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CARTA ABERTA – ADC 49 

COLÉGIO DOS  

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de 

Constitucionalidade nº 49, declarou a inconstitucionalidade de diversos dispositivos da 

Lei Complementar nº 87/961 que estabelecem a incidência do ICMS nas operações de 

transferências de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. 

Entendeu o Egrégio STF que o fato gerador do ICMS somente ocorre na 

operação jurídica que acarrete transmissão de titularidade da mercadoria, o que não se 

verifica no mero deslocamento de bens entre estabelecimentos de um mesmo 

contribuinte. Por conseguinte, foi também declarada inconstitucional a disposição legal 

que criou a ficção jurídica de autonomia dos estabelecimentos para fins de ICMS, prevista 

no inc. II, § 3º, art. 11, da Lei Complementar nº 87/96. 

Com efeito, os estabelecimentos filiais não possuem personalidade jurídica 

própria, sendo partes integrantes de uma mesma pessoa jurídica. Logo, a transferência de 

bens entre tais estabelecimentos não constitui fato jurídico, já que não gera, transforma, 

modifica ou extingue direitos. Haverá fato jurídico na transmissão da titularidade dos 

bens, ou seja, quando os bens forem destinados a outra pessoa, seja física ou jurídica. 

Nesse momento ocorrerá o fato gerador do ICMS, exceto se verificada uma das hipóteses 

de não incidência do imposto elencadas no artigo 3º, da Lei Complementar nº 87/96. 

Importante destacar que, além de não ser fato jurídico, a transferência de 

bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não está 

elencada entre as hipóteses de não incidência do imposto, o que reforça a irrelevância do 

 

1 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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evento para o direito. Como mencionado na decisão proferida pelo Egrégio STF, trata-se 

de mero deslocamento físico de bens entre estabelecimentos de um mesmo titular. 

Destarte, entendemos que não se aplicará ao caso o disposto no inc. II, § 

2º, do art. 155, da Constituição Federal, que prevê a anulação do crédito de ICMS relativo 

às operações anteriores e a não concessão de crédito do imposto para compensação com 

o devido nas operações ou prestações seguintes nos casos de isenção ou não incidência 

do imposto. Somente quando ocorrer a transmissão da titularidade do bem ou mercadoria 

é que se verificará a presença ou não de tais circunstâncias, sendo que se a transmissão 

ocorrer mediante isenção do imposto ou numa hipótese de não incidência o contribuinte 

então estará sujeito a tais consequências. Antes disso não há que se falar em anulação de 

crédito de ICMS! Também é nosso entendimento de que se os estabelecimentos de um 

mesmo contribuinte não são autônomos o deslocamento de mercadorias ou bens entre 

eles não terá qualquer efeito tributário e a compensação do que for devido em cada 

operação com o montante cobrado nas anteriores deverá ser realizada no estabelecimento 

que promover a circulação jurídica, ou seja, que promover a transferência de titularidade 

das mercadorias ou bens, cumprindo assim o disposto no inc. I, § 2º, art. 155, da CF/88, 

que consagra o princípio da não cumulatividade. 

Esta é a interpretação quanto aos efeitos da r. decisão proferida na ADC 

49 pelo Colendo STF mais consentânea com os preceitos constitucionais. Interpretar de 

outra forma implicaria na violação do princípio constitucional da não cumulatividade do 

ICMS.  

Não obstante, é preciso reconhecer que a decisão do STF causa uma 

ruptura nas normas positivadas e, por isso, há necessidade de regulamentação quanto a 

forma de transferir ou reconhecer os créditos de ICMS correspondentes juntamente com 

as mercadorias ou bens para o estabelecimento que promover a saída com destino a outra 
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pessoa, seja física ou jurídica. É certo que a ausência de regulamentação não poderá 

implicar no esvaziamento do comando constitucional e nem na aplicação das 

consequências da não incidência às transferências em comento, mas também poderá ela 

causar grandes transtornos e retomada da guerra fiscal, na medida em que dará ensejo aos 

Estados implementarem as mais diversas interpretações, seja quanto ao crédito, seja 

quanto a todos os demais institutos afetados, como diferimento, ICMS-ST, regimes 

especiais, etc. 

É imperativo, portanto, disciplinar qual será o estabelecimento responsável 

pela apuração do imposto e a forma de transferir e reconhecer os créditos correspondentes 

às operações anteriores no estabelecimento responsável e, assim, evitar novos litígios 

entre contribuintes e Unidades Federativas, além da necessidade de preservar os regimes 

especiais já concedidos. Será também imprescindível regulamentar, seja por lei 

complementar ou convênio, a forma de transferência do imposto recolhido por 

substituição tributária para a Unidade da Federação onde se realizar a circulação jurídica 

das mercadorias ou bens. Isso porque o recolhimento do imposto por substituição 

tributária dispensa o contribuinte substituído de realizar novo recolhimento do imposto 

nas operações subsequentes com a mesma mercadoria. Por conseguinte, a transferência 

do crédito referente ao ICMS-ST, caso a circulação jurídica tenha ocorrido em Unidade 

da Federação diversa daquela para a qual tenha sido recolhido o ICMS por substituição 

tributária no momento da entrada da mercadoria ou bem no primeiro estabelecimento do 

contribuinte, deverá ser feita por meio de ajustes entre as Unidades da Federação, sem 

afetar o contribuinte substituído. 

Não há fundamentação legal e nem constitucional para exigir do 

contribuinte substituído novo recolhimento do ICMS para a Unidade da Federação onde 

houver sido realizado o fato gerador do imposto. A transferência dos créditos de ICMS-
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ST deverá ser ajustada ou realizada entre as Unidades da Federação sem afetar o 

contribuinte substituído. 

O artigo 10, da Lei complementar nº 87/96, prevê a restituição do imposto 

ao contribuinte substituído somente se o fato gerador presumido não se realizar. Não há 

previsão de restituição na hipótese de realização do fato gerador em outro estabelecimento 

do mesmo contribuinte. Sendo assim, em caso de realização de fato gerador do ICMS em 

outro estabelecimento que não aquele onde originalmente a mercadoria deu entrada, não 

será possível exigir do contribuinte substituído novo pagamento do imposto ou conceder-

lhe a restituição.  

Existem também diversas outras peculiaridades que precisam ser 

devidamente regulamentadas por meio de lei complementar ou edição de convênio entre 

as Unidades Federativas decorrentes da decisão proferida na ADC 49, razão pela qual 

consideramos extremamente necessária a suspensão dos efeitos da decisão em comento 

até o julgamento dos Embargos de Declaração interpostos pelo Estado do Rio Grande do 

Norte em face da decisão mencionada, bem como a modulação dos efeitos da decisão 

para que esta tenha efeitos prospectivos de forma a proporcionar a necessária segurança 

jurídica em relação aos contribuintes que vinham observando e cumprindo as disposições 

legais declaradas inconstitucionais pela ADC 49. 

 


