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RESUMO 

O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte 

Interestadual, Intermunicipal e de Telecomunicações (ICMS) é um tributo de 

competência estadual que constitui uma das maiores fontes arrecadatórias das 

Unidades Federativas. 

A Constituição Federal de 1988 prevê que o ICMS será um imposto não-

cumulativo, aproveitando-se o montante pago na operação anterior, com o saldo 

residual do imposto a pagar, sendo tal sistemática possível em razão do creditamento 

do imposto pago na cadeia anterior. 

A discussão acerca da escrituração do crédito do imposto são as mais 

diversas possíveis, com entendimentos diversos nos tribunais administrativos e 

judiciais por todo o país. 

Uma das principais discussões se dá no creditamento dos produtos 

intermediários, ou seja, aqueles produtos considerados essenciais para a produção, 

mas que não incorporam diretamente o produto final manufaturado. 

O presente estudo demonstrará as diferenças de interpretação do crédito dos 

produtos intermediários nos tribunais que possuem jurisdição sobre o Estado de São 

Paulo, com análise do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo 

(instância administrativa da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo), do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça. 

Palavras-chave: ICMS. Produtos Intermediários. Tribunal de Impostos e Taxas do 

Estado de São Paulo (TIT-SP). Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP). 

Superior Tribunal de Justiça (STJ). 



ABSTRACT 

The Value-Added Tax – ICMS is a state competence tribute that constitutes 

one of the major financing sources of the Federative Units. 

The Federal Constitution (1988) provides that the ICMS will be a non-

cumulative tax, imposing liability of the amount paid in the previous operation, with the 

residual balance of the tax payable. The non-cumulative tax is possible due to the 

credit and debit systematic, involving the tax paid in the previous chain, in counterpart 

of the residual amount. 

The credit discussion endorsement is as diverse as possible, with varying 

understandings in administrative and judicial courts throughout Brazil. 

One of the most important discussions is in the crediting of intermediate goods, 

which are essential products for industrial manufacturing, but are not directly 

incorporated the final manufactured product. 

The present research will demonstrate the differences the credit of 

intermediary products rendering in courts that have jurisdiction over the State of São 

Paulo, with analysis by the São Paulo State Treasury Court, São Paulo State Court of 

Justice and the Superior Court of Justice. 

Key-words: Value-Added Tax. ICMS. Intermediate Goods. São Paulo State Treasury 

Court. São Paulo State Court of Justice. Superior Court of Justice. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tratará da análise dos tribunais que possuem jurisdição 

sobre o Estado de São Paulo acerca da possibilidade de creditamento do ICMS em 

produtos intermediários do ICMS, tema este que nos remete ao estudo acerca da alta 

carga tributária imposta a todas as empresas do território nacional. 

A garantia constitucional da não-cumulatividade do Imposto sobre a 

Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual, 

Intermunicipal e de Telecomunicações (ICMS) possibilita compensar o valor devido 

em cada operação com o montante cobrado nas operações comerciais anteriores. 

Sendo assim, diversas discussões são diariamente travadas perante as 

esferas administrativas e judiciais deste país acerca de quais produtos conferem ou 

não o direito ao crédito do imposto, em uma busca incessante pela redução da carga 

tributária empresarial. 

As interpretações acerca da possibilidade da escrituração do crédito do 

ICMS são as mais diversas ao longo de todo o território nacional e dentro do próprio 

território paulista, tendo em vista que tal conceito, diferentemente do que ocorre com 

o Imposto sobre Produtos Intermediários, não é pacificado ou sequer positivado.

A análise constante no presente trabalho limitar-se-á ao entendimento 

majoritário dos tribunais referidos, não buscando, em hipótese alguma, o esgotamento 

da jurisprudência destes órgãos. 

Em apertada síntese, este é o plano de fundo do trabalho proposto: analisar 

o entendimento majoritário dos tribunais acerca da possibilidade do creditamento do

ICMS sobre os produtos intermediários que não são diretamente incorporados no 

produto final manufaturado. 



12 
 

2 ICMS 
 

2.1 Contexto Histórico 
 

O Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias (ICM) 

teve início com a Constituição Federal de 1967, que passou a tributar a venda de 

mercadorias dentro do território nacional. 

O ICM, posteriormente modificado para se tornar o Imposto sobre a 

Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual, 

Intermunicipal e de Comunicação (“ICMS”) como é conhecido hoje, estava previsto no 

artigo 24, inciso II da Constituição da República Federativa do Brasil de 1967, 

conforme se observa: 

 

Art. 24 - Compete aos Estados e ao Distrito Federal decretar impostos sobre: 
 
(...) 
 

II - operações relativas à circulação de mercadorias, realizadas por 
produtores, industriais e comerciantes. 
 
 

A já revogada Carta Magna de 1967 previa, dentre outros aspectos, a não-

cumulatividade do referido imposto, ou seja, o valor pago a título de ICM em uma 

operação comercial poderia ser utilizado como crédito na operação seguinte, e que a 

arrecadação do tributo seria dos Estados e do Distrito Federal, sendo repassado um 

montante de 20% (vinte por cento) de todo o valor arrecadado para os Municípios em 

que a operação comercial teve origem. 

Ocorre que, com o advento da Constituição Federal de 1988, o antigo ICM 

sofreu algumas alterações, passando a denominar-se de Imposto sobre operações 

relativas circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicações (ICMS). 

Assim, é possível verificar que houve uma ampliação da incidência do 

imposto, passando a incluir as operações de transportes interestaduais, 

intermunicipais, os serviços de comunicação e os impostos que recaem sobre a 

energia elétrica, combustíveis líquidos e gasosos e os minerais, impostos estes que 

anteriormente eram de competência da União. 
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No entanto, ao tempo que na Constituição Federal de 1967, o montante do 

repasse realizado aos Municípios era de 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

arrecadação total, este passou a ser de 25% (vinte e cinco por cento), havendo um 

incremento significativo na receita recebida pelos Municípios a título de repasse. 

Além disso, a Constituição Federal de 1988 passou a incluir prestações de 

serviços no rol da tributação do ICMS, removendo tais prestações de serviços da 

competência municipal, ou seja, da incidência do Imposto sobre Serviços (ISS). 

Com a modificação do ICM, passou a ser discricionariedade do legislador 

definir quais prestações de serviço estariam a cargo do ICMS e quais estariam sujeitas 

ao ISS. Assim, sobre este tema, ensina Ives Gandra Martins, em Comentários à 

Constituição do Brasil1: 

 
Já defendi, no passado, a tese de que não há prestação de serviços 

que não implique no fornecimento de alguma mercadoria, ou fornecimento 
de mercadoria que não implique prestações de serviços. Um parecer jurídico 
datilografado é veiculado por meio de folhas de papel, sendo claro a 
prestação de serviços e não fornecimento de mercadorias (papel 
datilografado). Uma montadora de automóveis presta mais serviços 
(montando peças recebidas de terceiros) do que produz produtos, mas a 
venda de um automóvel não é prestação de serviços e sim fornecimento de 
mercadorias. 

Por esta razão, os impostos sobre circulação de produtos, 
mercadorias ou serviços, têm um núcleo comum indissociável, cabendo à 
lei determinar os casos em que, pela teoria da preponderância, a concepção 
de mercadoria fornecida prevalece sobre a prestação de serviços incluída 
ou nos casos em que a hipótese é inversa. 

 

Deste modo, verifica-se que o legislador constituinte poderia optar por 

inserir qualquer prestação de serviços no rol tributado pelo ICMS, mas não o fez. 

Apenas optou por incluir as prestações de serviços que não possuem completa 

correlação com o Município a que são prestadas, atribuindo, portanto, os serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicações. 

 

2.2 O ICMS na Constituição de 1988 – Princípios Constitucionais Aplicáveis 
 

O Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

                                                        
1 MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil - Volume 6. 1a ed. São Paulo: 
Manole, 2006, p. 354. 
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Comunicações (ICMS) está previsto na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 

155, inciso II, conforme se observa: 

 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:  
 
(...) 
 
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, 
ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; 

  

Assim, em plena consonância com os demais tributos elencados pela Carta 

Magna de 1988, o ICMS está sujeito aos princípios norteadores do direito tributário e 

às limitações dos entes federados ao poder de tributar. 

Dentre tais princípios, para fins deste estudo, a análise estará delimitada 

aos princípios da Legalidade e da Anterioridade Nonagesimal e de Exercício 

Financeiro, conforme será exposto a seguir: 

 

2.2.1 O Princípio da Legalidade 
 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 150, inciso I, demonstra que 

qualquer tributo, seja ele um imposto, uma contribuição de melhoria ou uma taxa, 

somente podem ser instituídos ou aumentados por meio de lei, isto é, não é passível 

o Poder Executivo, por ato de seu chefe, editar regulamentação instituindo ou 

majorando determinado tributo, ainda que seja de sua competência, conforme se 

observa abaixo: 

 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 
(...) 

 

A doutrina intitulou tal disposição como Princípio da Legalidade, conforme 

nos demonstra Luís Eduardo Schoueri, em sua obra Direito Tributário2.  

 

A ideia da legalidade é própria do Estado de Direito. É algo que se 
encontra no artigo 5°, II, da Constituição Federal: “Ninguém será obrigado a 
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. É uma 
garantia do cidadão contra abusos por parte dos governantes. 

                                                        
2 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 7a ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 300. 
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A previsão da Constituição Federal de 1988 é expressa no sentido de que 

tal disposição é completamente aplicada ao ICMS, garantindo a segurança jurídica 

dos contribuintes. 

Isso se dá, pois, diferentemente do que ocorre com outros impostos como 

o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), o Imposto sobre Importações (II) e o 

Imposto de Exportação (IE), o ICMS tem função meramente arrecadatória para os 

cofres estaduais, não possuindo como função essencial a regulação do mercado, e, 

portanto, não há razão para que  tenha sua alíquota alterada por meio de atos do 

Poder Executivo (o que ocorre com os impostos extrafiscais, como os acima 

mencionados). 

 

2.2.2 O Princípio da Anterioridade Nonagesimal e de Exercício 
 

 Além do Princípio da Legalidade anteriormente mencionado, há ainda o 

Princípio da Anterioridade, que é dividido em Anterioridade de Exercício e 

Anterioridade Nonagesimal, conforme será abaixo demonstrado. 

 Inicialmente, deve-se esclarecer que ambos os princípios visam vedar a 

tributação surpresa, seja ela com a instituição de novo tributo, seja ela com a 

majoração de tributo anteriormente existente. Assim, tal vedação constitucional possui 

o condão de auxiliar o contribuinte a provisionar o pagamento de um determinado 

tributo que tenha sido instituído ou majorado. 

 Previsto no artigo 150, inciso III da Constituição Federal, tal princípio é assim 

descrito:  

 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
 
(...) 
 
III - cobrar tributos: 
 
(...) 
 
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os 
instituiu ou aumentou; 
 
c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a 
lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b; 
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Conforme se demonstra, tal limitação constitucional ao poder de tributar 

pode ser dividida em três marcos temporais distintos, todos visando à já mencionada 

vedação à tributação surpresa. 

Inicialmente, há princípio da anterioridade de exercício, ou seja, no 

momento em que um tributo for instituído ou majorado, a cobrança do mesmo somente 

poderia ocorrer no exercício financeiro seguinte. 

Ocorre que, muitas vezes, o motivo pelos quais a referida limitação ao 

poder de tributar existia, não era efetivamente concretizada, ou seja, o contribuinte 

era pego de surpresa com a necessidade de recolher um tributo que havia sido 

instituído poucos dias antes do fim do exercício financeiro anterior 

Neste sentido, ensina Luís Eduardo Schoueri em sua obra Direito 

Tributário3. 

 A prática posterior à adoção do Princípio da Anterioridade, 
entretanto, mostrou que este representava uma mera regra, perdendo-se o 
que de valorativo nele existia (a proteção contra aumentos inesperados na 
carga tributária), passando os vários poderes legislativos a apenas 
assegurar a aprovação das leis tributárias no final do ano, ainda que de 
modo atabalhoado, mas sem qualquer consideração para com o 
contribuinte. 

 

No ano de 2003, o legislador constitucional, ao se deparar com a 

inefetividade da limitação outrora imposta, entendeu por bem criar uma nova limitação, 

batizando-a de Princípio da Anterioridade Nonagesimal, através da edição da Emenda 

Complementar no 43 de 19/12/2003. 

A referida Emenda Constitucional passou a prever a necessidade de que, 

respeitada a mudança de exercício financeiro, também deveria aguardar 90 (noventa) 

dias para que o tributo pudesse ser efetivamente cobrado do contribuinte, encerrando 

a prática, anteriormente recorrente, de se promover a edição de uma majoração da 

carga tributária somente ao final do exercício financeiro. 

Luciano Amaro, em sua obra Direito Tributário Brasileiro4, demonstrou, de 

modo exemplificado, como a aplicação cumulada de ambos os princípios devem 

ocorrer, senão vejamos:  

 A Constituição exige, como dizíamos, que a lei que crie ou 
aumente tributo seja anterior ao exercício financeiro em que o tributo será 
cobrado e, ademais, que se observe a antecedência mínima de noventa dias 

                                                        
3 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 7a ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 300. 
4 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 21a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 144.  
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entre a data de publicação da lei que o instituiu ou aumentou e a data em 
que passa a aplicar-se. Isso significa que, se o fato “a” é eleito como 
tributável por lei publicada em 10 de novembro do ano X, somente a partir 
de 9 de fevereiro do ano X+1 é que a ocorrência de fatos do tipo “a” irão 
gerar obrigação tributária; nesse dia, já terão decorrido noventa dias da 
publicação e já se estará no exercício seguinte ao da publicação. Se esta 
ocorrer entre janeiro e 2 de outubro do ano X, ela poderá aplicar-se já́ no 
início de janeiro do ano X+1. 

 

Do mesmo modo que foi tratado o Princípio da Legalidade, o Princípio da 

Anterioridade, seja ela nonagesimal ou de exercício financeiro, devem ser aplicados 

ao ICMS, trazendo, novamente, uma garantia adicional ao contribuinte do imposto. 

No entanto, conforme disposição do artigo 155, parágrafo 4o e incisos da 

Constituição Federal, o ICMS incidente sobre combustíveis e lubrificantes se 

enquadra como uma exceção a ambos os princípios retro mencionados para fins de 

redução e reestabelecimento de suas alíquotas. 

A justificativa para tal exceção é notoriamente negocial e econômica, ou 

seja, os Estados e o Distrito Federal, podem, por intermédio da flutuação das alíquotas 

do ICMS sobre combustíveis e lubrificantes, regular o mercado, reduzindo o valor 

destes produtos ao consumidor final (ao realizar a redução das alíquotas por certo 

período de tempo), incentivando o consumo e a rotatividade do produto em questão.  

Além disso, pode também, por meio de ato do Poder Executivo, 

reestabelecer as alíquotas aos patamares anteriormente fixados, novamente 

regulando o mercado. Isso se dá pelo caráter extrafiscal deste imposto, assim como 

ocorre com os já mencionados IPI, II e IE.  
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3 A NÃO-CUMULATIVIDADE DO ICMS 
 

3.1 Conceito  
 

O princípio da não-cumulatividade teve origem na Constituição Federal de 

1988 e possuiu como finalidade reduzir o custo do processo produtivo e comercial, 

minimizando o impacto dos impostos sobre o preço dos bens e serviços de transporte 

e de comunicação, de forma que seja tributado somente o valor acrescentado a cada 

fase do ciclo econômico, ou seja, o valor que seja efetivamente agregado ao produto 

em cada fase do processo produtivo ou, para o caso do ICMS, para case fase da 

circulação de mercadorias ou prestação de serviços que são objetos do presente 

imposto. 

Expressamente no que tange ao ICMS, a Constituição Federal de 1988, em 

seu artigo 155, parágrafo 2º, inciso I prevê que que este tributo será não-cumulativo, 

determinando que seja compensado o montante pago na operação anterior com o 

montante a ser pago relativo ao valor agregado na operação, conforme se observa 

abaixo: 

 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 
 
(...) 
 
§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: 
I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada 
operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com 
o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo 
Distrito Federal; 

 

Tal princípio é melhor explicado na obra Comentários à Constituição do 

Brasil5, escrita com colaboração do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar 

Mendes: 

 

” No modelo de IVA6, fundado no ‘consumo’, a não-cumulatividade decorre 
da coincidência do princípio do dever de repercussão àquele do dever de 
dedução do imposto pago nas operações anteriores, como crédito, para 
garantir o princípio da não-cumulatividade em favor do último sujeito da 
cadeia plurifásica. Nesta fórmula, o tributo a pagar deve ser a soma relativa 
de todas as operações de venda ou prestações de serviços da empresa, na 

                                                        
5 CANOTILHO, José Joaquim Gomes, MENDES, Gilmar Ferreira, SARLET, Ingo Wolfgang, STRECK, Lenio Luiz, LEONCY, 
Léo Ferreira. Comentários à Constituição do Brasil. Editora Saraiva. 2ª Edição, 2013, pág. 1715. 
6 Nota do Autor: Imposto sobre Valor Agregado 
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proporção das suas atividades, com a base de cálculo correspondendo ao 
‘valor agregado’ do bem (o aumento de valor dos produtos consumidos), 
seguida de liquidação mediante a dedução, autorizada por lei, dos créditos 
(...)” 

 

Além disso, o Ministro Gilmar Mendes, ainda fazendo alusão à obra 

Comentários à Constituição do Brasil7, ensina que o aproveitamento do crédito é um 

direito previsto pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, não 

podendo, em hipótese alguma, ser realizada qualquer tipo de inovação no que tange 

à apuração do ICMS, uma vez que a opção da Carta Magna, para o presente tributo 

estadual, foi a aplicação do Princípio da Não-Cumulatividade. 

Ainda no que que se refere à previsão constitucional da não-cumulatividade 

do ICMS, deve-se ilustrar com os ensinamos de Leandro Paulsen, Desembargador 

Federal do Tribunal Regional Federal da 4a Região, em sua obra Curso de Direito 

Tributário8 , que nos demonstra como tal aplicação se dá nas práticas mercantis 

rotineiras em território nacional:  

 

A não-cumulatividade, no sistema brasileiro, costuma operar mediante 
a apropriação de créditos quando da aquisição de um produto ou mercadoria 
onerado pelo tributo e sua utilização para compensação com o mesmo 
tributo quando devido novamente na incidência sobre a operação posterior 
com tal objeto incorporado a outro ou simplesmente revendido. Os créditos 
assegurados para evitar a cumulatividade são denominados de créditos 
básicos, correspondendo ao tributo já cobrado sobre a operação anterior. 
Desse modo, toma-se o tributo cobrado para deduzi-lo quando da nova 
incidência. Daí por que se costuma referir que se trata de uma sistemática 
de “imposto sobre imposto”, e não de “base sobre base”. A incidência é 
sempre sobre o valor total. Apura-se o montante devido e desconta-se o 
crédito para verificar o valor a pagar. Utiliza-se um mecanismo de créditos e 
débitos em que, na hora de pagar o tributo, se verificam os créditos de que 
se disponha, para deduzi-los. 

 

Em suma, tem-se que o crédito em questão, enquanto instrumento da não-

cumulatividade, jamais pode ser visto como um crédito financeiro, mas sim como um 

crédito de natureza escritural, cuja finalidade é fazer com que, em cada etapa de 

cadeia de produção e comercialização de dado produto, somente seja tributado seu 

valor agregado. 

                                                        
7 CANOTILHO, José Joaquim Gomes, MENDES, Gilmar Ferreira, SARLET, Ingo Wolfgang, STRECK, Lenio Luiz, LEONCY, 
Léo Ferreira. Comentários à Constituição do Brasil. Editora Saraiva. 2ª Edição, 2013, pág. 1716. 
8 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário. 28a ed. Porto Alegre: Saraiva, 2017, p. 158. 
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Descendo para uma análise da legislação infraconstitucional, deve-se 

verificar que tal aplicação também se dá tanto no Código Tributário Nacional como em 

legislações esparsas que regulam a tributação sobre o consumo. 

Em seu artigo 49, o Código Tributário Nacional prevê, parafraseando o 

texto constitucional, que o ICMS será não-cumulativo, somente realizando o 

acréscimo de alguns detalhes procedimentais no que se refere ao período de 

aproveitamento do crédito, conforme se observa: 

Art. 49. O imposto é não-cumulativo, dispondo a lei de forma que o montante 
devido resulte da diferença a maior, em determinado período, entre o 
imposto referente aos produtos saídos do estabelecimento e o pago 
relativamente aos produtos nele entrados. 

Parágrafo único. O saldo verificado, em determinado período, em favor do 
contribuinte transfere-se para o período ou períodos seguintes. 

A Ministra do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, em 

sua obra Comentários ao Código Tributário Nacional, demonstra que a grande virtude 

do legislador, ao adotar o princípio da não-cumulatividade, está em deduzir todo o 

imposto que foi pago na operação anterior ao realizar a nova operação, fazendo com 

o que percentual da alíquota que deve ser cobrada nunca ultrapasse o percentual 

previsto pelo legislador.  

Desta forma, por seu relevante papel econômico e social, o princípio da 

não-cumulatividade não pode sofrer restrições, exceto aquelas já previstas na própria 

Constituição Federal.  

 Reforçando o entendimento prescrito pela Ministra Eliane Calmon, temos 

os ensinamentos de Roque Antônio Carrazza, em sua obra ICMS9: 

O ICMS deve, necessariamente, sujeitar-se ao princípio da não-
cumulatividade, que, tendo sido considerado, pela Constituição, um dos 
traços característicos deste tributo, não pode ter seu alcance nem diminuído, 
nem, muito menos, anulado por normas inconstitucionais, como melhor 
veremos em seguida. Portanto, o direito de compensação (em favor do 
contribuinte) só depende, para nascer, da ocorrência, no mundo 
fenomênico, de um dos fatos imponíveis do ICMS. Aceitar que a Lei ou o 
Fisco é que vão disciplinar o gozo desse direito, implica reconhecer, 
equivocadamente, que o Legislativo ou a Administração Pública podem, a 
seu critério, estreitar ou, mesmo, esvaziar o princípio da não-cumulatividade 
do ICMS, que os Estados e o Distrito Federal são obrigados, pela 
Constituição, a obedecer. Ora, parece-nos evidente que um direito 

                                                        
9 CARRAZZA. Roque Antonio. ICMS. Editora Malheiros: São Paulo. 3ª Edição. 1997, pág. 153. 
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concedido de maneira tão irrestrita pela Carta Constitucional não pode 
navegar ao grado da vontade do legislador ou do Fisco. 

 

Com base nisso, todas as normas que se refiram ao ICMS devem, 

obrigatoriamente, respeitar o princípio da não-cumulatividade, de modo a dispor que 

o sujeito passivo da obrigação tributária terá direito de abatimento do valor devido de 

ICMS por meio de créditos apurados em relação à operações anteriores. 

No entanto, a própria Constituição Federal limitou a amplitude da 

aplicação do princípio da não-cumulatividade somente para duas hipóteses, não 

sendo passível, portanto, ao legislador infraconstitucional, criar outras possibilidades 

para que o contribuinte não realize o creditamento do tributo em questão. 

As hipóteses retro mencionadas estão previstas no artigo 155, parágrafo 

2º, inciso II, alíneas “a” e “b” da Constituição Federal, conforme se observa: 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 
 
(...) 
 
II - a isenção ou não-incidência, salvo determinação em contrário da 
legislação: 
a) não implicará crédito para compensação com o montante devido nas 
operações ou prestações seguintes; 
b) acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores; 

Conforme demonstrado, somente nos casos em que haja isenção do 

recolhimento do imposto ou a não-incidência do mesmo, tal princípio poderá não ser 

observado, o que é um entendimento completamente racional no que toca à política 

arrecadatória fiscal. 

Ora, se um contribuinte, por qualquer razão que seja, é isento do 

recolhimento do imposto ou sobre o produto em questão não incide o ICMS, não seria 

lógico que o contribuinte do imposto na cadeia comercial subsequente aproveitasse 

do crédito do imposto, vez que tal crédito não existe efetivamente. 

Esse, inclusive, é o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, 

conforme se pode extrair da decisão abaixo transcritas: 

 

EMENTA: Constitucional. Tributário. ICMS. Base de cálculo. Redução. 
Crédito. Princípio da não-cumulatividade da CF, art. 155, § 2º, I. 
I- O princípio da não-cumulatividade consiste no realizar o abatimento, na 
operação posterior, do imposto incidente e pago na operação anterior. C.F, 
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art. 155, § 2º, I. Impossibilidade da vedação do crédito em razão da redução 
da base de cálculo do imposto. II- RE provido. Não provimento do agravo. 
 
(STF - RE nº 355.422-MG, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 28-10-2004) 

 

E o ensinamento que se pode tirar desta afirmativa constitucional, 

amplamente reforçada pela norma infraconstitucional, é a de que toda vez que o 

contribuinte, ao adquirir uma mercadoria ou um serviço, havendo a incidência do 

ICMS, passa a ter em seu favor um crédito fiscal, constituindo um direito-dever de 

compensar este crédito com o débito do imposto nas operações mercantis posteriores. 

Indo mais a fundo na questão, no que tange aos procedimentos para a 

aplicação de tal princípio, basta que o imposto esteja lançado na nota fiscal relativa à 

compra da mercadoria, cabendo à Fazenda Estadual de cada Unidade da Federação 

fiscalizar se o imposto lançado foi efetivamente recolhido e, caso não tenha sido, 

cobrá-lo do contribuinte faltoso.  

Logo, quando o adquirente compra/recebe em transferência a 

mercadoria, ele, implicitamente, “compra/recebe em transferência” o ICMS. Esta 

metodologia jamais pode ser afetada pelo fato de o Estado de origem da mercadoria 

conceder ao fornecedor/remetente da mercadoria um benefício fiscal, porquanto não 

afeta a apuração e cálculo do ICMS lançado na nota fiscal que acompanha a 

mercadoria. 

Sendo assim, no momento que for realizada nova operação comercial 

com a mercadoria cujo crédito está devidamente escriturado na nota fiscal, o vendedor 

pode apropriar-se deste crédito no momento do recolhimento do imposto na realização 

da operação. 

 

3.2 Exemplificação da Não-Cumulatividade do ICMS 
 

Visando melhor esclarecer a não-cumulatividade do ICMS, é realizada a 

análise de um exemplo aplicado a um caso concreto em uma operação toda realizada 

dentro de um Estado-membro da federação.  

Suponha que um estabelecimento industrial, situado no Estado do Ceará, 

produza determinado alimento para revenda em todo o território nacional. Após a 

industrialização realizada, o referido estabelecimento revende seus produtos a um 
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supermercado, também situado no Estado do Ceará, que, por sua vez, revenderá aos 

consumidores finais. 

Em cada uma destas etapas, ocorrerá o fato gerador do ICMS, conforme 

pode ser observado na Figura 1 a seguir:  

 

Figura 1 – Operação básica de consumo. 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Na operação mercantil simplificada acima demonstrada, suponha que o 

estabelecimento industrial (ora produtor), ao adquirir os seus insumos para a produção 

de determinado produto, recebeu de seus fornecedores o montante de R$ 12,00 (doze 

reais), a título de crédito de ICMS, a ser abatido na operação subsequente. 

No momento da venda dos produtos para o supermercado, o 

estabelecimento industrial o faz pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais), aplicando-

se a alíquota fictícia de 18% (dezoito por cento) de ICMS. Assim, o estabelecimento 

deverá recolher o montante de R$ 36,00 (trinta e seis reais) aos cofres do Estado do 

Ceará. No entanto, como este industrial recebeu R$ 12,00 (doze reais) a título de 

crédito de ICMS no momento da aquisição originária de seus insumos, somente será 

compelido a promover o recolhimento de R$ 24,00 (vinte e quatro reais). 

Nesta primeira operação, vislumbra-se que, conforme anteriormente 

exposto, somente tributou-se pela sistemática do ICMS o valor agregado à mercadoria 

na operação, ou seja, o valor que foi acrescido pela industrialização realizada, o que, 

no presente caso, foi de, aproximadamente, R$ 133,33 (cento e trinta e três reais e 

trinta e três centavos). 

Seguindo a operação, o supermercado adquirente da mercadoria, ao 

revendê-la ao consumidor final, o faz pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Novamente aplicando-se a alíquota fictícia de 18% (dezoito por cento), o 

supermercado seria obrigado a recolher R$ 90,00 (noventa reais) ao Estado de São 

Paulo a título de ICMS. 

Figura 1 
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Entretanto, conforme ocorreu no momento da venda do estabelecimento 

industrial ao supermercado, este também poderá aproveitar-se do valor referente ao 

ICMS pago na cadeia operacional anterior. Ou seja, no momento do recolhimento do 

ICMS aos cofres estaduais, ao invés de ser compelido a realizar o pagamento de R$ 

90,00 (noventa reais), este apropriar-se-á do crédito já pago anteriormente, no valor 

de R$ 36,00 (trinta e seis reais), e somente recolherá o montante de R$ 54,00 

(cinquenta e quatro reais). 

Assim, conforme se verifica, foi agregado o valor de R$ 300,00 (trezentos 

reais), ou seja, a diferença entre o valor que foi pago pelo supermercado ao 

estabelecimento industrial e o valor que o produto adquirido foi efetivamente revendido 

ao consumidor final. 

Deste modo, somente os R$ 300,00 (trezentos reais) que foram 

efetivamente acrescidos ao produto final, foram, em aspectos exclusivamente 

práticos, considerados para fins de cálculo do valor do tributo devido pelo 

supermercado revendedor. 

Tal sistemática aplicável ao ICMS também pode ser vislumbrada em outros 

tributos, tais como o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e as Contribuições 

ao Programa de Integração Social (PIS) e para fins de Financiamento da Seguridade 

Social (COFINS). 

 

3.3 A Não-Cumulatividade do ICMS nas Operações Interestaduais 
 

O ICMS, conforme já anteriormente exposto, é um imposto estadual que 

não possui quaisquer dificuldades na identificação do sujeito passivo nas operações 

que ocorrem dentro de um único estado. No entanto, muitas das operações que 

ocorrem dentro do território nacional não ficam somente nos limites territoriais de um 

Estado-membro da federação. 

Nestes casos, a Constituição Federal fixou alíquotas que devem ser 

aplicadas ao valor da operação para fins de recolhimento do imposto tanto para o 

Estado-membro de origem quanto para o Estado-membro de destino (conhecido pela 

doutrina como Diferencial de Alíquota), sendo responsável pelo recolhimento o 

contribuinte do ICMS que recebeu as mercadorias sujeitas à tributação do ICMS. 

Definidas pelo Senado Federal, por intermédio de sua Resolução n° 22 de 

1989, as alíquotas interestaduais serão aplicadas na seguinte razão: 
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• Quando a operação de circulação de mercadorias partir de um 

Estado das regiões Sul e Sudeste (com exceção ao Estado do 

Espírito Santo) e a mercadoria for destinada ao Estado-membro não 

pertencente à relação acima, a alíquota incidente será de 7% (sete 

por cento) para o Estado-membro de origem e de 12% (doze por 

cento) ao Estado-membro de destino à título de Diferencial de 

Alíquota. 

 

• Quando a operação ocorrer entre dois Estados-membros 

pertencentes à região Sul e Sudeste (com exceção ao Estado do 

Espírito Santo), o recolhimento se dará na alíquota de 12% (doze 

por cento) para o Estado de origem, enquanto o recipiente da 

mercadoria ficará encarregado de recolher o imposto na alíquota 

remanescente para atingir a alíquota interna do ICMS. A título de 

exemplificação, supõe-se que o um contribuinte localizado no 

Estado de São Paulo realiza a venda de uma mercadoria para um 

contribuinte localizado no Estado de Minas Gerais. Este deverá 

realizar o recolhimento do imposto na alíquota de 12% (doze por 

cento) para o Estado de São Paulo, e o contribuinte que receber a 

mercadoria deverá realizar o recolhimento na alíquota de 5% (cinco 

por cento) para o Estado de Minas Gerais, tendo em vista que a 

alíquota interna do ICMS neste Estado-membro é de 17% 

(dezessete por cento), a título de Diferencial de Alíquota. 

 

• Finalmente, quando a operação ocorrer entre dois Estados que não 

se situem nas regiões Sul e Sudeste (novamente fazendo exceção 

ao Estado do Espírito Santo), o recolhimento ocorrerá do mesmo 

modo acima exemplificado, ou seja, na razão de 12% (doze por 

cento) para o Estado-membro de origem e o diferencial entre a 

alíquota já paga e a alíquota interna do ICMS no local de destino. 

Exemplificando, considera-se um contribuinte do ICMS situado no 

Estado do Amazonas (desconsiderando qualquer benefício fiscal 

que por ventura possa ter sido concedido por este Estado-membro) 

realiza uma operação comercial com um contribuinte do imposto 
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situado no Estado do Ceará. O contribuinte vendedor realizará o 

recolhimento do imposto na alíquota de 12% (doze por cento) para 

o Estado do Amazonas, enquanto o contribuinte do imposto que 

realizar o recebimento da mercadoria, realizará o recolhimento do 

tributo na razão de 5% (cinco por cento) para o Estado do Ceará, 

perfazendo o diferencial entre a alíquota já recolhida para o Estado 

de origem e o valor da alíquota interna daquele Estado. 

 
Conforme facilmente percebido, em todas as operações que incidam o 

ICMS, pode-se realizar o aproveitamento do crédito referente ao valor do imposto 

pago para um Estado-membro da Federação, ao realizar o recolhimento para o 

Estado-membro de destino, aplicando-se, portanto, o princípio da não-cumulatividade 

do ICMS, tanto para operações que se realizem dentro dos limites de um Estado-

membro, quanto para operações que ocorram entre dois Estados-membros da 

Federação. 

Para fins de esclarecimento, pode-se verificar, por intermédio da Tabela 1 

abaixo, as alíquotas interestaduais e internas para quaisquer operações realizadas 

entre os Estados-membros da Federação. 

 

Tabela 01 – Alíquotas interestaduais e internas do ICMS para as operações 

realizadas entre os Estados-membros da Federação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:http://blog.jetecommerce.com.br/novas-regras-do-icms-para-2016/tabela-de-aliquotas-

interestaduais/, Ano 2016 

Tabela 1 
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Tais alíquotas, definidas pelo Senado Federal, por intermédio de sua 

Resolução n° 22 de 1989, visam única e exclusivamente beneficiar os Estados-

membros situados nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e no Estado do Espírito 

Santo, ou seja, aqueles que estão fora das regiões Sul e Sudeste, com a inclusão do 

Estado do Espírito Santo. 

Deste modo, existem algumas diferenciações no tocante ao recolhimento 

do imposto e suas alíquotas a depender dos Estados-membros de Origem da 

mercadoria e do Estado-membro de Destino da mesma, que será amplamente 

exemplificado pelas Figuras 02 a 05 a seguir: 

 

Figura 02: Operação entre os Estados das Regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e 

Espírito Santo com destino aos Estados da Regiões Sul e Sudeste (exceto o Espírito 

Santo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

No exemplo acima ilustrado, tem-se uma clara demonstração de uma 

operação interestadual com a incidência do ICMS, que deverá ser pago tanto ao 

Estado de Origem quanto ao Estado de Destino. 

Neste caso, trata-se de uma operação realizada entre um estabelecimento 

industrial situado no Estado do Ceará (Estado localizado na Região Nordeste, sendo 

membro, portanto, do grupo que engloba os Estados das Regiões Norte, Nordeste, 

Centro-Oeste e o Estado do Espírito Santo) e um distribuidor situado no Estado de 

São Paulo (Estado situado na Região Sudeste, sendo membro, portanto, do grupo 

que engloba os Estados das Regiões Sul e Sudeste, com a exceção do Estado do 

Espírito Santo). 

ESTABELECIMENTO 

INDUSTRIAL (CE)
DISTRIBUIDOR (SP) CONSUMIDOR FINAL

(SP)

OPERAÇÃO 01

OPERAÇÃO 02

ESTADOS DAS REGIÕES NORTE, NORDESTE, CENTRO-OESTE E ESPÍRITO SANTO 

→ ESTADOS DA REGIÃO SUL E SUDESTE (EXCETO ESPÍRITO SANTO)

OPERAÇÃO 01

 12%

 6%

OPERAÇÃO 02

 18%

Figura 2 
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Conforme se depreende, ao realizar a Operação 01, o imposto incidirá na 

medida de 12% (doze por cento) para o Estado do Ceará, sendo somente recolhido o 

percentual de 6% (seis por cento) a título de Diferencial de Alíquota para o Estado de 

São Paulo, uma vez que, conforme já anteriormente demonstrado, a alíquota interna 

definida pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo é de 18% (dezoito por 

cento). 

No tocante à Operação 02, em se tratando de uma operação realizada 

dentro dos limites de um Estado da Federação, a totalidade do ICMS será devido para 

o Estado-membro em que a operação ocorre, sendo, no presente exemplo, para o 

Estado de São Paulo. 

 

Figura 03: Operação entre os Estados das Regiões Sul e Sudeste (exceto o Espírito 

Santo) com destino aos Estados da Regiões Sul e Sudeste (exceto o Espírito Santo) 

 

 

Figura 3 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Diferente da operação ilustrada na Figura 02, no presente exemplo, a 

operação interestadual de comércio de produtos é realizada dentro dos limites do 

grupo que engloba os Estados das Regiões Sul e Sudeste, com a exceção do Estado 

do Espírito Santo, ou seja, uma operação realizada entre os Estados do Rio de Janeiro 

e São Paulo. 

Neste caso, tendo em vista que, conforme mencionado, uma vez que, 

ambos os Estados-membros da Federação estão situados no mesmo “grupo” definido 

pela Resolução n° 22 de 1989 do Senado Federal, o recolhimento do imposto se dará 

da seguinte forma: 

ESTABELECIMENTO 

INDUSTRIAL (RJ)
DISTRIBUIDOR (SP) CONSUMIDOR FINAL

(SP)

OPERAÇÃO 01

OPERAÇÃO 02

ESTADOS DA REGIÃO SUL E SUDESTE (EXCETO ESPÍRITO SANTO)

→ ESTADOS DA REGIÃO SUL E SUDESTE (EXCETO ESPÍRITO SANTO)

OPERAÇÃO 01

 12%

 6%

OPERAÇÃO 02

 18%
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O estabelecimento comercial situado no Estado do Rio de Janeiro, ao 

realizar a venda de produtos para o Estado de São Paulo, recolhe o tributo com a 

alíquota de 12% (doze por cento) para seu Estado de Origem, e, a depender da 

condição do distribuidor situado no Estado de São Paulo (impactos da Emenda 

Constitucional n° 87/2015, que serão abordados no tópico subsequente), recolhe o 

imposto para o Estado de São Paulo somente no que se refere ao diferencial de 

alíquota entre àquela praticada nas operações interestaduais e àquela praticada no 

mercado interno, que atinge o percentual de 6% (seis por cento), de modo que a soma 

entre a alíquota praticada na operação interestadual e o Diferencial de Alíquota 

recolhidos para o Estado de São Paulo perfazem a soma de 18%. 

Novamente, no tocante à Operação 02 (Operação subsequente), tendo em 

vista que se trata de uma operação que ocorreu dentro dos limites do Estado de São 

Paulo, a totalidade do ICMS será devido para o Estado-membro em que a operação 

ocorreu. 

 

Figura 04: Operação entre os Estados das Regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e 

Espírito Santo com destino aos Estados das Regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste 

e Espírito Santo 

 

Figura 4 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

No presente caso, a operação ocorrerá de modo muito semelhante à 

operação descrita na Figura 03, uma vez que ambas as operações fictícias se deram 

dentro dos limites do grupo definido pela Resolução n° 22 de 1989 do Senado Federal, 

que engloba os Estados das Regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo. 

ESTABELECIMENTO 

INDUSTRIAL (AL)
DISTRIBUIDOR (PB) CONSUMIDOR FINAL

(PB)

OPERAÇÃO 01

OPERAÇÃO 02

ESTADOS DAS REGIÕES NORTE, NORDESTE, CENTRO-OESTE E ESPÍRITO SANTO               

→ ESTADOS DAS REGIÕES NORTE, NORDESTE, CENTRO-OESTE E ESPÍRITO SANTO 

OPERAÇÃO 01

 12%

 5%

OPERAÇÃO 02

 17%



30 
 

Assim, a Operação 01 é realizada entre o estabelecimento industrial, 

situado no Estado do Alagoas, e o distribuidor situado no Estado da Paraíba, o 

recolhimento do ICMS se dará no percentual de 12% (doze por cento) para o Estado 

de Origem, ou seja, para o Estado de Alagoas, enquanto o Estado de Destino (Estado 

da Paraíba), somente fará jus ao diferencial entre sua alíquota interna e a alíquota 

efetivamente incorrida no momento da realização da operação interestadual, 

perfazendo, portanto, o percentual de 5% (cinco por cento), uma vez que a alíquota 

interna definida pela Secretaria da Fazenda do Estado da Paraíba é de 17% 

(dezessete por cento), o que a difere do Estado de São Paulo, conforme anteriormente 

mencionado. 

Novamente, a Operação 02, em se tratando de operação realizada dentro 

do Estado da Paraíba, somente será efetuado o recolhimento sob a alíquota de 17% 

(dezessete por cento) referente à alíquota interna do Estado em questão. 

 

Figura 05: Operação entre os Estados das Regiões Sul, Nordeste, Centro-Oeste e 

Espírito Santo com destino aos Estados da Regiões Sul e Sudeste (exceto o Espírito 

Santo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Finalmente, no que toca as operações cuja origem se dá entre um Estado-

membro do grupo que engloba os Estados das Regiões Sul e Sudeste, com a exceção 

do Estado do Espírito Santo e um Estado membro do grupo que engloba os Estados 

das Regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e o Estado do Espírito Santo, é possível 

verificar uma drástica mudança no modo de recolhimento do imposto. 

ESTABELECIMENTO 

INDUSTRIAL (SP)
DISTRIBUIDOR (PB) CONSUMIDOR FINAL

(PB)

OPERAÇÃO 01

OPERAÇÃO 02

ESTADOS DA REGIÃO SUL E SUDESTE (EXCETO ESPÍRITO SANTO)

→ ESTADOS DAS REGIÕES NORTE, NORDESTE, CENTRO-OESTE E ESPÍRITO SANTO 

OPERAÇÃO 01

 7%

 10%

OPERAÇÃO 02

 17%

Figura 5 

 
Figura 6Figura 7 

 
Figura 8 

 
Figura 9Figura 10 
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Conforme exposto na Tabela 01, a alíquota do ICMS para operações 

interestaduais realizadas entre o Estado de São Paulo e o Estado da Paraíba é de 7% 

(sete por cento) para o Estado de São Paulo, cabendo, portanto, ao Estado da 

Paraíba, o recolhimento do diferencial de alíquota que ocorrerá no percentual de 10% 

(dez por cento), tendo em vista que a alíquota interna regulada por disposição da 

Secretaria da Fazenda do Estado da Paraíba é de 17% (dezessete por cento). 

Neste ponto, conforme já anteriormente mencionado, deve-se verificar uma 

grande alteração entre as operações descritas pelas Figuras 02, 03 e 04, uma vez 

que a política adotada pela Resolução n° 22 de 1989 do Senado Federal, possuiu, 

como objetivo norteador de sua criação, a intenção de privilegiar os Estados situados 

nas Regiões, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, além do Estado do Espírito Santo, em 

razão de uma maior dificuldade financeira destas localidades. 

Assim, para tais Estados-membros, o montante recebido é superior ao 

Estado de Origem dos produtos, de modo a tentar balancear a arrecadação de todos 

os Estados-membros da Federação. 

Finalmente, conforme ocorre em todas as outras ilustrações acima 

mencionadas, a Operação 02, realizada dentro dos limites do Estado da Paraíba, 

atingirá o percentual de 17% (dezessete por cento), conforme definido pela Secretaria 

da Fazenda daquele estado para as operações interestaduais. 

 

3.4 Os Impactos da Emenda Constitucional N° 87/2015 no Pagamento do 
Diferencial da Alíquota nas Operações Interestaduais Tributadas pelo ICMS 

 

A Constituição Federal da 1988, em seu texto original, ao definir o método 

de realização do pagamento do diferencial de alíquota nos casos das operações 

interestaduais que incidiam o ICMS, o instituiu da seguinte forma: 

 

• No caso do destinatário do bem ser um contribuinte do ICMS no 

Estado de Destino da Mercadoria, este deveria realizar o 

recolhimento do imposto do modo estabelecido pela Resolução n° 

22 de 1989 do Senado Federal, ou seja, deveria recolher o 

diferencial de alíquota entre a alíquota interna e a interestadual para 

o Estado de Destino da Mercadoria; e 
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• No caso do destinatário do bem não ser um contribuinte do ICMS no 

Estado de Destino da Mercadoria, o contribuinte que realizou a 

venda deveria recolher a alíquota interna do Estado de Origem para 

este Estado-membro, fazendo com que o Estado de Destino não 

recebesse qualquer ICMS sobre a operação realizada. 

 
Tendo em vista que as operações interestaduais para não contribuintes do 

ICMS eram praticamente irrelevantes para a arrecadação dos Estados da Federação, 

o texto original da Constituição Federal de 1988 realizava tal previsão acima 

explicitada: 

 
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir:  
 
I - impostos sobre: 
 
(...) 
 
b) operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, 
ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; 
 
(...) 
 
§ 2º O imposto previsto no inciso I, b, atenderá ao seguinte:  
 
(...) 
 
VII - em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a 
consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á:  
 
a) a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do  

imposto; 
 

b) a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele; 
 

 

Ocorre que, com o advento das lojas e-commerce e das plataformas digitais 

de venda de produtos por intermédio da rede mundial de computadores (internet), as 

vendas realizadas para outros Estados da Federação a não contribuintes habituais do 

ICMS cresceu exponencialmente, fazendo com que Estados como São Paulo, Rio de 

Janeiro e Paraná (que possuem grande parte das sedes das lojas e-commerce) 

tivessem uma arrecadação muito elevada, uma vez que que as operações não eram 

realizadas única e exclusivamente destes Estados-membros. 
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Para modificar tal cenário, foi promulgada, em 16 de abril de 2015, a 

Emenda Constitucional n° 87/2015, que promoveu alterações nos artigos retro 

mencionados, cujo teor abaixo é transcrito. 

 
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 
 
(...) 
 
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, 
ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; 
 
(...) 
 
§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: 
 
(...) 
 
VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a 
consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro 
Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de 
localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a 
alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual; 

 

Conforme se observa, a Emenda Constitucional n° 87/2015 realizou 

alterações no sujeito passivo da obrigação tributária. A partir de sua entrada em vigor, 

alterou-se o método de recolhimento do ICMS quando a venda se dá para não 

contribuintes do imposto em sedes de operações interestaduais, mantendo como 

outrora ocorria no que diz respeito às operações interestaduais realizadas para 

contribuintes habituais do ICMS no Estado de Destino das mercadorias. 

No tocante às mudanças efetivamente realizadas, quando a operação 

ocorre com um não contribuinte do ICMS, a empresa que realizou a venda da 

mercadoria fica incumbida de realizar o recolhimento do imposto tanto para o Estado 

de Origem da mercadoria (Estado onde a empresa está situada), quanto o diferencial 

de alíquota ao Estado de Destino da mercadoria, conforme as alíquotas determinadas 

pela Resolução n° 22 de 1989 do Senado Federal. 

Deste modo, a repartição de receitas se dá de modo balanceado, sendo 

devido o ICMS tanto para o Estado de Origem da mercadoria quanto para seu Estado 

de Destino, aproximando as operações realizadas com não contribuintes do ICMS 

com as operações realizadas com contribuintes habituais do imposto. 
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4 DOS PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS 
 

4.1 Conceito 
 

Conforme exposto nos tópicos anteriores, o ICMS é um imposto indireto 

que possui como uma de suas principais características sua condição de imposto não-

cumulativo, ou seja, o valor do ICMS somente será pago sobre o valor agregado ao 

produto, seja ele no momento da revenda ou no momento de sua industrialização. 

Uma operação que envolve a industrialização de um produto para sua 

posterior revenda ocorre de modo diverso de uma mera operação de comercialização 

de produto já industrializado10 em operações anteriores. 

Assim como já anteriormente explanado, o valor pago a título de ICMS na 

operação anterior será abatido na operação subsequente, quando do recolhimento do 

imposto. 

No entanto, no processo industrial também é possível a apropriação de 

créditos de ICMS pagos na aquisição dos insumos destinados à manufatura do bem 

a ser comercializado, conforme apresentado na Figura 06 abaixo, que demonstrará 

em detalhes uma operação simplificada de aquisição de insumos para a produção, 

com a realização do pagamento do ICMS no momento de tal operação, escriturando, 

posteriormente, os valores pagos ao Estado-membro para consequente abatimento 

do imposto a pagar na operação seguinte: 

 

 

                                                        

10 Para fins de interpretação do termo “industrializado” o autor remete-se à definição prevista no artigo 4º do Decreto            n° 
7.212 de 15 de junho de 2010 (Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados – RIPI), cujo teor abaixo se transcreve:  
“Art. 4o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou 
a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tal como: 
I - a que, exercida sobre matérias-primas ou produtos intermediários, importe na obtenção de espécie nova (transformação); 
II - a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o funcionamento, a utilização, o acabamento ou a 
aparência do produto (beneficiamento); 
III - a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um novo produto ou unidade autônoma, ainda que 
sob a mesma classificação fiscal (montagem); 
IV - a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação da embalagem, ainda que em substituição da original, 
salvo quando a embalagem colocada se destine apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou 
reacondicionamento); ou 
V - a que, exercida sobre produto usado ou parte remanescente de produto deteriorado ou inutilizado, renove ou restaure o 
produto para utilização (renovação ou recondicionamento). 
Parágrafo único.  São irrelevantes, para caracterizar a operação como industrialização, o processo utilizado para obtenção do 
produto e a localização e condições das instalações ou equipamentos empregados.” 
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Figura 06: Operação de aquisição de insumos com o pagamento do ICMS visando a 

posterior industrialização, demonstrando o valor do crédito a ser abatido do imposto 

a pagar na operação subsequente. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Conforme se verifica, partindo-se do pressuposto que a operação se dá 

dentro de um único Estado da Federação, a empresa que realizará a manufatura do 

produto, ao adquirir os insumos para tal produção, realizou o pagamento do ICMS, 

devidamente incorporado ao valor do produto, tendo dispendido a importância fictícia 

de R$ 5,00 (cinco reais) na compra do insumo A perante a indústria Alfa, o valor de 

R$ 9,00 (nove reais) na compra do insumo B perante a indústria Beta e o valor de R$ 

7,00 (sete reais) na compra do insumo C perante a indústria Gama. 

Assim, pode-se verificar que a manufatura, somente para adquirir os 

insumos necessários para sua produção, dispendeu o valor de R$ 21,00 (vinte e um 

reais) a título de ICMS. 

Deste modo, no momento da realização da venda do produto manufaturado 

para o comprador, o vendedor poderá apropriar-se do crédito de R$ 21,00 (vinte e um 

reais) de ICMS, somente pagando o imposto remanescente. 

Diferentemente do que ocorre com o Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI), a legislação do ICMS não dispõe de um rol dos produtos 

passíveis de creditamento do imposto pago por ocasião da aquisição de insumos. 

Tal previsão se dá a partir da interpretação conjunta dos artigos 19 e 20 da 

Lei Complementar n° 87/96 (Lei Kandir), cujo teor de ambos abaixo se verifica: 

 

Art. 19. O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em 
cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de 

INSUMO AINDÚSTRIA ALFA

INDÚSTRIA BETA

INDÚSTRIA GAMA

INSUMO B

INSUMO C

MANUFATURA COMPRADOR

VALOR DO ICMS PAGO

R$ 5,00

R$ 9,00

R$ 7,00

CRÉDITO DE ICMS

R$ 21,00

 

 
Figura 11 

 
Figura 12 
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serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação com 
o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado. 
 
Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado 
ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado 
em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou 
simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo 
ou ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal ou de comunicação.  

 

O doutrinador Aliomar Baleeiro, em sua obra Direito Tributário Brasileiro11, 

demonstra o conceito de insumo, cujo teor abaixo se transcreve: 

 
(...) é uma algaravia de origem espanhola, inexistente em português, 
empregada por alguns economistas para traduzir a expressão inglesa 
<input>, isto é, o conjunto dos fatores produtivos, como matérias-primas, 
energia, trabalho, amortização do capital, etc., empregados pelo empresário 
para produzir o <output> ou o produto final. (…) 
 
Insumos são os ingredientes da produção, mas há quem limite a palavra aos 
‘produtos intermediários’ que, não sendo matérias-primas, são empregados 
ou se consomem no processo de produção. 

 

Diante do verificado, infere-se que o conceito de insumo é cada um dos 

elementos utilizados na produção industrial. No entanto, existem diversos produtos 

que são utilizados na produção industrial que não necessariamente incorporam o 

produto final. 

Tem-se muito claro que um metal, a exemplo do ferro, é incorporado 

diretamente na produção de uma liga metálica. Entretanto, existem diversos outros 

produtos, como por exemplo, lixas, soldas, gás para alimentação de forno, óleo diesel, 

energia elétrica, e etc., que não são incorporados diretamente ao produto final, mas 

são imprescindíveis para a produção final almejada. A tais produtos é dado o nome 

de produtos intermediários.  

Visando melhor ilustrar o conceito de produtos intermediários, cuja análise 

foi descrita pelo advogado Guilherme Accorsi Lunardelli, em seu artigo “O ICMS e os 

créditos de produtos intermediários”12, resta a seguir transcrita a análise realizada a 

                                                        
11 BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 9a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 214. 

12  LUNARDELLI, Pedro Guilherme Accorsi. O ICMS e os créditos de produtos intermediários. 
Disponível em: 

<http://www.advocacialunardelli.com.br/mestri/bancoarquivos/arquivos/artigos/3_2012.pdf >. 
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partir da Decisão Normativa CAT n° 02/82, proferida pela Secretaria da Fazenda do 

Estado de São Paulo: 

 

Tomaremos como ponto de partida a normatização infralegal do Estado de 
São Paulo, particularmente a Decisão Normativa CAT nº 1, de 2001. 
 
Tal orientação, a bem da verdade, muito embora publicada no ano de 2001, 
segue entendimento já bastante antigo, firmado desde a década de 1980, 
quando a Secretaria de Fazenda se pronunciou por meio da Decisão CAT 
nº 2, de 1982, ainda em vigor. 
 
Não obstante esta Decisão de 1982 atenha-se à questão específica dos 
créditos do então ICM relacionados à fabricação de papel, ela é importante 
porque traz consigo um histórico legislativo e jurisprudencial precioso a 
respeito da origem da expressão produtos secundários que ensejou, e ainda 
enseja, tanta divergência de interpretação por parte dos contribuintes, do 
Fisco e também dos Tribunais. 
 
Segundo relata a referida Decisão CAT, no que diz respeito à legislação, a 
origem deste problema teria surgido quando da edição da Lei do Imposto 
Sobre o Consumo – Lei Federal nº 4.502/64 e atual reguladora do IPI, que, 
diferentemente da lei anterior – Lei Federal nº 4.153/62, não fez mais 
referência àquela expressão, na medida em que passou a utilizar a que se 
consagrou até os dias atuais, qual seja, produtos intermediários. 

 

Ainda neste sentido, o Desembargador Federal Leandro Paulsen, 

trazendo os ensinamentos de Hugo de Brito Machado, pondera que a Lei 

Complementar nº 87/1996 inovou na técnica de não-cumulatividade adotada, 

conforme se observa do texto abaixo transcrito: 

 

Com isso, o legislador complementar praticamente adotou o regime de 
crédito financeiro, que é 'aquele no qual todos os custos, em sentido amplo, 
que vierem onerados pelo ICMS, ensejam o crédito respectivo'. Sempre que 
a empresa suporta um custo, seja ele consubstanciado no preço de um 
serviço, ou de um bem, e quer seja este destinado à revenda, à utilização 
como matéria-prima, produto intermediário, embalagem, acondicionamento, 
ou mesmo ao consumo ou à imobilidade, o ônus do ICMS respectivo 
configura um crédito desse imposto.13 

 
No que diz respeito ao crédito de ICMS na aquisição de tais produtos, 

diferentemente do anteriormente demonstrado, o direito do contribuinte creditar-se do 

ICMS pago na aquisição dos insumos é claro, desde que, dada sua característica, 

                                                        
 
13 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário - Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e Jurisprudência, 15ª edição, 
Porto Alegre, Livraria do Advogado Editora, 2013, p. 357. 
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incorporam-se direta e totalmente na produção, tendo sido, inclusive, admitido, tanto 

pela esfera administrativa, quanto pela esfera judicial, a possibilidade de 

creditamento. 

No entanto, nos mencionados produtos intermediários, não está pacificada 

a possibilidade de obtenção de créditos de ICMS nos valores pagos na aquisição dos 

produtos intermediários. 

A legislação que regula o ICMS no Estado Paulista (Regulamento do ICMS 

– SP – Decreto 45.490/2000), eu seu artigo 66, demonstra a clara possibilidade de 

apropriação dos créditos de ICMS nos ditos produtos intermediários, ou seja, aqueles 

que, muito embora não sejam incorporados ao produto final, se desgastam para sua 

produção, conforme se observa no excerto abaixo transcrito:  

Artigo 66 - Salvo disposição em contrário, é vedado o crédito relativo à 
mercadoria entrada ou adquirida, bem como ao serviço tomado (Lei 
6.374/89, arts. 40 e 42, o primeiro na redação da Lei 10.619/00, art. 1º, XX): 
 
(...) 
 
V - para uso ou consumo do próprio estabelecimento, assim entendida a 
mercadoria que não for utilizada na comercialização ou a que não for 
empregada para integração no produto ou para consumo no respectivo 
processo de industrialização ou produção rural, ou, ainda, na prestação 
de serviço sujeita ao imposto. (Destaques do Autor) 

 

Conforme se depreende da disposição expressa do Decreto 45.490/2000 

(RICMS-SP), no tocante aos produtos adquiridos para a utilização no processo de 

industrialização, fica autorizado o creditamento do imposto para produtos que se 

integrem no produto final (os ditos insumos retro mencionados) e aqueles produtos 

que se consumam no processo de industrialização (os chamados produtos 

intermediários). 

 

4.2 Exemplificação do Processo Produtivo com o Creditamento do ICMS 
Pago Sobre a Aquisição de Produtos Intermediários 

 

Visando melhor exemplificar o conceito de produtos intermediários, por 

exemplo, considera-se uma indústria produtora de rodas de aço carbono para 

utilização no transporte ferroviário, cujo processo produtivo simplificado está na Figura 

7 abaixo, onde poderá ser observado, os insumos e os produtos intermediários 

utilizados no processo produtivo, bem como o ICMS pago na aquisição de cada um 
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destes materiais e o crédito gerado para a revenda do produto ao final da 

industrialização. 

 

Figura 07: Operação de aquisição de insumos e produtos intermediários com o 

pagamento do ICMS visando a posterior industrialização, demonstrando o valor do 

crédito a ser abatido do imposto a pagar na operação subsequente 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Conforme se depreende da Figura 07 anteriormente apresentado, na 

exemplificação da industrialização de uma roda de ferro carbono para transporte 

ferroviário, a indústria, ao adquirir os insumos (representados na figura por ferro bruto 

e carbono), pode creditar-se do ICMS pago, estando pacificado tal entendimento na 

legislação, abatendo, no presente exemplo, o valor de R$ 32,00 (trinta e dois reais) 

no imposto a pagar no momento da revenda de sua produção. 

Além disso, para a manufatura das rodas de ferro carbono para transporte 

ferroviário, diversos outros produtos são utilizados, seja para a realização da fundição 

do ferro (representados no exemplo acima pelos tijolos refratários e pelas pastilhas e 

argamassas utilizadas nos fornos de fundição do material), seja para moldar o produto 

final (representados no exemplo acima pelas lingoteiras) ou ainda para desbaste do 

FERRO BRUTO

CARBONO

INDUSTRIALIZAÇÃO
RODA METÁLICA 

FINALIZADA

R$ 20,00

R$ 12,00

R$ 55,00 – CRÉDITO ICMS TOTAL

LIXAS DIVERSAS

LIGOTEIRAS

TIJOLOS 

REFRATÁRIOS

PASTILHAS E 

ARGAMASSAS

R$ 4,00

R$ 9,00

R$ 3,00

R$ 7,00 CRÉDITO DE ICMS NA VENDA

ICMS PAGO NA COMPRA DE 

INSUMOS

ICMS PAGO NA COMPRA DE 

PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS

R$ 23,00 – CRÉDITO PRODUTO INTERMEDIÁRIO

R$ 32,00 – CRÉDITO INSUMO

LEGENDA

Figura 13 

 
Figura 14 

 
Figura 15 

 
Figura 16 
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material excedente, visando promover o acabamento da produção (representado no 

exemplo acima pelas lixas diversas). 

No entanto, tais produtos não são diretamente incorporados ao produto 

final, conforme acima explicado, mas a ausência destes produtos causaria uma 

descontinuidade da atividade produtiva da companhia, de modo que, muito embora 

não se integrem diretamente no produto final, devem ser substituídos com uma 

frequência bastante elevada em razão de seu desgaste, bem como são essenciais 

para a atividade produtiva. 

A possibilidade de creditamento do ICMS pago nesses produtos que não 

se incorporam diretamente no produto final da atividade produtiva, ou seja, os 

produtos intermediários, é objeto de muitas divergências, tanto pela doutrina, quanto 

pela jurisprudência administrativa e judicial. 

Na Figura 07, o valor do ICMS pago nos produtos intermediários atinge o  

montante de R$ 23,00 (vinte e três reais) que, partindo do pressuposto previsto no 

artigo 66 do Decreto 45.490/2000 (RICMS-SP) e, tendo em vista a essencialidade do 

produto no processo produtivo da companhia, é possível o creditamento desses 

valores para abatimento dos valores a serem pagos posteriormente na revenda dos 

produtos. 

Sendo assim, corroborando com o conceito acima descrito, a indústria 

metalúrgica, no momento da revenda das rodas de aço carbono para utilização no 

transporte ferroviário, o vendedor poderia apropriar-se do crédito de R$ 32,00 (trinta 

e dois reais) referente ao ICMS pago sobre os produtos intermediários e de R$ 23,00 

(vinte e três reais), totalizando o montante de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), que 

serão escriturados na contabilidade da indústria, abatendo-se do valor pago ao final à 

Secretaria da Fazenda do Estado. 
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5 DA ANÁLISE JURISPRUDENCIAL 
 

5.1 Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo (TIT-SP) 
 

5.1.1 Do Órgão14 
 

O Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo (TIT-SP) é o órgão 

julgador da esfera administrativa da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, 

tendo sido instituído em 05 de junho de 1935, por intermédio do Decreto n° 7.18415, 

promulgado pelo Governador do Estado de São Paulo, Armando Salles de Oliveira. 

O TIT-SP é composto por 16 (dezesseis) câmaras julgadoras, todas elas 

compostas por quatro juízes, sendo considerado um órgão paritário, ou seja, metade 

dos julgadores das turmas são membros do Fisco (funcionários públicos de carreira, 

membros da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo) enquanto a outra 

metade é composta por representantes dos contribuintes eleitos para comporem a 

mesa julgadora. 

Tendo em vista que as câmaras são compostas por números pares de 

integrantes, o voto de desempate, caso este ocorra (chamado de voto de qualidade), 

será concedido pelo presidente da câmara julgadora. 

Novamente, tendo em vista a paridade das câmaras julgadoras já 

mencionadas, o presidente das câmaras pares será representante dos contribuintes 

e o presidente das câmaras ímpares será um representante da Fazenda do Estado 

de São Paulo. 

As câmaras julgadoras são responsáveis pelo julgamento, em segunda 

instância, dos Recursos Ordinários apresentados em face das decisões 

administrativas monocráticas proferidas pelos julgadores das Delegacias Tributárias 

de Julgamento (DTJ), que são divididas em: DTJ-1-São Paulo, DTJ-2-Campinas e 

DTJ-3-Bauru, sendo cada uma responsável pelo julgamento das impugnações aos 

lançamentos de ofício, efetuados em face de contribuintes situados naquela 

localidade. 

                                                        
14 Informações extraídas do sítio https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/tit, em 30/09/2018. 
15 “Art. 1.º - Fica criado, na Secretaria da Fazenda, o Tribunal de Impostos e Taxas, com as attribuições seguites: 
a) - julgar, em ultima instancia, os recursos contra decisões das autoridades fiscaes sobre lançamentos e incidencia de 
impostos e taxas e multas que até esta data eram da competencia do Secretario da Fazenda; 
b) - julgar, em ultima Instancia, quaesquer outras questões fiscaes que forem submettidas á sua decisão pelo Secretario da 
Fazenda: 
c) - emittir pareceres, mediante solicitação do Secretario da Fazenda, sobre quaesquer assumptos que interessem sem ás 
relações entre o fisco e os contribuintes; 
d) - representar ao Secretario da Fazenda, suggerindo medidas tendentes ao aperfeiçoamento do systema tributario do Estado 
e que visem principalmente o estabelecimento da justiça fiscal e a conciliação dos interesses dos contribuintes com os do 
Thesouro.” 

https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/tit
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Além disso, o TIT-SP possui uma câmara superior, que é responsável pelo 

julgamento dos Recursos Especiais apresentados tanto pela Fazenda do Estado de 

São Paulo quanto pelos contribuintes, em face das decisões proferidas pelas câmaras 

julgadoras.  

A composição da câmara superior, diferentemente das câmaras julgadoras, 

é composta por 16 (dezesseis) juízes, todos integrantes da Secretaria da Fazenda do 

Estado de São Paulo, não se verificando a paridade existente nas câmaras julgadoras 

de segunda instância administrativa. 

A câmara superior, além da competência para julgamento dos Recursos 

Especiais, que visam à uniformização do entendimento das câmaras julgadoras de 

segundo grau, é incumbida da aprovação de súmulas, que vinculam o entendimento 

de todo o Tribunal de Impostos e Taxas e das Delegacias Tributárias de Julgamento 

(DTJ).  

 

5.1.2 Da Análise Jurisprudencial do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado 
de São Paulo – TIT-SP 

 

O Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo possui um 

entendimento extremamente fiscalista acerca da possibilidade de escrituração do 

crédito de ICMS pago sobre produtos intermediários referentes à produção. 

O entendimento é de que deve ser analisado caso a caso e, pouco importa 

se a ausência de tais produtos provocaria uma descontinuidade do processo produtivo 

da companhia, sendo necessário demonstrar o efetivo consumo do produto 

intermediário na produção, não bastando seu desgaste ao longo do tempo, conforme 

se depreende do julgamento do Recurso Especial do contribuinte interposto nos autos 

do Auto de Infração e Imposição de Multa n° 4.010.842-9, cuja ementa abaixo é 

transcrita: 

 
“ICMS. Crédito indevido. Materiais de uso e consumo. I – Ausente a nulidade 
da decisão recorrida que se acha devidamente motivada. II – No mérito, 
legitima-se o crédito do imposto pelo consumo da mercadoria no processo 
produtivo, e não pelo seu desgaste ao longo do tempo. Precedentes. 
Recurso Especial do contribuinte parcialmente conhecido, apenas quanto 
ao mérito, e nesta parte não provido.” (TIT/SP. Câmara Superior. Processo 
AIIM 4.010.842-9. Rel. Juiz Fábio Henrique Bordini Cruz, votação unânime.) 

 

No presente caso, a Câmara Superior do Tribunal de Impostos e Taxas do 

Estado de São Paulo entendeu, por unanimidade, a impossibilidade do creditamento 
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do imposto em razão do produto não ser efetivamente consumido no processo 

industrial do contribuinte, enquadrando-os como produtos de uso e consumo, cuja Lei 

Complementar n° 87/96 somente permite a possibilidade de escrituração do crédito 

referente ao imposto pago sobre as mercadorias destinadas ao uso e consumo do 

estabelecimento a partir de 1º de Janeiro de 2020, tendo sido, por diversas vezes, 

alterada a referida data limite, conforme abaixo se denota: 

 

“Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado 
ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado 
em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou 
simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo 
ou ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal ou de comunicação.”  
 
(...) 
 
“Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte:  
I – somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso ou 
consumo do estabelecimento nele entradas a partir de 1° de janeiro de 
2020;”16 
 

No entanto, por diversas vezes, a data inicial para a escrituração do crédito 

referente aos materiais destinados ao uso e consumo do estabelecimento foi 

postergada, gerando um prejuízo ao contribuinte, tendo em vista que a redação 

original da lei previa a tal possibilidade com início para o mês de janeiro de 1998, 

tendo sido, por diversas vezes, postergado até o ponto hoje vigente, ou seja, para 

janeiro de 2020. 

Sem adentrar na análise acerca da possibilidade de perpetuação da 

restrição imposta pelo artigo 33 da Lei Complementar n° 87/96 (Lei Kandir), conforme 

acima se verifica pelas redações anteriores já revogadas, o Estado de São Paulo, ao 

enquadrar os materiais objetos da autuação como materiais de uso e consumo, 

impossibilita o creditamento do imposto por parte do contribuinte, violando o princípio 

                                                        
16 Redações Anteriores: I - somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento, 
nele entradas a partir de 1º de janeiro de 1998;  
I - somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento, nele entradas a partir de 
1º de janeiro de 2000; (Redação dada pela LCP nº 92, de 23.12.1997) I - somente darão direito de crédito as mercadorias 
destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento, nele entradas a partir de 1o de janeiro de 2003; (Redação dada pela LCP 
nº 99, de 20.12.1999)  
I – somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento, nele entradas a partir 
de 1o de janeiro de 2007; (Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002)  
I - somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento nele entradas a partir de 
1o de janeiro de 2011; (Redação dada pela Lcp nº 122, de 2006)  
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da não-cumulatividade do ICMS, previsto tanto na Constituição Federal de 1988 

quanto na Lei Complementar n° 87/96 (Lei Kandir). 

Tal entendimento vem sendo constantemente aplicado pela instância 

administrativa, seja pelas câmaras julgadoras de segunda instância, seja pela câmara 

superior, conforme acima apresentado. 

Prosseguindo na análise jurisprudencial da instância administrativa do 

Estado de São Paulo, tem-se o julgamento do Auto de Infração e Imposição de Multa 

n° 3.116.522-9, sob relatoria da Juíza Eliane Pinheiro Lucas Ristow, cujo 

entendimento foi novamente aplicado, conforme se depreende do excerto abaixo 

transcrito: 

 

“ICMS - CRÉDITO INDEVIDO - MATERIAL DE USO E CONSUMO - 
DESTAQUE INDEVIDO DO IMPOSTO - VALOR SUPERIOR AO LIMITE 
ESTABELECIDO PELA SEFAZ - FALTA DE IAUTORIZAÇÃO PRÉVIA - 
AQUISIÇÃO DE BENS NÃO DESTINADOS AO ATIVO - RECURSO 
ORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO - MULTA REDUZIDA.  
(...) 
Ainda que alguns produtos elencados no AIIM sejam utilizados no processo 
produtivo, eles não são consumidos imediatamente, portanto não podem ser 
considerados produtos intermediários.”   
(TIT/SP. 11ª Câmara. AIIM 3.116.522-9. Rel. Juíza Eliane Ristow, votação 
não unânime.) 

 

Conforme se verifica, o entendimento exarado pela Juíza Eliane Pinheiro 

Ristow, no julgamento do Auto de Infração e Imposição de Multa n° 3.116.522-9, é em 

sentido ainda mais fiscalista do entendimento proferido no julgamento da Câmara 

Superior retro mencionado, ou seja, somente podem ser considerados produtos 

intermediários aqueles que são imediatamente consumidos no processo produtivo, 

não bastando que sejam utilizados no processo. 

Na sessão ocorrida em 11/04/2013, na Câmara Superior do Tribunal de 

Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, foi exarado o entendimento no julgamento 

do Auto de Infração e Imposição de Multa n° 3.068.166-2, cuja interpretação passou 

a balizar a análise do tema. 

Seguem abaixo excertos extraídos do voto proferido pelo Juiz Giampaulo 

Camilo Dringoli: 

 

“ICMS. Debate restrito ao item 1 da inicial. Crédito indevido do imposto 
mediante a escrituração de documentos fiscais que acobertaram a aquisição 
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de mercadorias para uso e consumo do estabelecimento. Ferramentas de 
usinagem. 
(...) 
Quanto ao mérito, a razão está com a d, Representação Fiscal, porquanto a 
interpretação da legislação tributária adotada no voto condutor da decisão 
recorrida não tem sido prestigiada por esta Colenda Câmara Superior. Com 
efeito, apenas os materiais que se consomem integralmente no 
processo produtivo permitem o aproveitamento como crédito do 
imposto destacado na nota fiscal de sua aquisição. O mero desgaste 
das brocas e fresas não permite que se considere tratar-se de material 
secundário ou intermediário, impossibilitando o aproveitamento do 
crédito decorrente de sua aquisição. O acórdão recorrido merece ser 
reformado, porquanto adotou tese que não tem sido prestigiada nesta 
Câmara Superior. Diante de todo o exposto, e por estarem presentes seus 
pressupostos de admissibilidade, deve se conhecer deste Recurso Especial 
da Fazenda para, no mérito, dar-lhe provimento, reestabelecendo-se 
integralmente as exigências fiscais relativas destes autos.”  
(TIT/SP. Câmara Superior. Processo AIIM 3.068.166-2. Rel. Juíza Rose 
Sobral, votação unânime.) (Destaques do Autor) 
 

Conforme explorado acima, o entendimento do Tribunal de Impostos e 

Taxas é consolidado no sentido de que somente podem ser objetos do crédito do 

ICMS pago na aquisição dos produtos (ora considerados como produtos 

intermediários), caso seja integralmente consumidos no processo produtivo, sendo 

que o mero desgaste não possibilita o crédito do imposto, de modo que o desgaste de 

brocas e fresas (materiais objeto da autuação), não podem ser considerados produtos 

intermediários, sendo, portanto, enquadrados como materiais de uso e consumo do 

estabelecimento. 

A decisão considerada paradigmática no Tribunal de Impostos e Taxas do 

Estado de São Paulo somente corrobora, inclusive incluindo os mesmos materiais 

objeto da autuação, com a decisão da Coordenadoria de Administração Tributária 

(CAT) n° 01/01, cujos excertos abaixo se verificam:  

 

O creditamento é uma conduta permissiva condicional, já que para sua 
utilização a legislação exige o cumprimento de requisitos formais, bem como 
determina as situações fáticas nas quais o crédito é expressamente 
permitido ou vedado. 
(…) 
 
Destaco, nesse ponto, que a compensação dos créditos do valor do ICMS a 
ser utilizado/usado, só será legítima quando o produto for empregado para 
integração no produto ou para consumo no respectivo processo de 
industrialização ou produção rural, ou, ainda, na prestação de serviço sujeita 
ao imposto, nos termos do art. 66, inciso V, do RICMS/00. 
E, no caso em exame, as brocas, fresas, escavadores, lâminas de desbaste 
e de acabamento, insertos, alargadores, limas, machos para fazer rosca, 
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etc, acima citados, não se integram ao produto e não se consomem no 
processo de industrialização, sendo, desta feita, vedado pela norma o 
crédito relativamente a aquisição de tais materiais. 
Assim, em que pese toda a argumentação recursal, é evidente que os 
materiais adquiridos, cujos créditos foram glosados, em razão da sua própria 
natureza e da atividade exercida pela recorrente, são destinados ao uso e 
consumo do estabelecimento, não integrando o produto final, conforme 
definido na legislação. 

 

Conforme verificado, dificilmente o Tribunal de Impostos e Taxas do Estado 

de São Paulo autorizará, em sede de julgamento de Recursos em face de 

lançamentos de ofício efetuados, a possibilidade de creditamento do imposto pago, 

caso o produto somente se desgaste com a utilização constante, sendo permitido, na 

maioria das vezes, somente o crédito do imposto quando o produto, mesmo que não 

se incorpore diretamente ao produto final, é imediatamente consumido na produção. 

No entanto, na sessão de julgamento ocorrida em 03 de julho de 2017, a 

Terceira Câmara Julgadora, contrariando o entendimento anteriormente 

absolutamente consolidado pelo Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São 

Paulo, deu provimento ao Recurso Ordinário do contribuinte, desconstituindo a 

autuação fiscal, aplicando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 

Tal fato se deu no julgamento do Auto de Infração e Imposição de Multa n° 

4.045.848-9, sob relatoria do Juiz Belmar Costa Ferro, cujo teor abaixo se verifica: 

 

ICMS. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. 
RECURSO ORDINÁRIO. PROVIDO. 
(...) 
6. Do que se apura nos autos, a partir da própria descrição das mercadorias 
citadas pela autuada em sua planilha de fls. 26/54, o que é condizente com 
os referidos laudos técnicos, é possível afirmar que as mercadorias 
adquiridas pela autuada, base do crédito apropriado, estão diretamente 
relacionadas com o seu processo de produção e nele são empregadas como 
produtos intermediários, não podendo ser consideradas como material de 
uso e consumo do estabelecimento, vez que o próprio RICMS/00, em seu 
artigo 66, V, define que material de uso e consumo do estabelecimento é a 
mercadoria que não for utilizada para consumo no respectivo processo de 
industrialização. Verbis:  

“V - para uso ou consumo do próprio estabelecimento, assim entendida 
a mercadoria que não for utilizada na comercialização ou a que não for 
empregada para integração no produto ou para consumo no respectivo 
processo de industrialização ou produção rural, ou, ainda, na prestação 
de serviço sujeita ao imposto.”  

(...) 
Considerando que os produtos adquiridos pela autuada são materiais 
intermediários que são empregados em sua atividade-fim; que o RICMS 
paulista veda o crédito relativo à mercadoria entrada ou adquirida para uso 



47 
 

ou consumo do próprio estabelecimento, excetuando aquelas para consumo 
no respectivo processo produtivo, exceção em que se enquadram as 
mercadorias, base dos créditos apropriados pela autuada, pois são 
empregadas em sua atividade-fim; há que se conferir o direito ao crédito por 
tais entradas no estabelecimento autuado.  
Em assim sendo, em relação ao período de que trata este caso, 
outubro/2012, foi legítimo o crédito apropriado pela autuada no valor de R$ 
823.224,71, valor este por ela informado em sua GIA-substitutiva e por ela 
admitido ao longo deste processo.  
Nesse sentir, resta afastado o fundamento por que foi recusada a GIA-
substitutiva do período outubro/2012, devendo a origem adotar os 
procedimentos necessários à substituição da GIA original de tal original.  
Fundado nessas razões, PROVEJO o Recurso Ordinário” 
(TIT/SP. Terceira Câmara Julgadora. Processo AIIM 4.045.848-9. Rel. 
Belmar Costa Ferro, votação unânime.) 

 

A partir da decisão acima mencionada, em que a Terceira Turma Julgadora, 

em decisão inédita, aplica o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, 

contrariando todos os paradigmas do órgão administrativo do Estado de São Paulo, 

verifica-se uma alteração jurisprudencial em favor do contribuinte, que poderá creditar-

se de alguns produtos considerados intermediários que, mesmo que não integrem o 

produto final, ou sejam imediatamente consumidos, podem ser objetos de apropriação 

do crédito pago anteriormente. 

 

5.2 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP 
 

5.2.1 Do Órgão17 
 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é o maior Tribunal de Justiça 

do mundo no que se refere ao número de processos em tramitação, correspondendo 

a 25% (vinte e cinco por cento) de todos os processos em andamento perante a justiça 

brasileira, seja ela estadual, federal ou das justiças especializadas (Justiça do 

Trabalho, Justiça Eleitoral e Justiça Militar). 

Fundado em 03 de fevereiro de 1874, originalmente intitulado Tribunal de 

Relação de São Paulo e Paraná, somente teve sua competência firmada 

exclusivamente para o Estado de São Paulo em 1891, surgindo o Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo. 

                                                        
17 Informações extraídas do sítio http://www.tjsp.jus.br/QuemSomos, em 30/09/2018. 

http://www.tjsp.jus.br/QuemSomos
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Hoje, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está presente em 319 

(trezentas e dezenove) comarcas espalhadas por todo o Estado Paulista, onde atuam 

aproximadamente dois mil juízes. 

A Segunda Instância, responsável pelo julgamento dos recursos em face 

de decisões proferidas pela primeira instância e por alguns assuntos específicos de 

competência originária firmados pela Constituição Federal de 1988, conta com 360 

(trezentos e sessenta) desembargadores, divididos em Seções de Direito Público, 

Direito Privado e Direito Criminal. 

As matérias que envolvam o direito tributário são julgadas exclusivamente 

pela Seção de Direito Público, que na composição atual do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, conta com 17 (dezessete) Câmaras, compostas por 5 (cinco) 

desembargadores em atividade18. 

No entanto, nos julgamentos colegiados, somente 3 (três) dentre os 5 

(cinco) desembargadores são designados para julgamento de cada uma das 

demandas que atingem a segunda instância do Tribunal. 

Conforme será abaixo demonstrado, o Tribunal de Justiça Bandeirante 

possui entendimento diverso do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São 

Paulo, viabilizando o crédito do imposto em muitas situações denegadas pela esfera 

administrativa. 

5.2.2 Da Análise Jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
– TJSP 

 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, diferentemente do que 

ocorre com o Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo (já analisado no 

tópico 3.2.2), possui um entendimento mais flexível em favor do contribuinte. 

O entendimento consolidado do Tribunal Bandeirante, seguindo os 

julgados já exarados pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), é no sentido de que é 

possível o contribuinte creditar-se do ICMS pago na aquisição de materiais que sejam 

imprescindíveis para a produção. 

Assim como o Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, o 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo também possui o entendimento de que 

tal sistemática decorre de uma análise casuística dos produtos em discussão e de sua 

essencialidade para o processo produtivo do contribuinte. No entanto, não faz 

                                                        
18 Informações extraídas do sítio http://www.tjsp.jus.br/Download/SiteDema/GruposCamarasDireitoPublico.pdf, em 30/09/2018. 

http://www.tjsp.jus.br/Download/SiteDema/GruposCamarasDireitoPublico.pdf
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qualquer exigência acerca do consumo imediato do produto no processo produtivo, 

além de entender que seu mero desgaste durante a produção confere direito ao 

crédito do imposto a ser abatido na operação comercial subsequente. 

 

ICMS – Pretensão à anulação de auto de infração motivado por suposto 
creditamento indevido – Princípio da não-cumulatividade – Materiais 
enquadrados como produtos intermediários imprescindíveis ao 
processo de industrialização – Ausência de previsão legal quanto à 
exigência de consumo imediato e integral – Lei Kandir que ampliou o rol de 
possibilidade de creditamento – Alcance semântico do vocábulo 
consumo para fins tributário que não deve restringir ao exaurimento 
da tangibilidade do bem – Desgaste trata-se de efeito do próprio 
consumo em si – Inteligência do artigo 20 da Lei Complementar nº 87/1996 
– Precedentes jurisprudenciais – Apelação da autora provida – Apelação de 
fazendária não provida.    
(TJSP;  Apelação 0002014-53.2014.8.26.0361; Relator (a): Fermino 
Magnani Filho; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de Mogi 
das Cruzes - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/09/2017; 
Data de Registro: 25/09/2017) 
(Destaques do Autor) 

 

Conforme se verifica do julgado acima transcrito, sob relatoria do 

Desembargador Fermino Magnani Filho, a exigência outrora realizada pelo Tribunal 

de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo não se aplica ao presente caso. 

Valendo-se do alcance semântico do vocábulo consumo, o Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo entende que o mero desgaste do material já se 

enquadra no conceito da palavra, que em momento algum exige seu desgaste por 

completo, seu esgotamento. Além disso, o entendimento é expresso no sentido de 

que caso o produto seja essencial para o processo produtivo, este confere direito ao 

creditamento do imposto pago. 

No entanto, conforme já mencionado, tal análise deve ser feita caso a caso, 

uma vez que um mesmo produto pode ser essencial para a atividade produtiva de 

uma empresa atuante em um ramo de negócio, enquanto pode não ser essencial para 

a outra, não descontinuando seu processo produtivo. 

Somente exemplificando o acima descrito, um produto de limpeza é 

fundamental para uma empresa do ramo alimentícios que necessita manter sua planta 

produtiva limpa para continuar sua atividade de produção industrial, de modo que é 

possível o creditamento do imposto pago na aquisição destes produtos. 

No entanto, o mesmo produto de limpeza não possui qualquer 

essencialidade para uma empresa do ramo metalúrgico, por exemplo. A ausência de 
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tal produto, muito embora este seja usado para a manutenção do local e sua constante 

limpeza, não promove a descontinuidade do processo produtivo da empresa, podendo 

operar regularmente sem que tal limpeza seja realizada, de modo que, neste cenário 

hipotético, não há que se falar em crédito do imposto pago. 

Prosseguindo na análise da jurisprudência do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, em consonância com o exemplo ilustrado no tópico 3.2, foi exarado o 

entendimento acerca da possibilidade de creditamento do ICMS pago sobre materiais 

refratários utilizados no processo siderúrgico, conforme abaixo se observa pela 

ementa colacionada: 

 
TRIBUTÁRIO ICMS SIDERURGIA. 1- Materiais refratários - Utilização no 
processo de industrialização - Direito ao creditamento Inteligência do artigo 
32, inciso II, da Lei Complementar nº 87/96 e do artigo 66, do RICMS. 2- 
Recurso adesivo Honorários advocatícios Fixação em R$ 5.000,00 
Montante irrisório Majoração devida Recurso de apelação e reexame 
necessário desprovidos Recurso adesivo provido.  
(...) 
No caso em comento, restou amplamente demonstrado através da prova 
pericial que os materiais refratários utilizados na siderurgia são empregados 
diretamente no processo produtivo, sendo indispensáveis à elaboração do 
produto final. 
(...) 
(TJSP - Apelação Cível nº 0014825-38.2010.8.26.0053, 8ª Câmara de 
Direito Público, relatora Desembargadora Cristina Cotrofe, j. 19/03/2014) 
 

No caso em discussão, os materiais refratários, utilizados para 

revestimento de forno industrial utilizados no ramo da siderurgia possibilitam o crédito 

do imposto, vez que se trata de materiais essenciais à atividade produtiva, sob pena 

de descontinuidade da mesma, observado a partir de excerto trazido do Acórdão 

proferido. 

Deste modo, novamente o Tribunal de Justiça Bandeirante manifestou-se 

acerca da possibilidade do crédito, desde que demonstrada a essencialidade do 

produto no processo produtivo, divergindo, conforme já mencionado, do entendimento 

do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. 

Finalmente, corroborando com o entendimento já trazido à discussão nos 

julgados anteriores, deve-se verificar o Acórdão exarado pela 5ª Câmara de Direito 

Público do Tribunal de Justiça Bandeira, cujo teor abaixo se transcreve: 

 

“RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO 
FISCAL ICMS PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS – INSUMOS DESTINADOS 
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À LINHA DE PRODUÇÃO CREDITAMENTO POSSIBILIDADE. 1. Os 
elementos de convicção produzidos nos autos demonstram que os produtos 
adquiridos são destinados à linha de produção, possibilitando o 
creditamento do tributo. 2. Os honorários advocatícios comportam a 
pretendida redução, para o valor correspondente a 10% sobre o montante 
atribuído à causa, remunerando digna e moderadamente o advogado que 
atuou na lide. 3. Ação anulatória de débito fiscal, julgada procedente. 4. 
Sentença, parcialmente reformada. 5. Recursos oficial e de apelação, 
parcialmente providos”.  
(...) 
De fato, porque, a pensar de maneira diferente, estar-se-ia prestigiando a 
ofensa ao princípio da não-cumulatividade atinente ao ICMS. O ICMS é 
imposto criado em competência estadual a fim de possibilidade ao Estado e 
Distrito Federal tributar operações de circulação de mercadorias e serviços 
de natureza de transportes e telecomunicações. Porém, deve ser de 
caráter não-cumulativo, ou seja, o valor recolhido pode e deve ser 
repassado na operação posterior de modo que o tributo recaia sobre o 
destinatário final da mercadoria ou serviço. Por isso, dentro de uma 
cadeia de produção, o tomador de matéria prima pode se creditar o imposto 
recolhido na aquisição porque irá repassá-lo ao adquirente final. Neste 
caso, alega a autora que adquiriu produtos e insumos que foram 
consumidos na linha de produção. Ou especificamente, diante do 
princípio da não-cumulatividade, a autora procedeu com o creditamento do 
ICMS porque os produtos que adquiriu foram usados na fabricação dos que 
comercializa na consecução do objetivo enquanto organizada em atividade 
empresarial. E, como corolário, os produtos e insumos que adquiria não 
foram como destinatária final, mas sim utilizados na fabricação e 
desempenho da atividade fabril. E diante disto, louvando de próprio 
entendimento do Tribunal de Impostos e Taxas em julgamento favorável ao 
autor, reconheceu-se que os valores dos produtos que foram utilizados na 
cadeia produtiva não foram em insumos da autora em destinatária final 
(...) 
E para piorar, no estado de São Paulo, o decreto 45.490/00 fora bastante 
genérico e não determinou especificamente o que sejam insumos ou o 
ativo imobilizado. Por isto, à saciedade a conclusão que chego é que 
estes produtos, com base nas notas fiscais e laudos trazidos pela 
autora (inclusive decisão do TIT anterior em situação análoga), o 
direito à autora de creditar do ICMS em insumo com procedência da 
ação. 
(...) 
(TJSP - Apelação Cível nº 0011065-62.2011.8.26.0533, 5ª Câmara de 
Direito Público, relator Desembargador Francisco Antônio Bianco Neto’, j. 
28/09/2014) 

 

Novamente, é possível verificar que o Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo está coibindo atitudes prejudiciais ao contribuinte no que toca o creditamento 

do imposto pago sobre materiais que foram utilizados no processo produtivo. 

A jurisprudência é clara no sentido que pouco importa se o consumo foi 

imediato ou se foi utilizado por diversas vezes, bastando que o produto tenha sido 
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utilizado no processo fabril do contribuinte e seja imprescindível para a manutenção 

de sua produtividade, possibilitando, portanto, o crédito do imposto. 

Assim, como demonstrado pelos julgados acima colacionados, a 

jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é muito mais permissiva 

acerca da possibilidade de creditamento do ICMS pago sobre produtos intermediários, 

não exigindo tantos requisitos quanto o Tribunal de Impostos e Taxas que, muitas 

vezes, enquadra alguns produtos utilizados no processo fabril como sendo de uso e 

consumo, de modo a inviabilizar o crédito do imposto pelo contribuinte, aumentando 

a arrecadação dos cofres estaduais. 

No entanto, tais produtos, em diversas situações, são incorporados ao 

produto final. Mesmo que não sejam, são essenciais para a continuidade da produção 

fabril, não podendo o fisco paulista violar o princípio da não-cumulatividade previsto 

na Constituição Federal de 1988. 

 

5.3 Superior Tribunal de Justiça – STJ 
 

5.3.1 Do Órgão19 
 

Criado pela Constituição Federal de 1988, o Superior Tribunal de Justiça 

possui suas competências, atribuições e organização delimitada nos artigos 104 e 

10520 do cito diploma legal. 

                                                        
19 Informações extraídas do sítio http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Institucional/Atribui%C3%A7%C3%B5es, em 
30/09/2018. 
20 “Art. 104. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, trinta e três Ministros. 
Parágrafo único. Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros 
com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada 
a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo:  
I - um terço dentre juízes dos Tribunais Regionais Federais e um terço dentre desembargadores dos Tribunais de Justiça, 
indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio Tribunal; 
II - um terço, em partes iguais, dentre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e 
Territórios, alternadamente, indicados na forma do art. 94. 
Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 
I - processar e julgar, originariamente: 
a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os 
desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados 
e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos 
Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais; 
b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e 
da Aeronáutica ou do próprio Tribunal;   
c) os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea "a", ou quando o coator for 
tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a 
competência da Justiça Eleitoral 
d) os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre tribunal e 
juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos; 
e) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados; 
f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
g) os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, ou entre autoridades judiciárias de um 
Estado e administrativas de outro ou do Distrito Federal, ou entre as deste e da União; 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Institucional/Atribui%C3%A7%C3%B5es
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Com sede em Brasília, Distrito Federal, o Superior Tribunal de Justiça é 

responsável pelo julgamento dos Recursos Especiais interpostos em face dos 

acórdãos exarados pelos Tribunais de Justiça dos 27 (vinte e sete) Estados e do 

Distrito Federal, em terceira instância judicial. 

Além disso, compete também ao STJ o julgamento de recursos ordinários 

interpostos em face de decisões proferidas pelos Tribunais de Justiça dos Estados, 

atuando como segunda instância judicial. 

Encontra-se também na alçada do STJ os crimes contra autoridades, 

magistrados e políticos, em sede de competência originária disposta pela Constituição 

Federal de 1988. 

Finalmente, o Superior Tribunal de Justiça possui o condão de sumular 

entendimentos que devem ser cumpridos pelos tribunais inferiores, na tentativa de 

uniformizar um entendimento sobre determinado assunto em todo o território nacional. 

Sob a presidência do Ministro João Otávio de Noronha, o Superior Tribunal 

de Justiça é composto por 33 (trinta e três) ministros, dividindo-se em 3 (três) seções 

que, por sua vez, se subdividem em 2 (duas) turmas cada, totalizando 6 (seis) turmas 

julgadoras21. 

As seções são divididas por matérias do direito, sendo a Primeira Seção 

competente para julgamento de assuntos relacionados ao Direito Público e 

Previdenciário. À Segunda Seção compete o julgamento de assuntos relacionados ao 

                                                        
h) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade 
federal, da administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da 
Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal; 
i) a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias;   
II - julgar, em recurso ordinário: 
a) os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, 
do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão for denegatória; 
b) os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, 
do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão; 
c) as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, do outro, Município ou pessoa 
residente ou domiciliada no País; 
III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos 
tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida: 
a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência; 
b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal;  
c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. 
Parágrafo único. Funcionarão junto ao Superior Tribunal de Justiça:  
I - a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os 
cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira;   
II - o Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça 
Federal de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema e com poderes correicionais, cujas decisões terão caráter 
vinculante.” 

 
21 Informações extraídas do sítio http://www.stj.jus.br/static_files/STJ/Midias/imagens/COMPOSICAO_MINISTROS.pdf, em 
30/09/2018. 

http://www.stj.jus.br/static_files/STJ/Midias/imagens/COMPOSICAO_MINISTROS.pdf
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Direito Privado e à Terceira Seção se destina ao julgamento de assuntos relacionados 

à matéria penal. 

Deste modo, compete à Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça o 

julgamento de assuntos que envolvam o Direito Tributário e seus desdobramentos. 

 

5.3.2 Da Análise Jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça – STJ 
 

O Superior Tribunal de Justiça, assim como o Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo (cuja jurisprudência foi analisada no tópico 3.3.2), possui uma 

jurisprudência favorável ao contribuinte na temática do creditamento do ICMS sob a 

aquisição de produtos intermediários. 

Conforme já anteriormente mencionado, a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, em se tratando de um órgão membro dos tribunais superiores, 

conforme definição constitucional, é seguida pelos Tribunais de Justiça dos Estados 

da Federação e, por tal razão, muito se assemelha com a análise realizada referente 

aos julgados exarados pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no tópico 

3.2.2. 

No entanto, as instâncias administrativas não possuem a obrigatoriedade 

de seguir os entendimentos proferidos por tribunais superiores, seja ele o Supremo 

Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça, de modo que, conforme será 

demonstrado abaixo, as decisões do STJ são extremamente conflitantes e contrárias 

às do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, conforme já explorado 

no tópico 3.1.2. 

Deste modo, tem-se que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

por diversas vezes exarado seja pela Primeira Turma, seja pela Segunda Turma da 

Primeira Seção de julgamento (Seção responsável pelo julgamento de matérias 

relacionadas ao Direito Tributário, conforme já exposto), acerca da possibilidade de 

crédito em razão da aquisição de materiais que não sejam diretamente incorporados 

ao produto final, desconstituindo a necessidade de utilização imediata proferida pela 

Decisão CAT n° 01/01. Passa-se, então, à análise dos julgados. 

Em sessão de julgamento ocorrida em 03/10/2013, a Primeira Turma da 

Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recursos Especial 

interposto sob relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, demonstrou o entendimento 

acima mencionado, acerca da possibilidade de escrituração do crédito do ICMS 
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referente aos produtos que, muito embora não se integrem ao produto final, são 

consumidos no processo produtivo, conforme se verifica na ementa abaixo transcrita: 

 

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. 
CREDITAMENTO. TELAS, MANTAS E FELTROS EMPREGADOS NA 
FABRICAÇÃO DO PAPEL. PRODUTOS CONSUMIDOS NO PROCESSO 
PRODUTIVO. NÃO SUJEIÇÃO À LIMITAÇÃO TEMPORAL PREVISTA NO 
ART. 33, I, DA LC 87/96. 1. Discute-se neste recurso especial se o 
creditamento de ICMS relativo às aquisições de telas, mantas e feltros, 
empregados na fabricação de papel, está provisoriamente impedido pela 
limitação temporal prevista no art. 33, I, do LC 87/96. 2. Tratando-se de uma 
exceção de ordem temporal que condiciona o exercício do direito de 
creditamento assegurado pelo caput do art. 20 da LC 87/96, a regra prevista 
no art. 33, I, dessa mesma lei complementar deve ser interpretada 
restritivamente, sob pena de, mediante eventual e indevido entendimento 
mais ampliativo, tornar sem efeito as importantes modificações normativas 
realizadas pela Lei Kandir. Assim, conforme a literalidade desse 
dispositivo legal, apenas as entradas referentes ao uso e consumo do 
estabelecimento, ou seja, do local que dá suporte à atividade fim da 
empresa (art. 11, § 3º, da LC 87/96), têm o direito do respectivo 
creditamento protraído, não sendo possível estender essa restrição às 
aquisições de mercadorias ou produtos a serem consumidos no 
processo produtivo. 3. De acordo com o contexto fático probatório 
delineado pelo Tribunal estadual, as telas, mantas e feltros são 
adquiridos pela recorrente para serem integralmente consumidos no 
processo de industrialização do papel, viabilizando, assim, a sua 
atividade fim. Nesse contexto, verifica-se que tais materiais não se 
enquadram como de uso ou de consumo do estabelecimento, mas, 
como produtos intermediários imprescindíveis ao processo de 
fabricação e, por isso, o creditamento correspondente a essas 
entradas não está sujeito à postergação de que trata o art. 33, I, da LC 
87/96. 4. Recurso especial provido.”  
(STJ. REsp 1366437/PR, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira 
Turma, j. 03/10/2013, DJe 10/10/2013, RTFP vol. 113 p. 378). 
(Destaques do Autor) 
 

Conforme se depreende, o caso em tela discute o creditamento do ICMS 

pago sobre telas, mantas e feltros adquiridos pelo contribuinte para utilização como 

filtros. Tais produtos, muito embora não se englobe ao produto final da industrialização 

do contribuinte (papel), foram reconhecidos pelo Superior Tribunal de Justiça como 

sendo produtos intermediários de ICMS, vez que sua não utilização causaria uma 

descontinuidade do processo produtivo, levando à impossibilidade de produção. 

Deste modo, o Ministro Benedito Gonçalves, no julgamento do Recurso 

Especial n° 1.366.437/PR, desclassificou tais produtos como materiais 

exclusivamente de uso e consumo do estabelecimento (o que somente permitiria o 

creditamento a partir de 1º de Janeiro de 2020, conforme disposição do artigo 33, 



56 
 

inciso I da Lei Complementar 87/96 – Lei Kandir), enquadrando-os como produtos 

essencialmente intermediários, conferindo o direito ao seu crédito correspondente no 

momento do pagamento do imposto na operação subsequente. 

Tal entendimento é corroborado pela Segunda Turma da Primeira Seção 

do Superior Tribunal de Justiça. No excerto colacionado a partir de julgamento, em 

16/03/2010, de Recurso Especial, sob relatoria do Ministro Herman Benjamin, é 

possível verificar a possibilidade do crédito do imposto sobre os produtos 

intermediários que tinham sido considerados como materiais de uso e consumo pela 

fiscalização realizado pela Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. 

Segue abaixo íntegra da ementa proferida no julgado mencionado: 

 

TRIBUTÁRIO ICMS CONTRIBUINTE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE PEÇAS DE VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE 
INSUMOS CREDITAMENTO. ART. 20 DA LC 87/1996. 1- Hipótese em que 
a contribuinte pretende creditar-se do ICMS incidente sobre aquisição 
de mercadorias que classifica como insumos essenciais para a 
prestação do serviço, quais sejam peças para os veículos utilizados no 
transporte interestadual e intermunicipal. O Tribunal a quo reconheceu a 
possibilidade de creditamento apenas em relação a combustível, 
lubrificante, pneus, câmaras de ar e material de limpeza, por estarem 
previstos expressamente no art. 66, IV, do Regulamento do ICMS mineiro. 
2- Antes da atual LC 87/1996, vigia o Convênio Interestadual ICMS 66/1988, 
que regulava nacionalmente o ICMS, com força de lei complementar federal. 
O art. 31, III, previa o creditamento relativo aos insumos desde que: a) 
fossem consumidos no processo industrial e b) integrassem o produto final 
na condição de elemento indispensável a sua composição. 3- Com base 
nessa legislação, o STJ firmou entendimento de que somente os insumos 
que atendessem a essas duas condições (consumidos no processo e 
integrantes do produto final) permitiriam o creditamento. 4- Ocorre que a 
LC 87/1996 ampliou a possibilidade de creditamento, pois fez 
referência apenas à vinculação dos insumos à atividade do 
estabelecimento, mas não à necessidade de que eles integrem o 
produto final (art. 20, § 1º). 5- In casu, o Tribunal de origem consignou que 
a perícia realizada em primeira instância aferiu que “determinados bens 
sofrem desgaste total no processo ínsito ao objeto social da empresa 
contribuinte”. Porém, é impossível afirmar ser isso incontroverso, como 
alega a contribuinte, já que o Tribunal de Justiça entendeu irrelevante para 
o deslinde da demanda, pois “tal fato por si só não altera a classificação 
legal dos bens e a limitação ao aproveitamento dos créditos pretendidos”. 6- 
Os autos devem retornar à origem para que o TJ-MG analise as provas e 
verifique se os insumos suscitados pela contribuinte são, efetivamente, 
aplicados e consumidos na atividade-fim da empresa. Em caso positivo, 
deverá reconhecer o direito ao creditamento, nos termos do art. 20 da LC 
87/1996, ainda que esses bens não integrem o produto final (prestação do 
serviço de transporte). 7- Quanto ao pedido de correção monetária dos 
créditos, não há interesse recursal, pois o Tribunal a quo já reconheceu o 
pleito da empresa. 8- Recurso Especial parcialmente provido.  
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(STJ. REsp nº 1175166/MG, 2ª Turma, relator Ministro Herman Benjamin, j. 
16/03/2010). (Destaques do Autor) 

 

Conforme se analisa a partir do julgado acima colacionado, o Superior 

Tribunal de Justiça, em suas duas Turmas responsáveis pelo julgamento de matérias 

relacionadas ao Direito Tributário, possui entendimento de que é possível a 

escrituração dos créditos de ICMS pagos sobre, no presente caso, peças para 

veículos utilizados para a prestação de serviços de transportes interestaduais e 

intermunicipais. 

No caso em análise, tem-se que os produtos utilizados para a prestação do 

serviço de transporte (peças de veículos), muito embora não sejam instantaneamente 

consumidos na prestação de serviços (vez que possuem uma vida útil superior à uma 

única utilização), possibilita o crédito do imposto, corroborando com o entendimento 

do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e contrariando a jurisprudência 

administrativa do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. 
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6 CONCLUSÃO 
 

Diante de toda a análise realizada na jurisprudência administrativa do 

Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça, pode-se concluir que o 

entendimento acerca do crédito do ICMS pago sobre produtos intermediários é 

bastante diversificado e divergente. 

Inicialmente, depreende-se dos julgados colacionados que o Tribunal de 

Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, muito embora seja um órgão paritário em 

sua criação por meio do Decreto 7.184/35, possui uma jurisprudência muito voltada 

para a proteção dos cofres da Fazenda Estadual, visando a maior arrecadação do 

Estado de São Paulo. 

No entanto, tendo em vista diversos julgados em sentido contrário tanto 

pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, quanto pelo Superior Tribunal de 

Justiça, o entendimento da esfera administrativa tem evoluído para retirar os requisitos 

de consumo imediato e total dos produtos, outrora exigidos no momento de autorizar 

o crédito do imposto. 

Mesmo assim, tal entendimento foi exarado por uma Câmara Julgadora de 

Segunda Instância (conforme já analisado no tópico 4.1.2), que, conforme explicitado 

no tópico 4.1.1, é um órgão composto por representantes do contribuinte, devendo-se 

aguardar a manifestação da Câmara Superior (composta exclusivamente por 

membros da Fazenda do Estado de São Paulo, conforme analisado no tópico 4.1.1), 

para verificar uma mudança significativa da jurisprudência administrativa do Estado 

de São Paulo. 

Já no que tange a jurisprudência judicial do Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo, alinhado ao entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, o 

entendimento é extremamente favorável ao contribuinte que, desde que analisado 

casuisticamente, permite, com facilidade, o crédito dos produtos intermediários de 

ICMS, sem que haja a necessidade de ser demonstrado o consumo total ou imediato 

do produto no processo produtivo da empresa. 

O tema poucas vezes foi levado a termo para o Superior Tribunal de Justiça 

ou ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de modo que o entendimento, 

muito embora seja consolidado no sentido favorável ao contribuinte, não é sumulado 

e não existem muitas decisões sobre o assunto. 
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Finalmente, conforme se verificou pela análise do realizada, a 

impossibilidade de creditamento dos produtos intermediários, erroneamente 

enquadrados pelo Fisco Paulista como produtos destinados ao uso e consumo do 

estabelecimento, viola nitidamente a disposição constitucional da não-cumulatividade 

do ICMS, tendo em vista que tal prática se dá, única e exclusivamente para angariar 

maiores receitas ao Estado de São Paulo, impondo ao contribuinte uma tributação 

excessiva ou a necessidade da busca pelo Poder Judiciário para ver seu direito 

constitucional de escriturar o crédito referente àquele imposto garantido, sendo, 

muitas vezes, obrigado a arcar com um enorme ônus financeiro além de atolar o Poder 

Judiciário com novas demandas diárias. 
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