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Complemento ou Ressarcimento do ICMS 
Substituição Tributária / Antecipado

recebe mercadoria com 

retenção do imposto ou 

paga antecipadamente

Complemento ou 

Ressarcimento do ICMS 

Retido por Substituição 

Tributária ou Antecipado

artigos 265, 269, 277 e 

426-A do RICMS/2000

Contribuinte 

substituído 



Complemento ou Ressarcimento do ICMS 
Substituição Tributária / Antecipado

Artigo 269 - RICMS/00

i. valor do imposto retido a maior

ii. fato gerador presumido não realizado

iii. saída subsequente amparada por isenção ou 

não-incidência

iv. saída destinada a outro Estado

Complemento do ICMS 

Retido por Substituição 

Tributária ou Antecipado

Contribuinte 

substituído 

Ressarcimento do ICMS 

Retido por Substituição 

Tributária ou Antecipado

Artigo 265 - RICMS/00

i. valor do imposto retido a menor

ii. majoração da carga tributária



Normatização

Portaria CAT 17/19991

Portaria CAT 158/20152

Transição

Portaria CAT 42/20183



Normatização

Portaria CAT 17/19991

Portaria CAT 158/20152

Transição

Portaria CAT 42/20183



a) O processo de saneamento e validação do arquivo TXT fica com o AFR encarregado da diligência. 

Motivo de indeferimento sumário em muitos casos, sem análise de mérito, coisa a que o judiciário não 

é simpático.

b) O crédito do ressarcimento pode ser feito sem nenhum controle por parte do fisco. Decorrido o prazo 

decadencial, mesmo o crédito espúrio fica validado.

c) Entrada interestadual seguida de saída interestadual enseja prejuízo ao contribuinte (o diferencial de 

alíquotas não é restituído, já que o cálculo é por diferença de bases de cálculo, independentemente 

das alíquotas).

d) Os CFOPs válidos e inválidos para efeito de ressarcimento, cuja lista na portaria é restrita, sempre 

foram de difícil equacionamento na prática.

Portaria CAT 17/1999



• Havia duas disciplinas, uma para veículos (bens infungíveis) e outra para as demais mercadorias (bens 

fungíveis).

• Mercadoria adquirida de substituído intermediário, sem informação da retenção na NF-e: como 

proceder? Lacuna da norma.

• Não há menção ao pagamento antecipado (art. 426-A) que veio com a Nova ST a partir de 2008 (art. 

313 do RICMS)

• Não há controle oficial do ressarcimento já utilizado pelo contribuinte. Há risco de utilização em 

duplicidade, indevida portanto.

• A portaria restringe as hipóteses de utilização de forma não realística para os dias de hoje em alguns 

casos. Na prática, já são letra morta. 

• Mantivemos a ressalva do SCANC para saída interestadual de combustível.

Portaria CAT 17/1999
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A apuração do ressarcimento na EFD com base na última entrada (ou, se necessário, penúltima etc.) abre 

a possibilidade de restituição em valor superior ao valor retido quando da aquisição dos respectivos bens 

e mercadorias pelo estabelecimento. 

O Convênio ICMS 52/2017, do qual SP é signatário, admite o ressarcimento pela última entrada, mas veda 

o ressarcimento em valor superior ao retido, e, além disso, diz que ficam as unidades federadas 

autorizadas a estabelecer forma diversa de ressarcimento, ainda que sob outra denominação. 

Tudo isso porque essa sistemática não controla estoques (não se trata de um UEPS). 

A (última) mesma NF-e pode ser utilizada para ressarcir o estoque inteiro. A média ponderada móvel é um 

método superior ao UEPS (e já de conhecimento do mercado).

Portaria CAT 158/2015



• A sistemática só processa NF-e, pelo detalhamento do registro C170 (ou seja, pelo C176 associado ao 

C197). Não processa NFC, Cupom Fiscal, Extrato do SAT, Nota Fiscal em papel etc. Não permite apurar o 

ressarcimento por diferença de preço (entre o presumido e o praticado na operação final) que o STF 

ressuscitou recentemente bem como determinou que as unidades federadas ajustassem suas 

legislações à decisão.

• Com o fim da GIA, um simples erro de dado informado na EFD obrigaria a substituição do arquivo todo, 

mas o saldo dessa referência pode já estar inscrito, e um novo arquivo poderia tirar a liquidez da 

cobrança. A Procuradoria teria de ser ouvida etc. E poderão ser necessárias várias trocas de arquivo até 

aprovação final.

Portaria CAT 158/2015



• O Simples Nacional, não obrigado à EFD, ficou marginalmente acolhido.

• Não há enfrentamento da questão (mal resolvida em SP, pois não há lei que lhe dê suporte) do 

Complemento de ST, hoje uma situação muito comum, com a figura do atacadista interposto.

• Tanto na CAT 17 como na CAT 158, o Valor de Confronto (valor que é confrontado com o da Base de 

Cálculo da Retenção) é um valor impreciso (“última entrada”, “média das entradas”). Não se define o 

método para sua determinação.

• A CAT 158 prevê a emissão de NF-e em caso de perecimento da mercadoria no estabelecimento (não 

realização do FG presumido) para efeito de ressarcimento. Por exemplo: medicamento vence e é 

conduzido para incineração pela Anvisa.

Portaria CAT 158/2015
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COMO FICAM NO TEMPO AS TRÊS PORTARIAS?

• Continua até o final de 2018 para quem tem Regime Especial que determine a sua aplicação. 

• Artigos relativos à utilização (procedimentos) permanecem até que o sistema e-Ressarcimento esteja 

implantado e operacional.

• Aplica-se até o final de 2016, para o ressarcimento já creditado, requerido ou de alguma forma já 

utilizado, na data de publicação da nova portaria.

Portaria CAT 17/19991

Transição



COMO FICAM NO TEMPO AS TRÊS PORTARIAS?

• Continua até o final de 2018, para o ressarcimento corrente, ou seja, para os períodos de abril a 

dezembro de 2018 apenas.

• Quem já utilizou a CAT 158 entre janeiro de 2016 e março de 2018 poderá substituir o arquivo da EFD, 

se necessitar.

Transição

Portaria CAT 158/20152



COMO FICAM NO TEMPO AS TRÊS PORTARIAS?

• Passa a ser obrigatória para os fatos ensejadores do ressarcimento ocorridos a partir de sua publicação 

(vigor e efeitos), ressalvado o uso da CAT 17 ou CAT 158, conforme já informado.

• Facultada ao contribuinte que queira mudar de sistema, em substituição ao sistema vigente à data de 

ocorrência dos fatos ensejadores passados, mediante aprovação prévia da autoridade competente.

• Obrigatória ao ressarcimento relativo a períodos pretéritos, que não tenha sido creditado, requerido ou 

utilizado até a publicação da nova portaria, inclusive ao ressarcimento complementar ao já realizado 

por meio de outra sistemática.

• Mesmo a compensação escritural passa a depender de acolhimento do arquivo pelo sistema, e só pode 

ser feita com o visto eletrônico por ele gerado.

Transição

Portaria CAT 42/20183
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Sistema de Apuração do Complemento ou Ressarcimento do ICMS 

Retido por Substituição Tributária ou Antecipado
1

Sistema Eletrônico de Gerenciamento do Ressarcimento –

e-Ressarcimento2

Portaria CAT 42/2018



Sistema de Apuração do Complemento ou Ressarcimento do ICMS 

Retido por Substituição Tributária ou Antecipado
1

Sistema Eletrônico de Gerenciamento do Ressarcimento –

e-Ressarcimento2

Portaria CAT 42/2018



Sistema de apuração

• Instituído nos artigos 1º a 7º.

• Informações apresentadas mensalmente por meio de arquivo digital.

• Autenticação garantida por meio do uso de certificado digital.

• Especificação técnica do sistema e do arquivo digital pode ser encontrada nos respectivos manuais.

• Vigência imediata para o passado, com opção de utilizar a Portaria CAT 158/15 ou Portaria CAT 17/99 

para o período corrente (regime especial, se previsto) até 31/12/2018.



Sistema de apuração

Contribuinte 

substituído compõe o 

arquivo digital e 

sistema realiza a pré-

validação automática

O arquivo digital pré-

validado é 

encaminhado por 

Transmissão 

Eletrônica de 

Documentos (TED), 

com uso do certificado 

digital

Em até 24 horas, 

sistema realiza a pós-

validação e envia por 

meio do DEC o código 

eletrônico que 

permite lançar o valor 

do ressarcimento 



Sistema de apuração

pré-validação

• Prévia ao envio do arquivo digital à SEFAZ.

• Verifica consistência de leiaute.

• Validador disponível no Portal da Secretaria.



Sistema de apuração

pós-validação

Analisa: 

• Abrangência da totalidade das informações exigidas. 

• Integridade das informações e lançamentos.

• Consistência dos valores declarados. 

• Consistência dos dados contidos no arquivo digital.

• Dados cadastrais do estabelecimento solicitante.

• Versão do leiaute/finalidade do arquivo. 

• Existência de arquivo já acolhido/transmitido.



Sistema de Apuração do Complemento ou Ressarcimento do ICMS 

Retido por Substituição Tributária ou Antecipado
1

Sistema Eletrônico de Gerenciamento do Ressarcimento –

e-Ressarcimento2

Portaria CAT 42/2018



Sistema e-Ressarcimento

FUNCIONALIDADES

1. Mensagens para comunicação eletrônica via DEC;

2. Consulta à situação do processamento de arquivos digitais do ressarcimento;

3. Menu destinado a possibilitar os seguintes pedidos:

a) de registro de imposto a ressarcir em conta corrente de controle do ressarcimento;

b) de utilização de imposto a ressarcir nas modalidades de compensação, transferência ou 

liquidação de débito fiscal;

c) de substituição de arquivo acolhido;

d) de registro do aceite de transferência de imposto a ressarcir.

4. Consulta à conta corrente de controle de ressarcimento.



Sistema e-Ressarcimento

ACESSO

a) Certificado digital e-CNPJ 

b) Certificado digital e-CPF (no caso de procuração eletrônica outorgada)

A procuração eletrônica será registrada exclusivamente por meio de funcionalidade disponível no sistema 

e-Ressarcimento, tendo como outorgante o contribuinte portador do e-CNPJ e como outorgado a pessoa 

física por ele indicada, portadora de certificado digital e-CPF, com poderes para realizar as operações 

assinaladas pelo outorgante.

O contribuinte será responsável por todos os atos praticados no sistema e-Ressarcimento por meio do seu 

certificado digital e-CNPJ, bem como por aqueles levados a efeito pelos procuradores estabelecidos.



Sistema e-Ressarcimento

CONTA CORRENTE DE CONTROLE DO RESSARCIMENTO

• A conta corrente eletrônica de controle do ressarcimento será criada no sistema e-Ressarcimento para 

controle da movimentação dos valores a ressarcir e ressarcidos.

MENSAGENS E NOTIFICAÇÕES ELETRÔNICAS

• Notificações e avisos relativos à disciplina prevista nesta portaria serão emitidos eletronicamente no 

sistema e-Ressarcimento e comunicadas ao contribuinte por meio do DEC – Domicílio Eletrônico do 

Contribuinte, instituído pela Lei 13.918/2009.

• As notificações emitidas pelo sistema e-Ressarcimento que impliquem lançamento na Guia de 

Informação e Apuração do ICMS - GIA conterão código identificador de autorização, denominado visto 

eletrônico, que nela deve ser transcrito.

• O visto eletrônico é requisito essencial para o lançamento.



Comunicado CAT 06/2018

Esclarece sobre o ressarcimento do ICMS devido por substituição tributária, em face das decisões 

proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 593.849 e na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 2.777 *.

1. 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 

2. 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.

* Parecer PAT nº 03/2018, exarado pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo (a quem compete definir, previamente, a forma de cumprimento de

decisões judiciais e promover a uniformização da jurisprudência administrativa e da interpretação das normas, tanto na Administração Direta como na

Indireta).
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