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CEST - Cadastro Especial de Substituição Tributária
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QUEM SOMOS?

A AFRAC - Associação Brasileira de Automação para o
Comércio atua há 29 anos promovendo e defendendo os
interesses do mercado de Automação para o Comércio.
Com a frequente evolução do mercado de tecnologia, hoje
representamos 90% do Ecossistema de automação
comercial, realizando trabalhos contínuos com players de
todas as verticais que envolvem este segmento.
Almejando frequentemente fortalecer o mercado de AC em
todo o Brasil, a AFRAC consolidou-se com sua abrangência
e sucesso na defesa de seus associados.
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QUEM FAZ 
PARTE?

Fabricantes de equipamentos 
periféricos e de automação, 
software-houses, canal de 
distribuição – distribuidores, 
revendas, assistências técnicas, 
interventores, empresas de 
suprimentos do segmento de 
papéis e de coleta automática de 
dados e rádio frequência 
(AIDC/RFID), mobilidade, meios de 
pagamentos, e-commerce, 
certificadora digital, inovação e 
startup, todos responsáveis em 
congregar a expressiva 
representatividade no setor.



Dia a Dia

Impulsionada pelo objetivo de sermos provedores de
informações, a AFRAC compõe grupos de técnicos de
trabalhos, onde profissionais capacitados se reúnem na sede
da Associação com objetivo de evoluir novas tecnologias,
obter novidades e atualizações de leis, dirimir riscos,
impulsionar uniformidade de direcionamento, entre outras
demandas solicitadas pelas verticais de atuação de nossa
Entidade. Além dos Grupos de Trabalhos, há uma agenda
mensal fixa de realização da Reunião Multissetorial, onde
todos os segmentos de nossa Associação estão
representados.
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Os GT’s possuem como premissa serem coesos e
compostos por executivos especializados. GT’s
existentes:

• GT Documentos Eletrônicos
• GT Meios de Pagamentos
• GT Saúde dos Canais
• GT Tributário
• GT Institucional
• GT PAF – ECF
• GT Farmácia
• GT Combustíveis
• GT S@T
• GT AUTOCOM

NOSSOS GT´s
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A AFRAC tem forte atuação em sua comissão de ética,
com o objetivo de impulsionar seus Associados a atuarem
com transparência e lisura, proporcionando um ambiente
de concorrência leal.

COMISSÃO DE ÉTICA
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A Maior Feira e Congresso de Automação para o Comércio da
América Latina, em 2017 fará sua 19ª edição. A Feira é o
palco de lançamento das tecnologias para o setor de
automação comercial, consolidou-se como o local de
apresentação de tendências de tecnologia, networking e
relacionamento com o canal de distribuição. A feira aproxima
players do mercado a fim de gerar novos negócios e
parcerias.
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Visão Geral sobre o CEST
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CEST – Código Especificador da Substituição Tributária

• Com a Emenda Constitucional 87/15 as Secretarias de Fazenda
identificaram a necessidade de padronizar nos estados a
classificação dos produtos sujeitos à substituição tributária.

• Foi então criado o CEST com o objetivo de uniformizar a
identificação das mercadorias e bens passíveis de substituição
tributária e de antecipação de recolhimento do ICMS com o
encerramento de tributação, relativos às operações subsequentes.

• Foi regulamentado através do Convênio ICMS 92/2015
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O CEST é composto por 7 (sete) dígitos, sendo que:
I - o primeiro e o segundo correspondem ao segmento da mercadoria ou bem;
II - o terceiro ao quinto correspondem ao item de um segmento de mercadoria ou 
bem;
III - o sexto e o sétimo correspondem à especificação do item.

Onde:
I - Segmento: o agrupamento de itens com características semelhantes de conteúdo 
ou destinação, conforme previsto no Anexo I do convênio 92/15;
II - Item de Segmento: a identificação da mercadoria, do bem ou do agrupamento de 
mercadorias ou bens dentro do respectivo segmento;
III - Especificação do Item: o desdobramento do item, quando possuir características 
diferenciadas que sejam relevantes para determinar o tratamento tributário para 
fins dos regimes de substituição tributária e de antecipação do recolhimento do 
imposto.
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CEST – Como é composto



01. Autopeças
02. Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope
03. Cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas
04. Cigarros e outros produtos derivados do fumo
05. Cimentos
06. Combustíveis e lubrificantes
07. Energia elétrica
08. Ferramentas
09. Lâmpadas, reatores e “starter”
10. Materiais de construção e congêneres
11. Materiais de limpeza
12. Materiais elétricos
13. Medicamentos de uso humano e farmacêuticos para uso humano ou veterinário
14. Papéis, plásticos, produtos cerâmicos e vidros

Av. Fagundes Filho, 145 | 9º andar | Conj. 90 | Edifício Austin | Vila  Monte Alegre | São Paulo | SP | 04304-010             afrac.org.br | feiraautocom.org.br

CEST – Segmentos 28 – Segmentos
25 – Segmentos
Alterado pelo 
Convênio ICMS nº 
53/16  publicado no 
DOU em 14/jul/16



15. Plásticos - REVOGADO
16. Pneumáticos, câmaras de ar e protetores de borracha
17. Produtos alimentícios
18. Produtos cerâmicos - REVOGADO
19. Produtos de papelaria
20. Produtos de perfumaria e de higiene pessoal e cosméticos
21. Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos
22. Rações para animais domésticos
23. Sorvetes e preparados para fabricação de sorvetes em máquinas
24. Tintas e vernizes
25. Veículos automotores
26. Veículos de duas e três rodas motorizados
27. Vidros - REVOGADO
28. Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta
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CEST – Segmentos 28 – Segmentos
25 – Segmentos
Alterado pelo 
Convênio ICMS nº 
53/16  publicado no 
DOU em 14/jul/16



• O CEST foi inicialmente previsto para entrar no ar a partir de 01/01/2016

• Em dezembro/2015 foi publicado o Convênio ICMS 139/15, alterando o prazo de 
entrada em vigor para 01/04/2016

• Em março/2016 foi publicado o Convênio ICMS 16/16 alterando esse prazo para 
01/10/2016

Ou seja:

• O CEST deverá constar obrigatoriamente dos documentos de venda 
a partir de 1º de outubro de 2016, quer seja de forma eletrônica ou 
impressa.
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CEST – Quando passa a valer ?



CEST

Ofício ao
Ministério da Fazenda 
solicitando prorrogação
para Abril/2017
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• O CEST se aplica a todos os contribuintes do ICMS, optantes ou não 
pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 
Contribuições - Simples Nacional.

• Deverá constar nos documentos de venda, mesmo que o item ou 
operação não estejam sujeitos aos regimes de substituição tributária 
ou de antecipação do recolhimento do imposto (conforme especificado 
no convênio ICMS 92/2015).

• Foram criadas legislações e Notas Técnicas que o inclui em todas as 
tecnologias fiscais atuais:

- ECF                 - S@T
- NF-e               - NFC-e
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CEST – A quem se aplica



Av. Fagundes Filho, 145 | 9º andar | Conj. 90 | Edifício Austin | Vila  Monte Alegre | São Paulo | SP | 04304-010             afrac.org.br | feiraautocom.org.br

Problemática



Tecnologia Fiscal

Cupom ECF

NF-e / NFC-e

CF-e - SAT
Banco de Dados

Hardware

SEFAZ
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Sistemas
Comerciais

Indústria

Importação

Atacado Varejo
- Fiscal x Contábil

- CEST com CST e CSOSN versus CFOPs
- SPED coerente entre Fornecedores
- Produtos ST no estado de origem

e não no destino

CEST – Cenário Geral



• Os sistemas de retaguarda ou ERP deverão ser atualizados para 
conter o campo CEST nos dados do produto.

• Desafio – Determinação do campo CEST para cada produto, com base 
em seu NCM e Anexos II a XXIX do convênio 92/15 

• A base de dados de produto deverá obrigatoriamente estar 
atualizada até 1º de outubro de 2016
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CEST – Desafios – Inclusão do campo CEST na base de 
dados
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Mesmo CEST para
NCM diferentes

Mesmo NCM para
CEST diferentes

CEST – Desafios – Mesmo NCM para vários CEST e vice-
versa
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CEST – Desafios – Mesmo NCM com interpretações diversas

NCM 3917.40.10 - Dos tipos utilizados em linhas de sangue para hemodiálise

NCM 3917.10.10 - Tripas Artificiais de Proteínas Endurecidas
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TOTAL          847                   131 + 144 = 275                                     32,5%

CEST – Desafios – 1/3 da Tabela precisará de interpretação humana



• ECF – 1,5 milhão equipamentos instalados

• NF-e    – 1,34 milhões de empresas emissoras

• NFC-e  – 200 mil empresas emissoras

• SAT     – 100 mil SAT’s ativos
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CEST – Desafios – Atualização do parque instalado
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Dicas e
Soluções



S@T
Alterações Necessárias para 

Inclusão CEST
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Alterações no arquivo XML do CF-e SAT– Solução até 31/12/2016

Solução Inicial utilizando campos “de uso livre” do XML do S@T/CF-
e

• Conforme Portaria CAT 147/12, a partir de 01-10-2016, nas operações com
mercadorias ou bens listados nos Anexos do Convênio ICMS 92/15 sujeitos aos
regimes de substituição tributária ou de antecipação do recolhimento do
imposto, o contribuinte deverá preencher obrigatoriamente o respectivo CEST
utilizando campos de uso livre conforme segue:

• I - campo ID I18 (xCampoDet): preencher com “Cod. CEST”;

• II - campo ID I19 (xTextoDet): preencher com o CEST do item

• Nenhuma alteração de impressão no Extrato do CF-e será necessária.
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Alterações no arquivo XML do CF-e SAT - A partir de 01/01/2017

• Será criado um campo CEST – ID I05w, o qual deverá ser
preenchido pela aplicação e consistido pelo S@T.

• A partir daí o preenchimento dos campos ID I18 e ID I19 com as
informações do CEST não serão mais necessários.

• Nenhuma alteração de impressão no Extrato do CF-e será
necessária.

• Data de inclusão sujeita a prorrogação ou convivência paralela
entre as duas opções.
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NFC-e
Alterações Necessárias para 

Inclusão CEST



Inclusão do campo CEST (ID I05C) no XML da NF-e / NFC-e

• Preenchimento do Campo CEST – obrigatório a partir de
01/10/2016. Opcional antes dessa data.

• Sem necessidade de alterações na impressão do DANFE da NF-e
ou da NFC-e
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Consistência do campo CEST (ID I05C) - NF-e / NFC-e

Obrigatório o preenchimento* para os produtos com os seguintes CST ou CSOSN:

10 - Tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária
30 - Isenta ou não tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
70 - Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária
90 - Outros, desde que com valor de ICMS retido por substituição tributária (tag: vICMSST diferente de zero)
201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária
202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária
203 - Isenção de ICMS do Simples Nacional para a faixa de receita, com cobrança do ICMS por substituição tributária
500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação
900 - Outros, desde que com valor de ICMS retido por substituição tributária

* Entende-se por “preenchimento” a inserção de CEST (i) existente na TABELA e (ii) mais coerente possível. Demais
estão desobrigados e não precisam carregar a tag do campo CEST.
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ECF
Alterações Necessárias para 

Inclusão CEST



Alterações no arquivo Cupom Fiscal ECF

• Convênio ICMS 25/16 - Publicado em 08/04/2016 adequa as soluções do ECF ao
Convênio ICMS 92/15 – Inclusão dos campos CEST E NCM/SH na impressão do
cupom (tanto para o convênio 85/01 como 09/09)

• A descrição do item passa a ser precedida pelo CEST e NCM/SH no seguinte
formato:

• #CEST#NCM/SH# Descrição do Produto

• A data de entrada em vigor inicialmente prevista para 01/06/2016 subentende-
se ter passado para 01/10/2016, tanto para a impressão do CEST quanto para a
impressão do NCM/SH, pois conforme regra prevista pela Cotepe os prazos se
baseiam na obrigação principal (no caso o CEST). A AFRAC solicitou
posicionamento oficial da Cotepe. Alguns estados já confirmaram a data de
01/10/2016 através de e-mail para a entidade.
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Alterações no arquivo Cupom Fiscal ECF
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Alterações no arquivo Cupom Fiscal ECF

• Deve-se considerar se necessário a utilização de comandos ou formatos
adicionais de programação para cada fabricante de ECF para o caso das
descrições ultrapassarem o tamanho default do fabricante. Ex. Bematech
necessita de comando adicional para imprimir descrição maior do que 29
caracteres.

• No caso do PAF-ECF, a Tabela de Mercadoria e Serviços deverá ser
modificada para conter os campos CEST e NCM/SH.

• Algumas UF’s salientam que o campo “descrição”, previsto no registro
0200 do SPED, deverá ter o mesmo conteúdo da impressão do item no
cupom fiscal.

• Algumas UF’s salientam que não são mais signatárias do ECF e, por isso,
não acatam o Convênio ICMS 25/16 - Publicado em 08/04/2016.
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Dúvidas?
afrac.org.br
comercial@afrac.org.br
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OBRIGADO!
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