise Fiscal Prévia - AFP, consistente na realização de trabalhos analíticos ou de campo por Agente Fiscal

de Rendas, sem objetivo de lavratura de auto de infração e imposição de multa.

§ 1º A critério da Secretaria da Fazenda, o contribuinte poderá ser notificado sobre a constatação de indício de

irregularidade, hipótese em que ficará a salvo das penalidades previstas no artigo 85 da Lei nº 6.374 , de 1º de

março de 1989, desde que sane a irregularidade no prazo indicado na notificação.

§ 2º Os procedimentos previstos neste artigo não configuram início de ação fiscal e não afastam os efeitos da

espontaneidade de que trata o artigo 88 da Lei nº 6.374 , de 1º de março de 1989.

§ 3º Decorrido o prazo indicado na notificação prevista no § 1º deste artigo sem a devida regularização, o

contribuinte estará sujeito ao início de ação fiscal e às penalidades previstas na legislação.

§ 4º Fica excluída a utilização dos procedimentos previstos no "caput" deste artigo nos casos de ação fiscal

decorrente de ordem judicial ou fraude devidamente caracterizada.

§ 5º A autorregularização não exclui a possibilidade de parcelamento dos débitos tributários, nos termos da

legislação aplicável.

§ 6º A autorregularização do contribuinte em recuperação judicial ou falido será objeto de tratamento

diferenciado, conforme dispuser o regulamento.

§ 7º Os contribuintes classificados nos grupos "A+" e "A" poderão pleitear a Análise Fiscal Prévia, cabendo ao

regulamento definir condições, alcance e prazos para a realização dos trabalhos.
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DO INCENTIVO À AUTORREGULARIZAÇÃO

Art. 15. Para incentivar a autorregularização, a Secretaria da Fazenda deverá:

I - manter serviço gratuito e permanente de orientação e informação ao

contribuinte;

II - realizar periodicamente campanhas educativas sobre direitos, garantias e

obrigações do contribuinte, inclusive no que se refere à existência de

eventuais pendências sobre obrigações tributárias;

III - manter constantemente programa de educação tributária;

IV - oferecer treinamento a servidores da Administração Tributária 42



DAS CONTRAPARTIDAS AO CONTRIBUINTE

Art. 16. De acordo com a classificação atribuída nos termos do artigo 5º desta lei complementar, o contribuinte

fará jus às seguintes contrapartidas, na forma e condições estabelecidas em regulamento:

I - categoria "A+":

a) acesso ao procedimento de Análise Fiscal Prévia, referido no artigo 14 desta lei complementar;

b) autorização para apropriação de crédito acumulado, observando-se procedimentos simplificados, na forma e

condições estabelecidas em regulamento;

c) efetivação da restituição de que trata o artigo 66-B da Lei nº 6.374 , de 1º de março de 1989, observando-se

procedimentos simplificados, na forma e condições estabelecidas em regulamento;

d) autorização para pagamento do ICMS relativo à substituição tributária de mercadoria oriunda de outra unidade

federada, cujo valor do imposto não tenha sido anteriormente retido, mediante compensação em conta gráfica,

ou recolhimento por guia especial até o dia 15 do mês subsequente;

e) autorização para pagamento do ICMS relativo à importação de mercadoria oriunda do exterior, mediante

compensação em conta gráfica;

f) renovação de regimes especiais concedidos com fundamento no artigo 71 da Lei nº 6.374 , de 1º de março de

1989, observando-se procedimentos simplificados, na forma e condições estabelecidas em regulamento;

g) inscrição de novos estabelecimentos do mesmo titular no cadastro de contribuintes de que trata o artigo 16 da

Lei nº 6.374 , de 1º de março de 1989, observando-se procedimentos simplificados, na forma e condições

estabelecidas em regulamento;

h) transferência de crédito acumulado para empresa não interdependente, observando-se procedimentos

simplificados, na forma e condições estabelecidas em regulamento, desde que gerado em período de

competência posterior à publicação desta lei complementar, respeitado o limite anual previsto em regulamento; 43



DAS CONTRAPARTIDAS AO CONTRIBUINTE

II - categoria "A":

a) acesso ao procedimento de Análise Fiscal Prévia, referido no artigo 14 desta lei complementar;

b) autorização para apropriação de crédito acumulado, observando-se procedimentos

simplificados, na forma e condições estabelecidas em regulamento;

c) efetivação da restituição de que trata o artigo 66-B da Lei nº 6.374 , de 1º de março de 1989,

observando-se procedimentos simplificados, na forma e condições estabelecidas em regulamento;

d) autorização para pagamento do ICMS relativo à substituição tributária de mercadoria oriunda de

outra unidade federada, cujo valor do imposto não tenha sido anteriormente retido, mediante

compensação em conta gráfica, ou recolhimento por guia especial até o dia 15 do mês

subsequente;

e) autorização para pagamento do ICMS relativo à importação de mercadoria oriunda do exterior,

mediante compensação em conta gráfica;

f) renovação de regimes especiais concedidos com fundamento no artigo 71 da Lei nº 6.374 , de

1º de março de 1989, observando-se procedimentos simplificados, na forma e condições

estabelecidas em regulamento;

g) inscrição de novos estabelecimentos do mesmo titular no cadastro de contribuintes de que trata

o artigo 16 da Lei nº 6.374 , de 1º de março de 1989, observando-se procedimentos simplificados,
na forma e condições estabelecidas em regulamento; 44



DAS CONTRAPARTIDAS AO CONTRIBUINTE

III - categoria "B":

a) autorização para apropriação de até 50% (cinquenta por cento) do crédito acumulado,

observando-se procedimentos simplificados, na forma e condições estabelecidas em regulamento;

b) autorização para pagamento do ICMS relativo à importação de mercadoria oriunda do exterior,

mediante compensação em conta gráfica;

c) inscrição de novos estabelecimentos do mesmo titular no cadastro de contribuintes de que trata

o artigo 16 da Lei nº 6.374 , de 1º de março de 1989, observando-se procedimentos simplificados,

na forma e condições estabelecidas em regulamento;

IV - categoria "C": inscrição de novos estabelecimentos do mesmo titular no cadastro de

contribuintes de que trata o artigo 16 da Lei nº 6.374 , de 1º de março de 1989, observando-se

procedimentos simplificados, na forma e condições estabelecidas em regulamento
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DAS CONTRAPARTIDAS AO CONTRIBUINTE

Art. 17. O regulamento desta lei complementar deverá graduar a fruição das contrapartidas em

função do tempo de permanência em cada categoria de classificação, como forma de incentivar e

valorizar o histórico de conformidade do contribuinte em relação a suas obrigações tributárias.

Art. 18. A lavratura de auto de infração e imposição de multa que constate a conduta dolosa, a

ocorrência de fraude ou a prática de simulação pelo contribuinte, acarretará a suspensão das

contrapartidas previstas neste capítulo, pelos seguintes prazos:

I - até o máximo de 1 (um) ano, se o respectivo crédito tributário for objeto de extinção ou de

parcelamento celebrado e que esteja sendo regularmente cumprido;

II - até o máximo de 2 (dois) anos, cujo término será antecipado no caso de prolação de decisão

definitiva favorável ao contribuinte na esfera administrativa.

Parágrafo único. Também poderá acarretar a suspensão das contrapartidas pelo prazo máximo de

1 (um) ano, conforme dispuser o regulamento, o embaraço à fiscalização ou a reincidência na
prática de irregularidade já indicada pela Administração Tributária ao mesmo contribuinte.

47



DOS DEVEDORES CONTUMAZES

Art. 19. Ficará sujeito a regime especial para cumprimento das obrigações tributárias, na forma e

condições previstas em regulamento, o devedor contumaz, assim considerado o sujeito passivo

que se enquadrar em pelo menos uma das situações:

I - possuir débito de ICMS declarado e não pago, inscrito ou não em dívida ativa, relativamente a 6

(seis) períodos de apuração, consecutivos ou não, nos 12 (doze) meses anteriores;

II - possuir débitos de ICMS inscritos em dívida ativa, que totalizem valor superior a 40.000

(quarenta mil) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs e correspondam a mais de

30% (trinta por cento) de seu patrimônio líquido, ou a mais de 25% (vinte e cinco por cento) do

valor total das operações de saídas e prestações de serviços realizadas nos 12 (doze) meses

anteriores.

§ 1º Caso o sujeito passivo não esteja em atividade no período indicado nos incisos do "caput"

deste artigo, será considerada a soma de até 12 (doze) meses anteriores.

§ 2º Para efeito do disposto neste artigo, não serão considerados os débitos com exigibilidade

suspensa ou objeto de garantia integral prestada em juízo.

§ 3º O enquadramento disposto nos incisos I e II não exclui os regimes especiais ou diferenciados

aplicados quando a autoridade administrativa apurar a prática de atos sistemáticos de natureza

grave que causem desequilíbrio concorrencial e prejuízo à arrecadação.
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DOS DEVEDORES CONTUMAZES

Art. 20. O regime especial de que trata o artigo 19 poderá consistir, isolada ou cumulativamente, nas seguintes

medidas:

I - obrigatoriedade de fornecer informação periódica referente à operação ou prestação que realizar;

II - alteração no período de apuração, no prazo e na forma de recolhimento do imposto;

III - autorização prévia e individual para emissão e escrituração de documentos fiscais;

IV - impedimento à utilização de benefícios ou incentivos fiscais relativamente ao ICMS;

V - plantão permanente de Agente Fiscal de Rendas no local onde deva ser exercida a fiscalização do ICMS,

para controle de operação ou prestação realizada, de documento fiscal e de outro elemento relacionado com a

condição do contribuinte;

VI - exigência de comprovação da entrada da mercadoria ou bem, ou do recebimento do serviço para a

apropriação do respectivo crédito;

VII - atribuição da responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS devido pelas operações subsequentes

com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, ainda que previamente destacado ou informado o

imposto no documento fiscal de aquisição da mercadoria, hipótese em que será admitida a apropriação, como

crédito, do imposto comprovadamente recolhido nas operações anteriores;

VIII - exigência do ICMS devido, inclusive o devido a título de substituição tributária, a cada operação ou

prestação, no momento da ocorrência do fato gerador, observando-se ao final do período da apuração o sistema

de compensação do imposto;

IX - pagamento do ICMS devido a título de substituição tributária, até o momento da entrada da mercadoria no

território paulista, na hipótese de responsabilidade por substituição tributária atribuída ao destinatário da

mercadoria; 49



DOS DEVEDORES CONTUMAZES

X - centralização do pagamento do ICMS devido em um dos estabelecimentos;

XI - suspensão ou instituição de diferimento do pagamento do ICMS;

XII - inclusão em programa especial de fiscalização tributária;

XIII - exigência de apresentação periódica de informações econômicas, patrimoniais e financeiras;

XIV - cassação de credenciamentos, habilitações e regimes especiais.

§ 1º A escolha das medidas indicadas no "caput" levará em conta as especificidades do caso concreto e a

necessidade de proteger a atividade de fiscalização e a cobrança do crédito tributário, devendo ainda observar

os princípios previstos nesta lei complementar.

§ 2º A aplicação do regime especial será precedida de parecer fundamentado, conforme dispuser o regulamento.

§ 3º A imposição do regime especial não prejudica a aplicação de qualquer penalidade prevista na legislação

tributária, ou a adoção de qualquer outra medida que vise garantir o recebimento de créditos tributários.

§ 4º O contribuinte deixará de ser considerado devedor contumaz se os débitos que motivaram essa condição

forem extintos, tiverem suspensa a exigibilidade ou garantida a execução, ou forem objeto de celebração de
parcelamento e que esteja sendo regularmente cumprido. 50



DOS INCENTIVOS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

Art. 21. Para assegurar maior efetividade do programa instituído por esta lei complementar, além 

dos servidores ocupantes dos cargos de Agente Fiscal de Rendas, de Julgador Tributário e de 

Técnico da Fazenda Estadual, outros servidores da Secretaria da Fazenda poderão participar do 

referido programa, desde que exclusivamente em atividades de suporte, não privativas de Agente 

Fiscal de Rendas.

Art. 22. O servidor referido no artigo 21 desta lei complementar, em atividade na Secretaria da

Fazenda, que aderir expressamente ao programa instituído por esta lei complementar, fará jus a

auxílio pecuniário para indenizar deslocamentos extraordinários demandados em função das

atividades acrescidas em decorrência de seu desenvolvimento e implementação.

§ 1º O auxílio pecuniário a que se refere o "caput" deste artigo será concedido na forma e nas

condições a serem disciplinadas em resolução do Secretário da Fazenda, observado o limite

máximo mensal de 300 (trezentas) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs.

§ 2º Fica vedado ao servidor que venha a fazer jus ao auxílio pecuniário de que trata este artigo:

1 - a percepção cumulativa do auxílio previsto no § 1º deste artigo com vantagens pecuniárias de

mesma natureza e, em especial, o adicional de transporte de que trata o artigo 19 da Lei

Complementar nº 1.059 , de 18 de setembro de 2008;

2 - o recebimento de diárias para deslocamento dentro do Estado, quando não envolver pernoite, e
o uso de veículos da frota de propriedade ou custeados pela Secretaria da Fazenda. 51



DOS INCENTIVOS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

§ 3º O auxílio pecuniário de que trata este artigo:

1 - não se incorporará à remuneração do servidor para nenhum efeito;

2 - não será considerado no cômputo do décimo terceiro salário, nos termos do § 1º do artigo 1º

da Lei Complementar nº 644 , de 26 de dezembro de 1989, do acréscimo de 1/3 (um terço) de

férias e para cálculo dos proventos na aposentadoria; e

3 - sobre ele não incidirão o adicional por tempo de serviço e a sexta-parte dos vencimentos e os

descontos previdenciários e de assistência médica, nos termos da legislação aplicável.

§ 4º O não atingimento de desempenho mínimo nas atividades de fomento à orientação,

autorregularização e análise fiscal prévia de contribuintes, implicará a exclusão do servidor do

programa, nos termos de regulamento próprio.

§ 5º A Secretaria da Fazenda deverá adotar medidas para redução das despesas com a frota

própria de veículos oficiais, contratos de manutenção, seguros e equipes de suporte, dentre outros

pertinentes.

Art. 23. Anualmente, a Secretaria da Fazenda publicará os resultados e benefícios do programa a
que se refere esta lei complementar, em relação a seus custos e desempenho. 52



DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 24. A Secretaria da Fazenda adotará as providências necessárias para incorporar nos 

instrumentos de mensuração de produtividade dos Agentes Fiscais de Rendas, as atividades 

voltadas à conformidade fiscal e ao estímulo à autorregularização de contribuintes.

Art. 25. Vetado.

Art. 26. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, exceto o artigo 25, que 

produz efeitos para o cálculo do valor da Participação nos Resultados - PR relativo aos exercícios 

de 2018 e seguintes.
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Programa de prêmios – IPTU-

Sorocaba.
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LEGISLAÇÃO

LEI Nº 11.588, de 29 de setembro de 2017;

DECRETO Nº 23.487, de 19 de Fevereiro de 2018.
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DOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA

Decreto nº 23.487/2018

Art. 1º Participarão da Campanha exclusivamente os proprietários, locatários ou

possuidores de imóveis a qualquer título, inscritos no Cadastro Imobiliário Fiscal da

Prefeitura, que estiverem em dia com o pagamento do IPTU até o último dia útil do

mês anterior aos sorteios e não tiverem pendências judiciais ou administrativas

relativas aos tributos dos exercícios anteriores.

Parágrafo único. Os Contribuintes com débitos tributários parcelados, perante o

fisco municipal, poderão participar dos sorteios desde que eventuais parcelas

vencidas estejam quitadas, nas épocas a que se refere o "caput" deste artigo,

inclusive com as parcelas do imposto do ano em curso.
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DOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA

Decreto nº 23.487/2018

Art. 2º O possuidor do imóvel, que ainda não efetuou o devido cadastramento junto a Prefeitura,

deverá apresentar na Seção de IPTU da Secretaria da Fazenda a matrícula atualizada do imóvel

ou a escritura lavrada em cartório para a devida regularização.

§ 1º No caso de imóvel inscrito na condição de Espólio ou na eventualidade do contribuinte do

imóvel contemplado vir a falecer, o prêmio será entregue em nome do espólio, na pessoa do seu

inventariante, mediante apresentação de alvará judicial. Não havendo processo de inventário, será

entregue aos sucessores legais do contribuinte contemplado, desde que devidamente comprovada

tal condição, nos termos da legislação aplicável, mediante apresentação de alvará judicial.

§ 2º No caso de imóveis com transmissão de posse ou propriedade ocorrida no decorrer do

exercício, será considerado ganhador do prêmio, o contribuinte que comprovar a posse ou

propriedade do imóvel sorteado na respectiva data do sorteio, desde que se enquadre nos termos

do artigo 1º e seu parágrafo único deste Decreto.

§ 3º Nos casos de imóveis pertencentes a mais de um proprietário ou possuidores, o titular da

posse, constante do Cadastro da Prefeitura, representará os demais para efeito do sorteio e
entrega do prêmio, se contemplado. 58



DOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA

Decreto nº 23.487/2018

Art. 3º Tratando-se de locatário, este somente poderá receber o prêmio, se provar

estar compromissado com o pagamento do IPTU do imóvel locado, através de

contrato devidamente assinado pelo locador, devendo ainda exibir o carnê do IPTU do

exercício, com as parcelas pagas, a se verificar estar aquele em dia com os

pagamentos e não existirem débitos de anos anteriores.

Parágrafo único. No caso apontado no "caput" deste artigo, o prazo será de 10 (dez)

dias a partir da data de divulgação do sorteio, para apresentação da documentação

mencionada.

Art. 4º Na hipótese de qualquer participante contemplado ser pessoa jurídica, o

prêmio deverá ser entregue ao representante legal. Para tanto, será exigida

representação na forma dos seus Atos Constitutivos, além dos documentos pessoais do
representante. 59



DOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA

Decreto nº 23.487/2018

Art. 5º A notificação correspondente ao imóvel contemplado deverá ser encaminhada

para o endereço de correspondência constante no Cadastro Tributário Imobiliário do

Município, através de correspondência registrada por AR - Aviso de Recebimento, e na

sua impossibilidade, será considerado notificado mediante qualquer outro meio legal de

comunicação.

Art. 6º Na impossibilidade de comparecimento de qualquer um dos contemplados para

formalização do processo de habilitação, ou na entrega dos prêmios, por qualquer

motivo, será admitida sua representação, por meio de procuração, em conformidade

com a legislação vigente. Deverá o contemplado, nesse caso, constituir procurador por

meio de mandato, por instrumento público ou particular, com firma reconhecida e
poderes específicos para o fim que se destina.
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DOS SORTEIOS

Decreto nº 23.487/2018

Art. 7º Os sorteios serão efetuados em função da quantidade de imóveis urbanos ativos

e inscritos no Cadastro Imobiliário Fiscal da Prefeitura Municipal de Sorocaba, para fins

de lançamento do IPTU, com numeração indicada através do campo "nº cadastro"

constante no carnê de IPTU compostos por 06 (seis) algarismos, enumerados de

000001 até o número limite de imóveis do cadastro tributário imobiliário, que são os

números correspondentes aos imóveis ativos inscritos até 31 de dezembro de

2017, sendo que o número limite do cadastro poderá ser alterado mensalmente com a

inclusão de novos contribuintes e/ou alteração dos contribuintes já existentes conforme

os critérios a seguir:

§ 1º Para identificação dos ganhadores, serão consideradas as extrações realizadas

pela Loteria Federal no primeiro sábado dos meses de maio, agosto e dezembro.

§ 2º Caso não ocorra a extração da Loteria Federal, conforme § 1º do presente artigo,

seja qual for o motivo, serão considerados os números extraídos no sábado

subsequente. 61



DOS SORTEIOS

Decreto nº 23.487/2018

§ 3º Para efeito de apuração dos sorteios, serão considerados os cinco primeiros

números dos prêmios da extração da Loteria Federal, observada a ordem de

premiação. A combinação para a apuração do número válido de cada sorteio será

descrita a seguir:

I - será apurado o algarismo da dezena simples do primeiro prêmio da Loteria Federal;

II - será apurado o número composto pelos cinco algarismos, obtido através da leitura

de cima para baixo da coluna formada pelo algarismo da unidade simples dos cinco

primeiros prêmios da Loteria Federal;

III - caso o algarismo apurado no inciso I seja 4, será considerado o algarismo 0, caso

seja 5, será considerado o algarismo 1, caso seja 6, será considerado o algarismo 2,

caso seja 7, será considerado o algarismo 3;
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DOS SORTEIOS

Decreto nº 23.487/2018

IV - caso o algarismo apurado no inciso I seja 8, será verificado o primeiro algarismo indicado no

inciso II se é um número par ou um número impar:

Se PAR: será considerado o algarismo 0;

Se IMPAR: será considerado o algarismo 1;

V - caso o algarismo apurado no inciso I seja 9, será verificado o primeiro algarismo indicado na no

inciso II se é um número par ou um número impar:

Se PAR: será considerado o algarismo 2;

Se IMPAR: será considerado o algarismo 3;

VI - será válida a combinação, obtida através da junção do algarismo 0, 1, 2 ou 3 apurado no

inciso III e o número apurado na no inciso II, igual ou inferior ao número limite de imóveis do

cadastro tributário imobiliário;

VII - caso a combinação obtida for superior ao número limite de imóveis do cadastro tributário

imobiliário, substituir o primeiro dígito à esquerda pelo algarismo 0;

VIII - as definições dos demais números até o último número serão apurados através da soma do número

anterior com o número 70.688. Se o resultado da soma do número anterior com 70.688 ultrapassar o número ao

número limite de imóveis do cadastro tributário imobiliário, substituir o primeiro digito da esquerda do número
apurado por 0, continuar somando 70.688 para apuração dos próximos números; 63



DOS SORTEIOS

Decreto nº 23.487/2018

X - apuração dos Números Válidos para os Sorteios:

a) para o 1º Prêmio:

Primeiro algarismo da dezena simples = 9

Primeiro algarismo da unidade simples = 7

Portanto, algarismo da dezena simples = substituir por 3

Combinação obtida: 376.838

Se o número obtido for maior do que número limite de imóveis do cadastro:

Substituir o primeiro dígito da esquerda por 0 (zero)

Combinação contemplada: 076.838 (inferior ao total de inscrições) 64



DOS SORTEIOS

Decreto nº 23.487/2018

b) para os demais Prêmios:

2º Prêmio = adicionar 70.688 ao Nº anterior = 076.838+70.688 = 147.526

3º Prêmio = adicionar 70.688 ao Nº anterior = 147.526+70.688 = 218.214

c) e assim sucessivamente até o último prêmio.

§ 4º Para os casos em que o número contemplado apresentar qualquer impedimento para o

recebimento do prêmio, será consignado o prêmio ao número subsequente ao impedido, e assim

sucessivamente, até a identificação de um número habilitado.

§ 5º Cadastros novos serão considerados para efeito do sorteio a partir de sua criação.

§ 6º Os cadastros cancelados, no decorrer do exercício, deixarão de participar a partir de seu
cancelamento oficial. 65



DA PREMIAÇÃO

Decreto nº 23.487/2018

Art. 8º Os prêmios serão divididos da seguinte forma:

I - para o sorteio referente ao mês de maio, serão sorteadas duas motos 0 km no valor

de R$ 10.000,00 cada, totalizando R$ 20.000,00 no referido mês;

II - para o sorteio referente ao mês de agosto, será sorteado um carro 0 km no valor de

R$ 40.000,00;

III - para o sorteio referente ao mês de dezembro, será sorteada uma casa no valor de

R$ 150.000,00.

§ 1º A premiação descrita no presente artigo será paga em pecúnia, bem como os

bens apontados nos incisos I, II e III do presente artigo serão utilizados a título de

ilustração, divulgando bens cujos valores correspondem à premiação sorteada, nos
termos do artigo 7º e seus §§ da Lei nº 11.588, de 29 de setembro de 2017. 66



DA PREMIAÇÃO

Decreto nº 23.487/2018

§ 2º Poderá ser designada outra distribuição dos prêmios do referido Programa.

§ 3º A apuração dos números contemplados seguirá os critérios do artigo 7º deste

Decreto.

§ 4º Nos casos dos prêmios descritos nos incisos I e II deste artigo as obrigações

acessórias, tais como, licenciamento, IPVA, dentre outras, ficarão ao encargo do

contribuinte premiado.

§ 5º Será admitida a interposição de recurso no prazo de 30 (trinta) dias, prazo esse

que será contado a partir do dia seguinte àquele em que se realizou o sorteio dos

prêmios.

§ 6º O direito aos prêmios não reclamados prescreve em 60 (sessenta) dias, contados

da data de recebimento da notificação expedida pela Comissão descrita no artigo 9º

deste Decreto, sendo que após esse prazo os prêmios serão destinados ao Fundo

Social de Solidariedade do Município - FSS.
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Consulta do Número de Sorteio IPTU
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• Base de cálculo do ICMS – regras gerais do

Estado de São Paulo;

•Consignação mercantil com substituição

tributária – Decisão Normativa nº 05/2017.



O montante do imposto, inclusive na hipótese do

inciso IV do artigo 2º, integra sua própria base de

cálculo, constituindo o respectivo destaque mera

indicação para fins de controle.

(Artigo 49 do RICMS/SP)

71

ICMS - Base de Cálculo



Base de Cálculo
Cálculo do imposto por dentro Art. 49 RICMS/SP

Base de cálculo do ICMS = P ÷ (100 – AL ÷ 100) 

P – preço da mercadoria sem o ICMS; 

AL – alíquota do ICMS (7%, 12%, 18% ou 25%)

Exemplo: 

R$ 100,00 ÷ [(100 – 18%) ÷ 100]

R$ 100,00 ÷ [ 82 ÷ 100]

R$ 100,00 ÷ 0,82

R$ 121,95 – preço de mercadoria com o ICMS embutido em sua própria base de cálculo

R$ 121,95 x 18% = R$ 21,95 (valor do ICMS a ser destacado na Nota Fiscal)

Quadro Resumo:            Alíquota Fator para inclusão

7% 0,93

12% 0,88

18% 0,82

20% 0,80

25% 0,75

30% 0,70 72



Em regra, a BC é o valor da operação ou prestação

sobre o qual se aplica a alíquota do imposto, incluindo-

se:

• Despesas cobradas do destinatário;

• IPI (destinatário for consumidor final);

• Descontos condicionais;

• Mercadorias bonificadas; e

• Montagem ou instalação (quando assumir a obrigação

contratualmente). 73

ICMS - Base de Cálculo



FOB e CIF fazem parte dos "INCOTERMS – International Commercial

terms” são regras de caráter uniforme, plenamente reconhecidas em todo

mundo e aplicáveis em contratos de compra e venda internacional, as quais,

pela sua praticidade, foram adaptadas às normas internas de muitos países,

inclusive o Brasil:

A legislação do ICMS utiliza os termos:

- CIF (Cost, Insurance and Freight - Custo, Seguro e Frete) – é utilizado

para denominar o preço da mercadoria com a inclusão dos valores

correspondentes a frete e seguro. Também conhecido usualmente como o

preço da mercadoria entregue pelo vendedor no estabelecimento do

adquirente. Remetente

- FOB (Free on Board - livre a bordo) – para determinar o preço da

mercadoria sem a inclusão do frete e seguro (que fica a cargo do comprador).

Também conhecido usualmente como o preço da mercadoria a ser retirada no

estabelecimento do comprador. Destinatário

ICMS - Base de Cálculo
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• não-exibição ao fisco dos elementos necessários à

comprovação do valor;

• fundada suspeita ou declaração, no documento fiscal, de que

os documentos fiscais não reflitam o preço real;

• transporte, posse ou detenção de mercadoria

desacompanhada de documento fiscal.

Base de Cálculo - arbitramento

Artigo 47 e 493 do RICMS/SP - O valor da operação ou da 

prestação poderá ser arbitrado pela autoridade fiscal nas 

seguintes hipóteses:
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Exemplos:

• NF ou CT-e sem valor;

• Valor zerado;

• Valor simbólico;

• Transporte de mercadoria sem NF ou serviço sem CT-e.

Base de Cálculo - arbitramento

Artigo 47 e 493 do RICMS/SP :

76



Base de cálculo

Produtor, extrator ou gerador de energia, a base

de cálculo do imposto será o preço corrente da

mercadoria ou de sua similar, no mercado

atacadista do local operação ou, na sua falta, no

mercado atacadista regional.

(Art. 38, I do Decreto nº 45.490/2000)
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CONSIGNAÇÃO MERCANTIL

A operação de consignação mercantil é

caracterizada pela remessa de mercadoria com a

finalidade de revenda.

Art. 534 do CC/2002 - Pelo contrato estimatório,

o consignante entrega bens móveis ao

consignatário, que fica autorizado a vendê-los,

pagando àquele o preço ajustado, salvo se

preferir, no prazo estabelecido, restituir-lhe a

coisa consignada.
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CONSIGNANTE é o contribuinte que remete as

mercadorias a outro contribuinte para que este as

utilize em seu processo produtivo.

CONSIGNATÁRIO é o contribuinte que recebe

as mercadorias em consignação industrial

CONSIGNAÇÃO MERCANTIL

79



No Estado de São Paulo a consignação mercantil está
prevista nos artigos 465 a 469 do RICMS/SP – Decreto nº
45.490/2000 e Decisão Normativa CAT 05/2017 que
estabelece procedimento para realização de operação
interna com mercadorias sujeitas ao regime da substituição.

Tal previsão torna sem efeito o conteúdo do artigo 469 do
RICMS/SP que veda a realização da operação com
mercadoria sujeita ao regime da substituição tributária.

Na legislação do IPI a consignação mercantil está prevista
nos artigos 501 a 504 do RIPI/2010 – Decreto nº 7.210/10.

CONSIGNAÇÃO MERCANTIL

80



Consignante Consignatário

LRE - CFOP 1.917/2.917

• crédito ICMS

CFOP 5.917/6.917

• ICMS próprio 

• IPI, se devido

(Art. 465 do RICMS/SP e art. 501 do RIPI/10)

CONSIGNAÇÃO MERCANTIL

REMESSA 
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Consignante Consignatário

(Art. 466 do RICMS/SP  e art. 502 do RIPI/10)

CONSIGNAÇÃO MERCANTIL

REAJUSTE DE PREÇO 

82

NF complementar - CFOP 5.917/6.917

• ICMS próprio 

• IPI, se devido – BC – Artigo 190, § 4º

LRE - CFOP 1.917/2.917

• crédito ICMS



(Art. 467, I, “a”  do RICMS/SP e art. 503, II do RIPI/10)

Consignatário

Venda  - CFOP 5.115/6.115

Destaque do ICMS

CONSIGNAÇÃO MERCANTIL

VENDA pelo CONSIGNATÁRIO 

Destinatário

83



(Art. 467, I, “b”  do RICMS/SP e art. 503, I do RIPI/10)

Consignante Consignatário

Devolução Simbólica

CFOP 5.919/6.919

ICMS – sem destaque 

IPI – indicação

CONSIGNAÇÃO MERCANTIL

DEVOLUÇÃO SIMBÓLICA 

84

LRS – “Doc. Fiscal” e “Obs”

LRE

CFOP 1.919/2.919

“Doc. Fiscal” e “Obs”



LRE 

CFOP 1.113/2.113

“Doc. Fiscal” e “Obs”

(Art. 467, inciso II do RICMS/SP e art. 503, I do RIPI/10)

Consignante Consignatário

LRS – “Doc. Fiscal” e “Obs”

CONSIGNAÇÃO MERCANTIL

VENDA - FATURAMENTO 

85

• Venda – Simples Faturamento

• CFOP 5.113/6.113 – 5.114/6.114

• Sem ICMS 

• Sem IPI 



Devolução efetiva da mercadoria

CFOP 5.918/6.918

Destaque ICMS  próprio

IPI – indicado

LRE - CFOP 1.918/2.918

• Crédito ICMS próprio 

• Crédito IPI, se houver 

Consignante Consignatário

CONSIGNAÇÃO MERCANTIL

86

DEVOLUÇÃO EFETIVA 

(Arts. 4º, IV e 468 do RICMS/SP )



Consignante Consignatário

CFOP 5.917/6.917

• ICMS próprio 

• IPI, se devido – BC – Artigo 190, § 4º

(Arts. 273, §§ 1º, 3º e 5º e 465 do RICMS/SP e art. 501 do RIPI/10 e DN CAT 05/217)

CONSIGNAÇÃO MERCANTIL c/ST

REMESSA 

87

• ICMS ST (interna), se for o caso;
a expressão “Remessa em Consignação Mercantil

de Mercadoria Sujeita à Substituição Tributária

(Decisão Normativa CAT nº 05/2017) - O

destinatário deverá, com relação às operações com

mercadorias recebidas com imposto retido,

escriturar o documento fiscal nos termos do artigo

278 do RICMS/2000”

LRE - CFOP 1.917/2.917

• Sem crédito ICMS 



Consignante Consignatário

REAJUSTE DE PREÇO 

88

NF complementar -CFOP 5.917/6.917

• ICMS próprio 

• IPI, se devido – BC – Artigo 190, § 4º

ICMS ST (interna), se for o caso;
a expressão “Reajuste de Preço de Mercadoria

Sujeita à Substituição Tributária Remetida em

Consignação Mercantil (Decisão Normativa CAT-

05/2017) - NF. n.º, de .../.../...”

LRE - CFOP 1.917/2.917

• Sem crédito ICMS

CONSIGNAÇÃO MERCANTIL c/ST

(Arts. 273, §§ 1º, 3º e 5º e 466 do RICMS/SP e art. 502 do RIPI/10 e DN CAT 05/217)



(Arts. 274 e 467, I, “a”  do RICMS/SP , art. 503, II do RIPI/10 e DN CAT 05/2017)

Consignatário

VENDA CONSIGNATÁRIO 

Destinatário

89

Venda  pelo substituído - CFOP 

5.115/6.115

Sem destaque do ICMS

Substituição tributária – interna

CONSIGNAÇÃO MERCANTIL c/ST



LRE

CFOP 1.919/2.919

“Doc. Fiscal” e “Obs”

(Art. 467, I, “b”  do RICMS/SP , art. 503, I do RIPI/10 e DN CAT 05/2017)

Consignante Consignatário

Devolução Simbólica

CFOP 5.919/6.919

ICMS – sem destaque 

IPI – indicação

DEVOLUÇÃO SIMBÓLICA 

90

: “Nota fiscal emitida em função de venda de 

mercadoria recebida em consignação pela NF 

nº, de.../.../...”;

LRS – “Doc. Fiscal” e “Obs”

CONSIGNAÇÃO MERCANTIL c/ST



LRE 

CFOP 1.113/2.113

“Doc. Fiscal” e “Obs”

(Art. 467, inciso II do RICMS/SP e art. 503, I do RIPI/10)

Consignante Consignatário

LRS – “Doc. Fiscal” e “Obs”

VENDA - FATURAMENTO 

91

•Venda – Simples Faturamento

•CFOP 5.113/6.113 – 5.114/6.114

• Sem ICMS – próprio e/ou ST  

• Sem IPI 

Substituição tributária (interna), se for o caso;

Informações Complementares, a expressão

"Simples Faturamento de Mercadoria Sujeita à

Substituição Tributária Remetida em Consignação

Mercantil (Decisão Normativa CAT-XX/2017) - NF.

n.º, de .../.../...” e, se for o caso, “Reajuste de Preço

- NF n.º, de .../.../..."

CONSIGNAÇÃO MERCANTIL c/ST



Devolução efetiva da mercadoria

CFOP 5.918/6.918

Destaque ICMS  próprio

IPI – indicado

ICMS ST – indicado

LRE - CFOP 1.918/2.918

• Crédito ICMS próprio 

• Crédito IPI, se houver 

• Crédito ICMS ST – art. 281

Consignante Consignatário
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"Devolução de Mercadorias Recebidas em Consignação 

Mercantil em Operação com Imposto Recolhido por 

Substituição (Decisão Normativa CAT-XX/2017) - Artigo ... do 

RICMS/2000 (artigo - ST ) - NF n.º, de .../.../..." e também, se 

for o caso, “Reajuste de Preço - NF nº, de .../.../...”.

Crédito ICMS próprio Livro Registro de Apuração do ICMS, no 

quadro “Crédito do Imposto - Outros Créditos”, com a 

expressão: “Crédito relativo à operação própria do substituto -

mercadoria devolvida conforme NF n.º, de .../.../... - art. 272 

do RICMS/2000”.

DEVOLUÇÃO EFETIVA 

CONSIGNAÇÃO MERCANTIL c/ST


