
 

 

Carta Aberta das Entidades em relação à modulação 
dos efeitos da decisão do STF que entendeu pela 
inconstitucionalidade do ICMS nas transferências de 
mercadorias entre estabelecimentos (ADC 49) 

Em 14 de dezembro de 2021. 

Entidades do mercado de capitais, instrumento de financiamento de longo prazo do investimento 

produtivo, as companhias abertas na condição de contribuintes e como alicerce da economia real, 

intermediários financeiros que viabilizam a negociação de ações, bem como outras entidades 

associativas impactadas pela solução a ser dada à ADC 49, vêm a público manifestar sua confiança 

em que o Supremo Tribunal Federal modulará adequadamente, atendendo ao espírito dos 

embargos de declaração do Estado do Rio Grande do Norte em apreciação, em prol da segurança 

jurídica e do bom funcionamento de importantes setores da economia brasileira, os efeitos da 

decisão tomada em 19/04/2021, por seu Plenário, no julgamento do mérito da Ação Declaratória 

de Constitucionalidade nº 49, que reconheceu que “o deslocamento de mercadorias entre 

estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se 

trate de circulação interestadual”. 

Referida decisão no ADC 49 foi objeto de embargos de declaração opostos pelo Estado do Rio 

Grande do Norte, pleiteando: (a) a modulação dos efeitos do julgado, para que sejam produzidos 

apenas a partir do exercício financeiro subsequente ao da conclusão do julgamento; e, (b) seja 

esclarecida a amplitude do v. acórdão, quanto à autonomia dos estabelecimentos, prevista no art. 

11, § 3º, II, da referida Lei Complementar nº 87/1996. 

Até o momento, os seguintes ministros votaram no julgamento dos embargos em questão: 

Min. Edson Fachin (relator): (i) a decisão do ADC 49 não afasta o direito ao crédito de ICMS 

relativo à operação anterior, sendo inexigível o estorno dos créditos; (ii) a declaração de 

inconstitucionalidade da autonomia dos estabelecimentos deu-se tão somente com o fim 

de afastar a cobrança do ICMS “na transferência de mercadorias entre estabelecimentos de 

titularidade da mesma pessoa jurídica, não repercutindo em deveres instrumentais”; e (iii) 



deve-se modular os efeitos da decisão de inconstitucionalidade, a fim de que essa tenha 

eficácia a partir do início do ano de 2022. 

Min. Alexandre de Moraes e Min. Carmen Lúcia: acompanharam o voto do relator. 

Min. Luís Roberto Barroso: (i) deve-se afastar a interpretação de que, com base na decisão 

de mérito, os Estados estariam autorizados a anular os créditos tributários relativos a 

operações anteriores; (ii) a declaração de inconstitucionalidade gera um vácuo normativo, 

pois não existem normas que disponham sobre as transferências entre estabelecimentos, 

gerando nova inconstitucionalidade por ofensa ao regime da não-cumulatividade; (iii) 

propôs a seguinte modulação, para que a decisão “tenha eficácia a partir do início do 

exercício financeiro de 2022, estando ressalvados os processos administrativos e judiciais 

pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de 

mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de 

ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, os sujeitos passivos têm o direito de 

transferir tais créditos”. 

É louvável a preocupação dos Ministros do STF na modulação dos efeitos da decisão, a fim de que 

se preencha o vácuo normativo derivado da inconstitucionalidade decretada nos autos da ADC nº 

49, de modo a conferir segurança jurídica nas relações afetadas pela decisão. 

Além da necessidade de regulamentação da transferência de créditos, em nível nacional e pelos 

Estados, existem outros pontos extremamente relevantes que justificam a concessão de um prazo 

adicional para a produção de seus efeitos. São eles: 

1º) O tempo. Faltando menos de um mês para o final de 2021, uma decisão modulando os 

efeitos para janeiro de 2022 não conseguiria garantir a segurança jurídica a que se propõe; 

2º) Organização das estruturas empresariais e operações interestaduais.  Certamente uma 

mudança na forma de se exigir o ICMS nas operações exigirá que as sociedades dos mais 

variados setores da economia reorganizem suas atividades, não apenas sob o enfoque 

jurídico e tributário, mas também sob o aspecto operacional, de instalações e sede. A 

implantação em alterações de sistemas de emissão de documentos fiscais (e.g., SAP) 

poderá demorar mais de um ano para implementação. Assim, por exemplo, uma sociedade 

que possua diversos centros de distribuição espalhados pelo País deverá promover uma 

relocação substancial de estoques e, a depender do caso, redimensionar e alterar a 

localização dos centros de distribuição para evitar ofensa ao princípio constitucional da 

não cumulatividade e ao próprio pacto federativo, destacando-se que não são raros os 



casos em que as programações de compras são realizadas com até 6 (seis) meses de 

antecedência; 

3º) Acúmulo de créditos.  Possivelmente enquanto não houver uma regulamentação em 

nível nacional e estadual, as autoridades fiscais continuarão a exigir o ICMS nas operações 

decretadas inconstitucionais e não permitirão manutenção, tampouco a transferência dos 

créditos, prova concreta e irrefutável da insegurança jurídica a que a modulação dos 

efeitos pretende mitigar; 

4º) Impactos nos mercados de capitais. Um reflexo indesejável decorrente da ausência de 

prazo para a produção dos efeitos seria a geração de ajustes contábeis (redução de ativos 

dada a dificuldade de realização de créditos de ICMS), impactando todo o mercado 

financeiro e de capitais, no caso de sociedades listadas em bolsa. Os efeitos seriam 

sentidos por todos os investidores e pelo próprio governo federal; 

5º) Custos e efeitos seriam invariavelmente repassados a todos os consumidores. 

Considerando-se que as possíveis restrições ao pleno aproveitamento dos créditos de ICMS 

implicariam incremento dos custos, é provável que haveria majoração da carga tributária 

efetiva, aumento de preços com evidente efeito inflacionário, resultados imensamente 

indesejáveis na conjuntura econômica atual; 

6º) Impactos na distribuição federativa da arrecadação. Os estados de destino das 

mercadorias poderiam ver um incremento em sua arrecadação frente aos demais, com 

consequente violação ao pacto federativo. 

Já se tem notado que algumas Unidades Federativas vêm, de forma unilateral e aparentemente 

inadequada, buscando regular a matéria da forma como lhes convém. Ocorre que, em assim 

procedendo, ou seja, sem unificação regulamentar da aplicação dos termos decididos no âmbito da 

ADC 49, é de se prever que seja inviável a realização de transferências entre estabelecimentos a 

partir de 2022. 

Isso porque em sendo modulada a decisão para 2022, dentro de poucos dias os contribuintes que 

necessitem transferir mercadorias de um para outro Estado poderão se ver diante de normas 

conflitantes, ficando expostos a questionamentos sobre seus créditos tributários, bem como 

poderão sofrer restrições operacionais, tais como embaraços à circulação física perante as 

barreiras fiscais estaduais. 

A solução proposta pelo Min. Barroso em seu voto, no sentido de que a transferência de crédito 

deve ser assegurada independentemente de regulação pelos Estados após o decurso do prazo, 



também é louvável e coaduna com os interesses jurídicos que serão tutelados pela decisão. Isso 

porque os contribuintes não poderão ser punidos pela inação do Poder Legislativo nacional e 

estadual.  Porém, deve-se deixar claro que o direito à transferência dos créditos deverá atingir 

todos os créditos gerados pelos contribuintes, independentemente da sua data de apuração e da 

sua regulamentação ou não. 

Na avaliação de economistas, executivos e profissionais das entidades aqui representadas, com o 

respaldo de renomados especialistas, quaisquer expedientes que forem utilizados para se modular 

os efeitos da decisão antes de 2023 (ressalvados da modulação os contribuintes que optarem por 

deixar de destacar o ICMS), poderá trazer efeitos muito graves à percepção de segurança jurídica 

pelos investidores e agentes econômicos, o que será péssimo para a economia e para a imagem do 

país.  

Pelas razões acima expostas, as entidades que subscrevem a presente esperam que esse E. 

Supremo Tribunal Federal confira segurança jurídica a todas as partes envolvidas, garantindo a 

transferência dos créditos entre os estabelecimentos e modulando os efeitos da decisão para, no 

mínimo, o exercício financeiro de 2023, ressalvando-se dessa modulação aqueles contribuintes que 

já possuem ação judicial a respeito da matéria.  

Se após o prazo da modulação, o legislador complementar e os estados não tiverem 

regulamentado as hipóteses de transferência dos créditos, com efeitos retroativos à data da 

modulação dos efeitos, a sua aplicação deverá ser automática e contemplar todos os créditos 

apurados pelos contribuintes, independentemente de sua data de apuração. 

 

ABIOVE - Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 

ABRASCA - Associação Brasileira das Companhias Abertas 

ABVCAP - Associação Brasileira de Private Equity & Venture Capital 

ANCORD - Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e  

Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias 

APIMEC - Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais 

IBRI - Instituto Brasileiro de Relações com Investidores 

GETAP - Grupo de Estudos Tributários Aplicados 


