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Linha do tempo

Publicada a ata de julgamento das 
duas ADIs e do RE.

Julgamento da ADI 2777/SP e da ADI 
2675/PE, declarando constitucionais as 

respectivas leis, e do RE 593.849/MG, 
declarando inconstitucional a lei mineira.

Ajuizamento da ADI 2675/PE, 
discutindo a constitucionalidade da 

legislação pernambucana

19/06/2002
Julgamento da ADI 1.851/AL 
– base do ICMS-ST é 
definitiva

08/05/2002

Ajuizamento da ADI 2777/SP, discutindo a 
constitucionalidade da legislação paulista.

02/12/2002

Distribuído o RE 593.849/MG que 
discute a inconstitucionalidade da 

lei mineira

28/10/2008

Publicação da Portaria CAT nº 42/2018 e do 
Comunicado CAT nº 06/2018

Trânsito em julgado da ADI 2777/SP

Publicada a Lei nº 13.291/2008 que 
incluiu a o §3º do artigo 66-b da Lei nº 
6.274/1989

23/12/2008

19/10/2016

26/10/2016

08/08/2017

22/05/2018
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Mudança de paradigma

ADI 1.851/AL

• Convênio ICMS nº 13/97, que
vedava a restituição e a cobrança
de ICMS quando o valor da
operação subsequente for superior
ou inferior à base de cálculo
presumida.

• STF afirmou, por maioria de
votos, que a base de cálculo
presumida é definitiva, sendo
cabível o ressarcimento somente
quando o fato presumido não
ocorrer.

Tema 201 do STF

• Legislação mineira que veda o
ressarcimento e leis paulista e
pernambucana que autorizam.

• STF fixou tema 201: É devida a
restituição da diferença do
Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços – ICMS
pago a mais no regime de
substituição tributária para frente
se a base de cálculo efetiva da
operação for inferior à
presumida.



PwC
DC1 - Informação de uso interno

Modulação dos efeitos

- Legislação mineira seguia a
orientação anterior do STF (ADI
1.851/AL). Artigo 927, §3º do
CPC/15: Possibilidade de modulação
dos efeitos em caso de alteração da
jurisprudência dominante.

RE 593.849/MG ADIs 2.675/PE e 
2.777/SP

- Legislações paulista e
pernambucana em linha com o atual
posicionamento do STF. Aplicação do
Artigo 27 da Lei nº 9.868/99:
modulação em caso de
inconstitucionalidade da lei.

- Modulou os efeitos para casos
futuros e casos pendentes de
julgamento. Marco temporal inicial:
26/10/2016 - segundos embargos de
declaração do RE, julgados em
08/11/2017.

- Não modulou os efeitos, uma vez
que julgou que as legislações eram
constitucionais. Nota: o §3º do artigo
66-B não foi objeto de julgamento pelo
STF na ADI 2.777/SP.
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Modulação dos efeitos em São Paulo

• §3º do Artigo 66-B limita o pedido de ressarcimento para substituição 
com pauta fiscal – inconstitucional, uma vez que RE 593.849/MG não 
impõe limitações de modalidade de substituição tributária.

• Conclusões:

- Se pauta: não há modulação dos 
efeitos.

◦ Contribuinte com ação judicial: 
pode pedir ressarcimento de todo o 
período abarcado pela ação.

◦ Contribuinte sem ação judicial: 
pode pedir ressarcimento dos 
últimos 5 anos.

- Se MVA ou preço sugerido: há 
modulação dos efeitos.

◦ Contribuinte com ação judicial: 
pode pedir ressarcimento de todo o 
período abarcado pela ação.

◦ Contribuinte sem ação judicial: 
apenas pode pedir a partir de 
outubro/2016.
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Desdobramentos em São Paulo

DOE/SP
22 de maio de 2018

Portaria CAT 42/2018
- Artigos 1º a 8º: Institui Sistema de Apuração de Ressarcimento e

Complemento de ICMS-ST – válido a partir de 1º de Maio de
2018.

- Arquivo eletrônico constituído de três fichas que obriga
o contribuinte a informar as operações de entrada e
saída de produtos sujeitos a ICMS-ST, devendo
informar o “ICMS suportado” na operação, composto
pelo valor do próprio e do ICMS-ST.

- Acompanhamento integral da cadeia de ICMS-ST –
controle das informações desde a aquisição do
contribuinte substituto até a venda do contribuinte
substituído.

- Artigos 10 e seguintes: institui um conta corrente para facilitar o
ressarcimento e o complemento de ICMS-ST.

- Novas formas de monetização do crédito de
ressarcimento – possibilidade de transferência dos
créditos para terceiros.

- Agilidade na resposta: segundo a SEFAZ/SP, fisco
responderá em 24 horas.

- Revoga Portarias CAT nº 158/2015 e 17/99.

DOE/SP

22 de maio de 2018

Comunicado CAT 06/2018

Comunica que, nos termos do Parecer PAT 03/2018, somente haverá
direito ao ressarcimento do imposto pago antecipadamente pelo
regime de substituição tributária, em virtude de operação final com
mercadoria ou serviço com valor inferior à base de cálculo
presumida, nas situações em que o preço final a consumidor, único
ou máximo, tenha sido autorizado ou fixado por autoridade
competente (§ 3º do artigo 66-B da Lei estadual 6.374/1989).

Nos casos em que a base de cálculo do ICMS devido por substituição
tributária não é fixada nos termos do artigo 28 Lei estadual
6.374/1989 (preço final a consumidor, único ou máximo, autorizado
ou fixado por autoridade competente), não será objeto de
ressarcimento o valor do imposto eventualmente retido a maior,
correspondente à diferença entre o valor que serviu de base à
retenção e o valor da operação realizada com consumidor final.
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Questões para debate

Ressarcimento por quebra de cadeia – desde sempre.

Ressarcimento por base presumida maior do que a praticada - duas
vertentes:

1. A decisão do STF pacificou o tema e a limitação para pauta fiscal
é inconstitucional.

2. O STF não enfrentou o tema e o §3º do artigo 66-B precisa ter a
sua inconstitucionalidade declarada.

TJSP – STF não fez distinção sobre qual a fórmula de fixação do ICMS-
ST - §3º é inconstitucional (Agravo de Instrumento nº 2231046-
96.2017.8.26.0000, j. em 26.03.2018).

• É possível o ressarcimento de ICMS-ST em São Paulo?
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Questões para debate

• Qual o meio para pleitear o ressarcimento de ICMS-ST em caso de base
presumida maior do que a efetiva?

Portaria CAT nº 17/99 previa uma fórmula, mas a Portaria CAT
158/2015 não. A Portaria CAT nº 42/2018 prevê um método.

Considerando o Comunicado CAT nº 6/2018, o pedido será aceito
pela SEFAZ/SP? Possível judicialização do tema mais uma vez.



PwC
DC1 - Informação de uso interno

Questões para debate

• Qual a vigência da Portaria CAT nº 42/2018?

 Com relação ao Sistema de Apuração de Ressarcimento e Complemento,
a partir de 1º de maio de 2018. Facultativamente, entre 1º de maio a 31
de dezembro de 2018, é possível utilizar Portaria CAT 158/15.

O contribuinte que nunca pediu ressarcimento, qual portaria poderá
utilizar? Interpretação do Artigo 1º das Disposições Transitórias.

Artigo 1º - Fica facultada ao contribuinte substituído a aplicação dos métodos de apuração do ressarcimento previstos na
Portaria CAT 158, de 28-12-2015, em substituição ao método de apuração estabelecido por esta portaria, observadas as
seguintes condições:
I - somente em relação aos fatos ensejadores ocorridos entre 1º de maio e 31-12-2018;
II - mediante lançamento no Livro Registro de Apuração do ICMS no período de maio a dezembro de 2018;
III - que o contribuinte, para o período em relação ao qual fez a opção facultada no “caput”, não transmita à SEFAZ o arquivo
digital definido no § 2º do artigo 1º desta portaria.
§ 1º - Ressalvado o disposto no “caput” deste artigo, é obrigatória, ao contribuinte substituído, a aplicação retroativa do método
de apuração do ressarcimento previsto nesta Portaria para fatos ensejadores anteriores a 01-05-2018, salvo se já houver
creditado, requerido ou utilizado valor a ressarcir por sistema diverso de apuração, em data anterior à data de publicação desta
portaria.
§ 2º - É facultado ainda ao contribuinte, mediante aprovação prévia da autoridade competente, conforme definida nos artigos
34 e 35, utilizar o sistema de apuração previsto nesta portaria, em substituição ao sistema vigente à data de ocorrência dos
fatos ensejadores, na hipótese de não haver compensado valor a ressarcir já creditado na escrituração ou, se requerido,
enquanto não houver decisão administrativa.
§ 3º - Na hipótese de lançamento complementar de valor a ressarcir relativo a período de apuração para o qual já exista
pedido, utilização ou crédito na escrita fiscal em período anterior, é obrigatória a utilização do sistema previsto nesta portaria.
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Questões para debate

• Quem deve preencher o Sistema de Apuração de Ressarcimento e
Complemento?

Legislação é possível entender que são os contribuintes
substituídos.

Notícia publicada no site da SEFAZ fala em “contribuintes
substituídos do Regime Periódico de Apuração (RPA) como
também contempla os optantes pelo Simples Nacional”.

Ainda há dúvida de quais contribuintes substituídos: se só aqueles
que comercializam produtos sujeitos a pauta fiscal ou todos.
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Questões para debate

• Qual a periodicidade?

Há espaço para dúvida, parece ser periodicidade mensal.

 Item 3.1.1 do Manual publicado no site da SEFAZ/SP parece resolver
a dúvida: “3.1.1. A composição e apresentação dos registros das
informações relativas às fichas do sistema serão feitas em
periodicidade mensal”.
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Questões para debate

• Como fica o Complemento?

STF não analisou o complemento por não ser objeto da ação.

Trechos de votos que parecem direcionar a questão: “venta lá, venta
cá”.

Lembrete importante: artigo 150, §7º da CF/88 fala somente em
restituição.
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