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A Decisão (ADC 49)
● Em 22/04/2021, o STF decidiu, de forma unânime, que não incide a 

cobrança de ICMS no deslocamento de mercadorias entre 

estabelecimentos do mesmo contribuinte, seja na mesma unidade 

federativa ou não. 

● Nesse sentido, foram declarados inconstitucionais os artigos 11, §3º, 

II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo 

titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de 

setembro de 1996.
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Conceitos de ICMS ST

Responsabilidade pelo ICMS 

devido é atribuída a outro 

contribuinte

Toda a incidência do ICMS é 

concentrada em um único 

contribuinte

Mecanismo utilizado pelo Fisco 

para combater a evasão fiscal

Aplicada principalmente em 

setores que apresentam grandes 

cadeias produtivas
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Ressarcimento ICMS-ST
Venda para outro 

Estado
Produto recebido com 

a retenção do ICMS-

ST e não ligados a 

uma nova venda.

Venda com isenção 

ou não incidência. 

Venda a consumidor por valor menor 

do que a base de retenção.



Margem Real X Margem Presumida

• No dia 19 de outubro de 2016, foi concluído 

pelo STF o julgamento do Recurso 

Extraordinário (RE) 593849

• Ressarcimento da diferença entre o valor 

recolhido por presunção e o valor efetivo do 

momento da ocorrência do fato gerador.

• Repercussão geral reconhecida.



Regulamentação do ressarcimento e complemento



ROT – Regime Especial (SP)
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