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QUESTÕES ATUAIS DE ICMS:

DECISÃO DO STF SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS (ADC 49)



CONTEXTO JURISPRUDENCIAL “PRÉ ADC 49”

A jurisprudência histórica do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal 
(STF) sempre foi no sentido de que as 
transferências de mercadorias entre 
estabelecimentos do mesmo titular NÃO 
são fatos geradores do ICMS.

Apenas as operações que impliquem atos de 
mercancia e resultem em transferência de 
titularidade devem estar sujeitas à incidência do 
ICMS, nos termos da regra matriz constitucional 
do imposto prevista no art. 155, II, da Constituição 
Federal.

• Súmula 166 do STJ:

“Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria
de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”

• Tema 1.099 da Repercussão Geral do STF:

“Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para
outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não
haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”



RESULTADO DO JULGAMENTO

Foi declarada a inconstitucionalidade 
dos artigos 11, §3º, II; 12, I (no 
trecho “ainda que para outro  
estabelecimento do mesmo titular”); e 
13, §4º, da LC 87/96, 

Em 19.04.2021 a ADC foi julgada 
improcedente, por unanimidade.

O STF mais uma vez reafirmou sua 
jurisprudência (que recentemente 
havia sido consolidada quando do 
julgamento do Tema 1099) no 
sentido de que não incide ICMS 
nas transferências entre 
estabelecimentos do mesmo 
titular.



RESULTADO DO JULGAMENTO

Art. 11. O local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento
responsável, é:
(...)
§ 3º Para efeito desta Lei Complementar, estabelecimento é o local, privado ou público, edificado ou não, próprio ou de
terceiro, onde pessoas físicas ou jurídicas exerçam suas atividades em caráter temporário ou permanente, bem como
onde se encontrem armazenadas mercadorias, observado, ainda, o seguinte:
II - é autônomo cada estabelecimento do mesmo titular.
Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:
I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo
titular;
(...)
Art. 13. A base de cálculo do imposto é:
(...)
§ 4º Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, a
base de cálculo do imposto é: (...)



01 Necessidade de estorno dos créditos da origem? 

02 Perda ou anulação de eventuais benefícios fiscais?

03 Adequação das legislações estaduais frente à declaração de inconstitucionalidade?

DÚVIDAS DOS CONTRIBUINTES PÓS JULGAMENTO

04
Autonomia dos estabelecimentos quanto a obrigações acessórias e eventual necessidade de 
centralização nacional da apuração do ICMS?



EFEITOS PRÁTICOS DA DECISÃO NA ADC 49

Venda R$ 100,00

ICMS a pagar R$ 18,00

Transf. R$ 100,00

Crédito ICMS R$ 18,00 R$ 0,00

Débito ICMS R$ 00,00

ICMS a pagar R$ 0,00

Venda R$ 200,00

Crédito ICMS R$ 0,00

Débito ICMS R$ 36,00

ICMS a pagar R$ 36,00

Venda R$ 250,00

Crédito ICMS R$ 36,00

Débito ICMS R$ 45,00

ICMS a pagar R$ 9,00

SP SP MG MG

Venda R$ 100,00

ICMS a pagar R$ 18,00

Transf. R$ 100,00

Crédito ICMS R$ 18,00

Débito ICMS R$ 12,00

ICMS acumulado R$ 6,00

Venda R$ 200,00

Crédito ICMS R$ 12,00

Débito ICMS R$ 36,00

ICMS a pagar R$ 24,00

Venda R$ 250,00

Crédito ICMS R$ 36,00

Débito ICMS R$ 45,00

ICMS a pagar R$ 9,00

SP SP MG MG

Alíquota 18% Alíquota 18%Alíquota 12%
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Alíquota 18% Alíquota 18%Sem ICMS

CF/88 dispõe que: a isenção ou não incidência do ICMS: 

(i) acarretará na anulação do crédito relativo às operações anteriores; e 

(ii) não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações seguintes.



o Modulação a partir do exercício financeiro subsequente à conclusão do julgamento;

o Esclarecimentos acerca da amplitude da decisão quanto à autonomia dos estabelecimentos

o Aproveitamento de créditos anteriores à operação sobre a qual não incide o tributo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
Opostos pelo Estado do Rio Grande do Norte

TÓPICOS DISCUTIDOS



MODULAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Voto do Min. Edson Fachin (Relator)
(Acompanhado Min. Ricardo Lewandowski e Min. Cármen Lúcia)

o Modulação dos efeitos da decisão para o próximo exercício financeiro (2023);

o Ressalva para ações judiciais e processos administrativos pendentes de conclusão até a data de 
publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (ou seja, 29/04/2021);

o Admite a manutenção dos créditos / Preservação de operações praticadas pelos contribuintes, 
sobretudo beneficiários de incentivos fiscais.

VOTOS



Voto do Min. Luis Roberto Barroso
(Acompanhado pela Ministra Rosa Weber)

o Modulação dos efeitos da decisão a partir do ano do exercício financeiro seguinte (2023); 

o Ressalva para ações judiciais e processos administrativos pendentes de conclusão até a data de 
publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (ou seja, 29/04/2021);

o Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre 
estabelecimentos de mesmo titular, contribuintes teriam o direito de transferir tais créditos.

VOTOS

MODULAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO



Voto do Min. Dias Toffoli
(Acompanhado pelos Ministros Luiz Fux e Alexandre de Moraes)

o Modulação dos efeitos da decisão para após o prazo de 18 (dezoito) meses, contados da data de 
publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração;

o Ressalva para ações judiciais propostas até a data de publicação da ata de julgamento de mérito, 
caso as partes dessas ações optem ou já tenham optado por não destacar e recolher;

o Reconhece o direito de os contribuintes não estornarem o crédito de ICMS concernente às 
operações de aquisição anteriores.

VOTOS

MODULAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO



O Ministro Nunes Marques havia acompanhando a 
proposta de modulação apresentada pelo Min. Dias 
Toffoli, mas pediu vista dos autos no dia 02/05/2022.

MODULAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO



Até o pedido de vista do ministro Nunes Marques, nove 
ministros haviam votado nos embargos, todos prevendo 
algum tipo de modulação e a preservação dos créditos. 

MODULAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONSENSO PARCIAL

Sem a formação de quórum para modulação, a saída seria um “ponto médio”

entre os posicionamentos, abarcando a modulação e a manutenção dos

créditos.



INICIATIVAS LEGISLATIVAS

Projeto de Lei Complementar nº 332/2018: dispõe sobre a 
não incidência do ICMS na transferência de mercadorias entre 
estabelecimentos do mesmo contribuinte. Com a redação atual, 
será possibilitada a manutenção de créditos no estabelecimento 
de origem, bem como a transferência dos créditos ao 
estabelecimento destinatário.

Projeto de Lei Complementar nº 148/2021: (i) Não 
incidência nas transferências com manutenção de crédito; e 
(ii) Regime optativo de tributação.



QUESTÕES ATUAIS DE ICMS:

ACÚMULO DE SALDO CREDOR DE ICMS



ICMS/SP

SALDO CREDOR CRÉDITO ACUMULADODIFERENÇA

HIPÓTESES GERAIS

CRÉDITO DO ICMS

Decorre do confronto entre 
créditos e débitos fiscais do 

contribuinte, relativo ao período 

de apuração correspondente, ou 

seja, é aquele que permanece 

escriturado no livro Registro de 

Apuração do ICMS e só pode ser 

utilizado para abater os débitos 

nas operações próprias da 

empresa.

Representa parte do saldo credor 

oriundo de determinadas 
situações expressas na legislação. 

Na maioria das vezes, tais créditos 

não serão compensados com os 

débitos do imposto nas saídas 

promovidas pelo contribuinte. 

Após a demonstração do crédito 

ao fisco e mediante sua 

autorização, será possível a 

utilização para pagamento de 

fornecedores ou débitos do 

imposto junto ao Estado.



IMPORTÂNCIA DA 
QUALIDADE DO 
CRÉDITO (SEFAZ)

SALDO CREDOR

o Documento fiscal devidamente escriturado e cumprindo os requisitos

previstos na legislação;

o Escrituração pelo valor nominal;

o Escrituração em até 5 anos contados da data da emissão do documento

fiscal;

o Excesso de destaque não poderá ser apropriado como crédito;

o Vedação uso e consumo;

o Limitações ativo.



CRÉDITO ACUMULADO

CRÉDITO ACUMULADO

Alíquotas diversas na entrada e saída de mercadoria
ou serviço tomado ou prestado.
Para saída interestadual, a constituição do crédito

somente será admitida quando, cumulativamente, a

mercadoria:

1 - for fisicamente remetida para o Estado de

destino;

2 - não regresse à origem, ainda que simbolicamente.

Operação ou prestação 

efetuada com redução 
de base de cálculo nas 

hipóteses em que seja 

admitida a manutenção 

integral do crédito.

Operação ou prestação realizada sem 
o pagamento do imposto nas 

hipóteses em que seja admitida a 

manutenção do crédito, tais como 

isenção ou não incidência, ou, ainda, 

abrangida pelo ICMS-ST ou do 

diferimento.
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HIPÓTESES DE APROPRIAÇÃO



CRÉDITO ACUMULADO

CRÉDITO ACUMULADO

Sistema de Custeio:

• Apura o custo efetivo das operações

• Manual e leiaute publicados pela Portaria CAT

83/2009

• Maior complexidade

• Sem limite de valor

• Previsão do artigo 72-A do RICMS/SP

Sistema de Apuração Simplificada:

• Apura o custo estimado das operações

• Manual e leiaute publicados pela Portaria CAT 

207/2009

• Limite mensal de 10.000 (dez mil) UFESPs

• Previsão do artigo 30 das Disposições 

Transitórias (DDTT) do RICMS/SP.
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SISTEMAS DE APURAÇÃO



HIPÓTESES DE 
TRANSFERÊNCIA

SALDO CREDOR

(1) outro estabelecimento da mesma empresa;

(2) empresa interdependente, mediante prévio reconhecimento da interdependência 
pela Secretaria da Fazenda;

(3) fornecedor, a título de pagamento das aquisições feitas por estabelecimento 
industrial, nas operações de compra de matéria-prima, material secundário ou de 
embalagem, para uso pelo adquirente na fabricação de produtos em São Paulo; 
outras hipóteses;

(4) fornecedor, a título de pagamento das aquisições feitas por estabelecimento 
comercial, nas operações de compra de mercadorias inerentes ao seu ramo usual 
de atividade, para comercialização em SP; bens novo para ativo imobilizado, para 
utilização direta em sua atividade comercial, pelo prazo mínimo de um ano; outros;

(5) Outras hipóteses mais específicas;

(6) Terceiros, mediante autorização do Secretário da Fazenda ou do Coordenador da 
CAT (Programa Pró-Ativo).



UTILIZAÇÃO DO SALDO CREDOR OU CRÉDITO ACUMULADO

IMPORTADORES

Portaria CAT nº 108/2013 e Resolução do Senado Federal 13/2012.

Operações que resultem saldos credores elevados e continuados do ICMS em virtude 
da aplicação da alíquota de 4,0% nas operações interestaduais com bens e mercadorias 
importados do exterior ou com conteúdo de importação superior a 40%.

DIVERSOS ESTABELECIMENTOS NO ESTADO

Transferência de saldo credor entre estabelecimentos do mesmo 
titular em apuração centralizada

Possibilidade de transferência de saldo credor do estabelecimento centralizado
até o montante a ser absorvido pelo estabelecimento centralizador no mesmo 
período de apuração (artigo 97, § 3º, 2, do RICMS/SP - Decreto nº 45.490/2000).

ALTERNATIVAS



UTILIZAÇÃO DO SALDO CREDOR OU CRÉDITO ACUMULADO

EXPORTADORES

CF/88: ICMS não incidirá sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços 
prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto 
cobrado nas operações e prestações anteriores

LC 87/96: saldos credores acumulados por estabelecimentos que exportem podem ser, na proporção que 
essas saídas representem do total das saídas realizadas pelo estabelecimento, (1) imputados pelo contribuinte 
a qualquer estabelecimento seu no Estado e (2) havendo saldo remanescente, transferidos pelo sujeito passivo 
a outros contribuintes do mesmo Estado

STJ: art. 25, da LC 87/96, é autoaplicável e as legislações estaduais não podem restringir sua aplicação

DEMAIS CASOS (SP)

Lei 10.177: Prazo máximo de 120 dias para decisão de requerimentos de 
qualquer espécie apresentados à Administração

Decisões determinam que Sefaz/SP agilizem análise pedidos de e-CredAc com 
mais de 120 dias

DISCUSSÕES JUDICIAIS



REESTRUTURAÇÃO DE OPERAÇÕES
A análise e reestruturação para fins de utilização de saldo

credor e/ou credito acumulado deve ser realizada caso a caso,

considerando as particularidades de cada operação.

UTILIZAÇÃO DO SALDO CREDOR OU CRÉDITO ACUMULADO
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OBRIGADO!

Leia o QR Code ao lado ou clique aqui 
e saiba mais sobre o nosso escritório.

Scan the QR Code on the left or click here 
and learn more about our office.


