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A CF dispõe sobre
o princípio da não
cumulatividade no
artigo 155, § 2º,
I.

• O ICMS será não cumulativo, compensando-se o que for
devido em cada operação relativa à circulação de
mercadorias ou prestação de serviços de transporte
interestadual ou intermunicipal e o de comunicação com o
montante cobrado nas operações anteriores pelo mesmo
ou por outro Estado.

• O princípio da não cumulatividade pode ser entendido
como o postulado em que o imposto só recai sobre o valor
acrescentado em cada fase da circulação do produto,
evitando assim a ocorrência do chamado efeito “cascata”,
decorrente da incidência do imposto sobre imposto.

Princípio da não cumulatividade do ICMS 

Creditamento de ICMS sobre produtos intermediários
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Atualmente, pode-
se definir produto
intermediário como
a mercadoria
consumida
integralmente no
processo produtivo,
sem a qual este não
se concretizaria.

• Antes da atual LC 87/96, o Convênio ICM nº 66/88
regulamentou a questão do creditamento do ICMS,
dispondo que não haveria direito ao crédito sobre a entrada
de mercadorias ou produtos que, utilizados no processo
industrial, não fossem nele imediatamente consumidos ou
não integrassem o produto final na condição de elemento
indispensável à sua composição (art. 31, III, do Convênio
ICM nº 66/88).

• Com o advento da LC 87/96, todas as demais mercadorias
que não são destinadas ao uso e consumo ou ao ativo
imobilizado geram créditos aproveitáveis de imediato, como
é o caso dos bens intermediários (art. 20 da LC 87/96).

Creditamento de ICMS sobre produtos intermediários

Creditamento de ICMS sobre bens intermediários 
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• Previsão do artigo 20 da LC 87/96:

“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.
§ 1º Não dão direito a crédito as entradas de mercadorias ou utilização de serviços resultantes de operações ou
prestações isentas ou não tributadas, ou que se refiram a mercadorias ou serviços alheios à atividade
do estabelecimento.

§ 2º Salvo prova em contrário, presumem-se alheios à atividade do estabelecimento os veículos de transporte
pessoal.
§ 3º É vedado o crédito relativo a mercadoria entrada no estabelecimento ou a prestação de serviços a ele feita:
I - para integração ou consumo em processo de industrialização ou produção rural, quando a saída do produto
resultante não for tributada ou estiver isenta do imposto, exceto se tratar-se de saída para o exterior;
II - para comercialização ou prestação de serviço, quando a saída ou a prestação subsequente não forem
tributadas ou estiverem isentas do imposto, exceto as destinadas ao exterior.”

Creditamento de ICMS sobre produtos intermediários

Creditamento de ICMS sobre bens intermediários 
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Exigência do
consumo integral e
imediato do bem
ou sua integração
ao produto final.

• Em 2001, o Fisco paulista editou a Decisão CAT nº 1/2001
para classificar como insumos geradores de crédito as
matérias primas, bens intermediários, materiais de
embalagem, combustíveis e energia elétrica.

• Nos termos da Decisão CAT nº 1/2001, recebem o
tratamento de insumos a matéria-prima, o material
secundário ou intermediário, o material de embalagem, o
combustível e a energia elétrica, consumidos no processo
industrial ou empregados para integrar o produto objeto da
atividade de industrialização.

Creditamento de ICMS sobre produtos intermediários

Entendimento da Fazenda do Estado de São Paulo
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“ICMS. Creditou-se indevidamente de ICMS,
proveniente da entrada de mercadorias para uso e
consumo do próprio estabelecimento, registradas com
o CFOP 1101 e 2101; dentre as mercadorias
relacionadas nas planilhas em anexo, há materiais
refratários, utilizados na manutenção e
proteção de suas instalações industriais, que se
desgastam sem serem incorporados ao produto,
exigindo substituição periódica dos mesmos,
não se consumindo portanto no processo
produtivo, logo não conferindo direito ao crédito do
imposto, conforme Resposta à Consulta nº 3.523/72,
ementa transcrita no Relatório Circunstanciado da
Ação Fiscal anexo a este AIIM. Mercadorias que
apenas se desgastam normalmente pelo uso ao
longo do tempo e que não se
consomem imediata e integralmente no
processo produtivo e não integram o produto
final não conferem direito a crédito do ICMS.”

(TIT – 1ª Câmara – AIIM 4.010.842-9 – Julgado em
31/01/2017)

“1. ICMS. (item 2) Creditou-se
indevidamente de ICMS, devido a operação
de entrada de mercadorias para uso e
consumo do próprio estabelecimento [...].
2. Os materiais de uso e consumo se
referem a ferramentas de corte,
equipamentos e acessórios utilizados na
usinagem de produtos. Referidas
mercadorias desgastam-se normalmente
pelo uso, não se consomem imediata e
integralmente no processo produtivo
e não integram o produto final. [...]”

(TIT – 5ª Câmara - AIIM 4.017.428-1 –
Julgado em 17/07/2014)

Lavraturas de Autos de Infração e Manutenção dos Autos de Infração pelo TIT 
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• Para o STJ, são fatores determinantes para
autorização da apropriação de crédito em relação
a produtos intermediários:

(a) consumo integral e imediato; e/ou
(b) integração na composição do produto final.

Entendimento jurisprudencial para o período
de vigência da LC 87/96

• Para o STJ, são fatores determinantes para
autorização da apropriação de crédito em relação
a produtos intermediários:

(a) consumo integral, mesmo que não
imediato; e

(b) essencialidade no processo produtivo.

• O STJ tem entendido pela necessidade 
da realização de perícia nos processos 
que visam o reconhecimento do direito 
ao crédito.

• Reexame de provas.

Entendimento jurisprudencial para o período 
que vigorou o Convênio ICMS 66/88

Comprovação

Jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça
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Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
Consumo IMEDIATO de produtos intermediários no IPI

• Em sede do julgamento de casos de IPI, a exigência do consumo imediato é definida pelo STJ, que
aponta o tempo de consumo como essencial para distinção entre os bens considerados produtos
intermediários e aqueles integrantes do ativo permanente que são utilizados na atividade
empresarial, a saber:

(i) bens que integram o ativo imobilizado (é dizer, incorporam-se ao patrimônio da empresa
por 12 meses ou mais): o seu desgaste natural não é equiparável ao consumo integral exigido
para caracterização dos produtos intermediários;

(ii) bens que admitem mais de uma utilização, porém se consomem em período inferior a 12
meses: podem, a priori, ser enquadrados como intermediários.
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Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

Processo
Data do 

julgamento 
Turma do STJ Relator 

Resultado do 
Julgamento 

Trecho do acórdão

REsp
1.175.166/MG

16/03/2010 2ª Herman Benjamin
Votação 

unânime

"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). [...] 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 de serviços de transporte). [...]”

REsp 
1.366.437/PR

03/10/2013 1ª
Benedito 

Gonçalves

Votação 

unânime

"O quadro normativo acerca da matéria, entretanto, alterou-se com o advento da Lei Complementar
87/96 (Lei Kandir). A respeito dessa significativa evolução normativa, colaciono, a seguir,
precedentes desta Corte Superior que asseguram o direito de creditamento em relação aos produtos
intermediários, ainda que não integrem o produto final, desde que vinculados à atividade da
empresa.”

AgInt no REsp
1.486.991/MT

27/04/2017 1ª Gurgel de Faria
Votação 

unânime

“[...] 3. Enquanto vigorou o Convênio ICMS n. 66/1988 do Conselho Nacional de Política Fazendária
(CONFAZ), o direito de crédito estava restrito aos produtos intermediários que eram consumidos
imediata e integralmente no processo industrial ou que integravam a composição do produto final.
4. A Lei Complementar n. 87/1996 modificou esse cenário normativo, ampliando significativamente
as hipóteses de creditamento de ICMS, permitindo o aproveitamento dos créditos referentes à
aquisição de quaisquer produtos intermediários, ainda que consumidos ou desgastados
gradativamente, desde que comprovada a necessidade de utilização dos mesmos para a realização
do objeto social do estabelecimento empresarial. Precedentes.
5. Hipótese em que o acórdão recorrido decidiu que os produtos intermediários que sofrem desgaste
gradual ao longo do processo produtivo não dão direito ao crédito de ICMS, mesmo em relação a
operações já realizadas sob a égide da Lei Kandir, o que justifica a cassação do julgado, para que a
apelação seja reapreciada, agora em conformidade com a orientação desta Corte Superior. [...]”
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Atividade 

empresarial do 

contribuinte 

Bens intermediários Processo
Data do 

julgamento

Turma 

do STJ
Relator

Resultado do 

Julgamento
Observação Resultado

Indústria e comércio 

de produtos de 

limpeza

Materiais de manutenção industrial 

(parafusos, porcas, arruelas, placas 

metálicas, bobinas, cilindros, compressores 

etc); equipamentos de proteção individual -

EPI; materiais para uso em laboratórios; 

materiais para embalagens; gases; 

materiais para lubrificação; e, materiais 

para tratamento de águas e efluentes.

Resp

1.645.827/MG 
21/03/17 2ª

Herman 

Benjamin

Votação 

unânime

O tribunal de origem 

entendeu que não estaria 

comprovado que os produtos 

seriam insumos (matéria 

prima ou produto 

intermediário)

O direito ao 

crédito não 

foi 

reconhecido.

Indústria Telas e feltros
AgRg no REsp

1.524.609/SP
01/03/16 2ª

Herman 

Benjamin

Votação 

unânime

Ficou narrado pelo tribunal

local que o bem não integra o 

produto final, sendo apenas 

auxiliares. Como o STJ não 

evolve matéria fática, o 

contribuinte saiu derrotado.

O direito ao 

crédito não 

foi 

reconhecido.

Supermercado Sacolas plásticas
AgRg no REsp

1.393.151/MG
16/12/14 2ª

Humberto 

Martins

Votação 

unânime

O STJ deixou de reconhecer o 

direito ao crédito sob o 

fundamento de que as sacolas 

plásticas não são essenciais 

para a atividade comercial.

O direito ao 

crédito não 

foi 

reconhecido.

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
Pontos de atenção !
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Atividade 

empresarial do 

contribuinte 

Bens intermediários Processo
Data do 

julgamento

Turma 

do STJ
Relator

Resultado do 

Julgamento
Observação Resultado

Prestadora de 

serviço de 

transporte de 

cargas 

Veículos, peças de 

reposição, combustíveis e 

lubrificantes

REsp 1.090.156/SC 10/08/10 2ª
Eliana 

Calmon

Votação 

unânime

O STJ determinou o retorno dos 

autos à primeira instância para 

realização de perícia.

-

Prestadora de 

serviço de 

transporte de 

cargas 

Peças de reposição para 

veículos utilizados no 

transporte de cargas

REsp 1.175.166/MG 16/03/10 2ª
Herman 

Benjamin

Votação 

unânime

O STJ determinou o retorno dos 

autos à primeira instância para 

realização de perícia.

-

Usina açucareira -
AgRg no Resp

738.905/RJ
07/02/08 2ª

Humberto 

Martins

Votação 

unânime

As operações foram realizadas 

em período anterior à LC 87/96.

O artigo 20 da LC 87/96 não foi 

prequestionado. 

O direito ao 

crédito não foi 

reconhecido.

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

Pontos de atenção !
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