
 

DECRETO Nº 42.533, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015. 

Introduz modificações na Consolidação da Legislação Tributária do Estado, relativamente à 

alteração no percentual do crédito presumido do ICMS concedido a estabelecimento comercial 

varejista que realize vendas diretas exclusivamente por meio da Internet ou de telemarketing. 

O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV do 

art. 37 da Constituição Estadual, 

DECRETA: 

Art. 1º O Decreto nº 14.876, de 12 de março de 1991, passa a vigorar com as seguintes 

modificações: 

"Art. 36. Fica concedido crédito presumido: 

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

XL - Ao estabelecimento comercial varejista que realize vendas diretas 

exclusivamente por meio da Internet ou de telemarketing, de tal forma que 

a carga tributária líquida seja equivalente aos percentuais a seguir 

indicados, observado o disposto no § 20: (NR) 

a) no período de 1º de novembro de 2010 a 31 de dezembro de 2015, 2% 

(dois por cento) sobre o valor da operação destinada a consumidor final de 

outra Unidade da Federação; e (NR/REN) 

b) a partir de 1º de janeiro de 2016, sobre o valor da operação destinada a 

não contribuinte do ICMS localizado em outra Unidade da Federação: (AC) 

1. 1% (um por cento), quando a alíquota interestadual aplicável for de 12% 

(doze por cento); e 

2. 0,5% (zero vírgula cinco por cento) quando a alíquota interestadual 

aplicável for de 4% (quatro por cento); 

....................................................................................................................”. 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio do Campo das Princesas, Recife, 23 de dezembro do ano de 2015, 199º da 

Revolução Republicana Constitucionalista e 194º da Independência do Brasil. 

PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA 

Governador do Estado 

MÁRCIO STEFANNI MONTEIRO MORAIS 

ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS FIGUEIRA 

ANTÔNIO CÉSAR CAÚLA REIS 

http://legis.alepe.pe.gov.br/?de148761991


 

 DECRETO Nº 42.546, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015 

Incorpora à legislação tributária estadual as disposições dos Convênios ICMS 93 e 153, 

ambos de 2015, que dispõem sobre os procedimentos a serem observados nas operações 

e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, 

localizado em outra Unidade da Federação 
O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV do 

art. 37 da Constituição Estadual,  

CONSIDERANDO a necessidade de incorporar à legislação tributária estadual as 

disposições dos Convênios ICMS 93/2015 e 153/2015, que dispõem sobre os 

procedimentos a serem observados nas operações e prestações que destinem bens e 

serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado em outra Unidade da 

Federação, 
  

DECRETA: 

  

Art. 1º Ficam incorporadas à legislação tributária estadual as disposições dos 

Convênios ICMS 93/2015, de 17 de setembro de 2015, e 153/2015, de 11 de dezembro 

de 2015, publicados no Diário Oficial da União de 21 de setembro de 2015 e 15 de 

dezembro de 2015, respectivamente, que dispõem sobre os procedimentos a serem 

observados nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final 

não contribuinte do ICMS, localizado em outra Unidade da Federação. 
  

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos 

nas datas expressamente indicadas nos Convênios mencionados no art. 1º. 

  

Palácio do Campo das Princesas, Recife, 29 de dezembro do ano de 2015, 199º da 

Revolução Republicana Constitucionalista e 194º da Independência do Brasil. 

  

PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA 

Governador do Estado 

  

MÁRCIO STEFANNI MONTEIRO MORAIS 

ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS FIGUEIRA 

ANTÔNIO CÉSAR CAÚLA REIS 

. 

 



 

DECRETO Nº 42.543, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015 

Modifica o Decreto nº 19.528, de 30 de dezembro de 1996, que consolida normas relativas 

ao regime de substituição tributária, relativamente à emissão de Nota Fiscal e ao procedimento 

referente ao estoque. 

O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV do 

art. 37 da Constituição Estadual, 

CONSIDERANDO a necessidade de promover ajustes no Decreto nº 19.528, de 30 de 

dezembro de 1996, que consolida as normas relativas ao regime de substituição tributária, 

DECRETA: 

Art. 1º O Decreto nº 19.528, de 30 de dezembro de 1996, que consolida normas 

relativas ao regime de substituição tributária e dispõe sobre hipóteses de antecipação do ICMS, 

inclusive na importação, passa a vigorar com as seguintes modificações: 

“Art. 12. ........................................................................................................... 

§ 5º A partir de 1º de janeiro de 2016, quando a operação for destinada a 

não contribuinte do ICMS localizado em outra Unidade da Federação, a 

respectiva Nota Fiscal conterá destaque: (AC) 

I - Do ICMS normal, de forma meramente indicativa; e 

II - Do imposto relativo à diferença entre a alíquota vigente para a operação 

interna na Unidade da Federação de destino da mercadoria e a utilizada na 

operação interestadual, pertencente à referida Unidade da Federação 

Art. 21. ............................................................................................................. 

§ 5º O mecanismo de ressarcimento de que trata o § 1º também poderá ser 

adotado relativamente a operações: (NR) 

I - A partir de 1º de novembro de 2010, com mercadoria destinada a Unidade 

da Federação não signatária do acordo que disponha sobre o regime de 

substituição tributária em relação à mencionada mercadoria; e (REN/NR) 

b) a partir de 1º de janeiro de 2016, destinadas a não contribuinte do ICMS 

localizado em outra Unidade da Federação. (AC) 

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

Art. 30. Até 31 de dezembro de 2015, na hipótese de substituição tributária, 

quando ocorrer alteração na carga tributária relativa à retenção do imposto, 

serão observadas as seguintes normas, para adequação, à nova situação, do 

estoque da mercadoria recebida pelo contribuinte-substituído de acordo 

com as normas anteriores à mudança: (NR) 

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

http://legis.alepe.pe.gov.br/?de195281996
http://legis.alepe.pe.gov.br/?de195281996
http://legis.alepe.pe.gov.br/?de195281996
http://legis.alepe.pe.gov.br/?de195281996


Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

Palácio do Campo das Princesas, Recife, 29 de dezembro do ano de 2015, 199º da 

Revolução Republicana Constitucionalista e 194º da Independência do Brasil. 

 

PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA 

Governador do Estado 

MÁRCIO STEFANNI MONTEIRO MORAIS 

ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS FIGUEIRA 

ANTÔNIO CÉSAR CAÚLA REIS 

 

DECRETO Nº 42.545, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015. 

Introduz alterações na Consolidação da Legislação Tributária do Estado, relativamente à 

concessão de redução de base de cálculo do ICMS na hipótese de exclusão retroativa do 

contribuinte do Simples Nacional. 
O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV do 

art. 37 da Constituição Estadual:  

DECRETA: 

Art. 1º O Decreto nº 14.876, de 12 de março de 1991, passa a vigorar com as seguintes 

modificações:  

"Art. 24. Em substituição ao sistema normal de apuração de que trata o 

art. 51, poderão ser adotadas as seguintes bases de cálculo, vedada a 

utilização de quaisquer créditos fiscais: 

................................................................................................................. 
XXXVI - a partir de 1º de janeiro de 2016, no caso de contribuinte excluído do 

Simples Nacional com efeitos retroativos, na hipótese de a exclusão ocorrer 

por comunicação do contribuinte ou de ofício por outro ente da Federação, 

relativamente aos períodos compreendidos entre o início dos efeitos da 

mencionada exclusão e o último dia do ano imediatamente anterior ao seu 

registro, de tal forma que a carga tributária seja equivalente ao percentual 

de 7% (sete por cento) sobre o valor da correspondente operação de saída 

ou prestação de serviço, permitindo-se, neste caso, a utilização, a título de 

crédito fiscal, do valor do ICMS recolhido ao Simples Nacional nos 

mencionados períodos, observado o disposto no § 31. (AC) 

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

§ 31. A base de cálculo de que trata o inciso XXXVI, aplica-se inclusive à 

exclusão cujo registro tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2015. 

....................................................................................................................”. 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

  

http://legis.alepe.pe.gov.br/?de148761991


Palácio do Campo das Princesas, Recife, 29 de dezembro do ano de 2015, 199º da 

Revolução Republicana Constitucionalista e 194º da Independência do Brasil. 

  

PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA 

Governador do Estado 

MÁRCIO STEFANNI MONTEIRO MORAIS 

ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS FIGUEIRA 

ANTÔNIO CÉSAR CAÚLA REIS 

 
  

 

 

 

  

 

 


