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Comunicado nº47 – 03 de Janeiro 2022 

OVOS DE PÁSCOA - EXCLUSÃO DO REGIME DA 

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A PARTIR DE 01/01/2022 

A PORTARIA CAT nº 68, expedida em 13 de dezembro de 2019, pela Fazenda do Estado de 

São Paulo, havia incluído os ovos de páscoa no regime de substituição tributária, com retenção 

antecipada do ICMS no Estado de São Paulo. Os ovos de páscoa estavam listados nos itens 5 e 6, do 

Anexo XVI, da referida Portaria: 

NCM CEST DESCRIÇÃO 

1704.90.10  17.005.00  Ovos de páscoa de chocolate branco  

1806.90.00  17.005.01  Ovos de páscoa de chocolate  

Entretanto, em 23 de dezembro de 2021, foi expedida a PORTARIA CAT Nº 91, que 

ALTEROU a Portaria CAT 68/19, como segue: 

Artigo 1° - Ficam revogados os itens 5 e 6 do Anexo XVI da Portaria CAT 

68/19, de 13 de dezembro de 2019. 

Artigo 2º - Na exclusão de mercadoria do regime da substituição tributária, 

o contribuinte deverá adotar os procedimentos previstos na Portaria CAT 

28/20, de 19 de março de 2020, em relação ao estoque de mercadorias 

existente em seu estabelecimento no final do dia imediatamente anterior ao 

do início da vigência da referida exclusão. 

Artigo 3° - Fica revogada, a partir de 1º de janeiro de 2022, a Portaria CAT 

67/21, de 31 de agosto de 2021. 

 Artigo 4º - Esta portaria entra em vigor em 1º de janeiro de 2022. 

Deste modo, a partir de 01.01.2022, os associados que estejam no domicílio fiscal do Estado 

de São Paulo, com relação aos ovos de páscoa, para efeito de regime tributário, deverão observar os 

procedimentos previstos na PORTARIA CAT nº 28/2020, de forma que se recomenda a dar ciência 

aos profissionais responsáveis pela contabilidade da empresa e outras áreas envolvidas para que 

adotem as providências necessárias. Para maiores informações, disponibilizamos o link para acesso a 

portaria: https://legislacao.fazenda.sp.gov.br/Paginas/Portaria-CAT-28-de-2020.aspx 

DEPTO. JURÍDICO - DR. ADILSON SANTOS ARAUJO – OABSP nº 126974 

https://legislacao.fazenda.sp.gov.br/Paginas/Portaria-CAT-28-de-2020.aspx

