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MANDADO DE SEGURANÇA.  ICMS.  COMÉRCIO 
ELETRÔNICO.  PROTOCOLO  Nº  21/2011  DO 
CONFAZ. MEDIDA CAUTELAR. SUSPENSÃO DA 
APLICAÇÃO DO REFERIDO PROTOCOLO PELO 
SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.  ADI  Nº  4628. 
MEDIDA  CAUTELAR  CONCEDIDA. 
EXIGIBILIDADE  DO  CRÉDITO  TRIBUTÁRIO 
SUSPENSA.  ART.  151,  V,  DO  CÓDIGO 
TRIBUTÁRIO  NACIONAL.  IMPOSSIBILIDADE  DE 
COBRANÇA  DA  DIFERENÇA  DE  IMPOSTO 
INSTITUÍDA  PELO  ALUDIDO  PACTO  ATÉ  O 
JULGAMENTO  FINAL  DA MATÉRIA PELO  STF. 
DIREITO LÍQUIDO E CERTO.  CONCESSÃO  DA 
ORDEM. 

-  Deferida  liminar  pelo  Supremo  Tribunal  Federal, 
suspensiva  da exigibilidade do Protocolo CONFAZ 
nº 21/2011 (que instituiu a diferença de ICMS  a ser 
paga ao estado destinatário da mercadoria adquirida 
via  internet  em estabelecimento  comercial  situado 
em estado diverso),  não é legítima a cobrança do 
imposto  com  respaldo  em  tal  regramento,  até 
decisão final meritória na ação constitucional.

- “Quando a lei alude a direito líquido e certo, está 
exigindo que esse direito se apresente com todos os 
requisitos para seu reconhecimento e exercício no 
momento da impetração. Em última análise, direito 
líquido e certo  é direito  comprovado de plano.  Se 
depender de comprovação posterior,  não é líquido 
nem certo, para fins de segurança" (in Mandado de 
Segurança,  Ação  Popular,  Ação  Civil  Pública,  
Mandado de Injunção, Habeas Data, 20ª Edição, Ed.  
Malheiros, São Paulo, págs. 34/35).
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Seção Especializada Cível do Estado da 
Paraíba, por maioria,  CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA,  nos termos 
do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 351.  

RELATÓRIO

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por SARAIVA e 

SICILIANO S/A contra ato praticado pelo Secretário do Estado da Receita da 

Paraíba e pelo Gerente de Tributação da Secretaria da Receita do Estado da 

Paraíba.

Diz  a  Impetrante  que,  em  recentíssimo  julgado,  o  STF 

concedeu liminar na ADI nº 4565 para a suspensão dos efeitos de Lei editada 

pelo Estado do Piauí, cujo teor e objetivo é praticamente igual ao do Protocolo 

CONFAZ ICMS nº 21/2011.

 Alega que essa decisão do STF aponta o posicionamento firme 

da Corte Suprema a respeito da matéria e, certamente, servirá de base para a 

futura declaração de inconstitucionalidade do citado protocolo.

Afirma  a  Impetrante  que  é  empresa  que  atua  no  Comércio 

Varejista de livros, discos, CDs, DVDs, eletrodomésticos e equipamentos de 

telefonia, áudio, vídeo e suprimentos de informática, dentre outros, contando, 

atualmente, com mais de 50 lojas em todo o território nacional. 

Aduz que atendendo aos anseios de seus consumidores e às 

exigências  do  comércio  varejista,  a  empresa  passou  a  comercializar 

mercadorias  via  internet,  o  chamado  comércio  eletrônico  ou  e-commerce, 

direcionados  a  consumidor  final,  plataforma  que  atende  desde  1998, 

esclarecendo que a operação de vendas pela internet  é realizada por duas 

filiais, ambas localizadas no Estado de São Paulo.

Sustenta que, por meio da filial de CNPJ nº 61.365.284/0116-

53, realiza a venda de livros, CDs, DVDs, jogos, dentre outros, e por meio da 

filial do CNPJ nº 61.365.284/0116-53, a venda é de equipamentos de áudio,  

vídeo  e suprimentos de informática, equipamentos de telefonia e comunicação, 
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dentre outros.

Diz  que  o  Estado  da  Paraíba,  com  amparo  no  Protocolo 

CONFAZ ICMS Nº 21, de 1º de abril de 2011, passou a exigir um “adicional de 

ICMS”, no montante de 10% do valor total da venda para consumidor final – 

não  contribuinte  do  ICMS –  que  adquirir  por  meio  de  comércio  eletrônico, 

mercadorias provenientes do Estado de São Paulo.

Alega  que  a  exigência  desse  adicional  de  ICMS  é 

inconstitucional e ilegal, pois o tributo em questão já foi integralmente pago na 

forma da Constituição ao Estado de origem, com aplicação de alíquota “cheia” 

interna,  para  vendas  destinadas  a  consumidor  final,  além  de  possuir 

fundamento  de  validade  em  protocolo  editado  ao  arrepio  da  Constituição 

Federal, da Lei Complementar nº 24/75, e do próprio regimento do CONFAZ.

Explica  que o  presente  Mandado  de Segurança tem caráter 

preventivo, visando a proteção de justo receio de violação a direito líquido e 

certo pelas autoridades coatoras responsáveis pela Administração Tributária do 

Estado, as quais, diante do Protocolo já aludido, terão a obrigação funcional de 

exigir o tributo ilegal e inconstitucional

Acrescenta que o art. 155, 2º, VII, “b”, da Constituição Federal, 

prevê,  claramente,  que  nas  operações  destinadas  a  consumidor  final, 

localizado  em outro  Estado,  será  adotada  a  alíquota  interna  do  remetente 

quando  o  destinatário  não  for  contribuinte  do  tributo,  o  que  significa  que 

somente  será  devida  a  alíquota  interestadual  quando  o  destinatário  for 

contribuinte do imposto.

Afirma  que  o  caso  dos  autos  evidencia  frontal  violação  à 

legalidade tributária inserta no artigo 150, I, da CF, e no art. 97, I, do CTN, e 

mesmo  se  houvesse  previsão  legal  do  adicional  do  tributo  na  legislação 

estadual, não prosperaria tal exigência, pois inexiste qualquer previsão na LC 

87/96.

Sustenta, igualmente, que as regras de competência tributária 

estão  exaustivamente  previstas  na  Constituição,  daí  porque  a  Carta 

automaticamente  nega  o  exercício  desse  mesmo  poder  por  qualquer  outro 
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ente, ou seja, toda a afirmação de poder tributário traduz, também, na CF de 

1988, uma proibição, já que se está diante de competências privativas, sem 

falar,  acrescenta, que essa exigência do adicional  de 10% do ICMS viola a 

forma  federativa,  espelhada,  no  âmbito  tributário,  pela  divisão  de 

competências, e o Estado, ao tributar operação de circulação de mercadoria 

ocorrida fora de seu território, extrapola os limites de sua competência.

Requereu  a  concessão  de  liminar  para  a  suspensão  da 

exigibilidade do tributo e ao final a concessão da ordem

Juntou documentos de fls. 31/85.

Em despacho de fl. 90, o então Relator deixou para apreciar a 

liminar depois das informações.

Informações prestadas pelo Estado da Paraíba (fls. 94/116) e 

pela Secretaria da Receita (fls. 118/144).

Petição da Impetrante (fl. 149).

Concessão parcial da liminar (fls. 163/165).

Interposição  de  Agravo  Interno  pelo  Estado  da  Paraíba  (fls 

184/190).

Embargos de Declaração da Impetrante (fls. 184/190).

Decisão Monocrática de fls. 256/260, rejeitando os Aclaratórios.

Contrarrazões  ao  Agravo  Interno  (fls.  301/315),  que, 

posteriormente, foi desprovido (fls. 322/328).

Parecer  da  Procuradoria  de  Justiça  (fls.  337/343)  pela 

concessão da ordem.

É o relatório. 
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VOTO

A  pretensão  da  impetrante,  traduzida  à  fl.  28,  foi  de: 

deferimento  da  liminar  para  o  fim de  não  ser  exigido  o  tributo  previsto  no 

protocolo CONFAZ nº 21/2011, e a consequente suspensão da exigibilidade da 

exação  ora contestada, bem como, determinar a impossibilidade de eventual 

retenção das mercadorias para fiscalização, em razão de não pagamento de 

tributo,  assegurando-se,  expressamente,  também,  a  regular  expedição  de 

CPD-EN  e  a  não  inclusão  nos  cadastros  de  proteção  ao  crédito,  com  o 

afastamento de quaisquer eventuais ônus que passam a ser suportados em 

razão desta ação.

Em relação ao mérito da ilegalidade ou não da cobrança  de 

adicional de ICMS por força do protocolo CONFAZ nº 21/2011, a decisão de fls. 

322/328 antecipou essa discussão de fundo da pretensão de direito material da 

Impetrante, nos seguintes termos:

AGRAVO  INTERNO  INTERPOSTO  EM  FACE  DE 
DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE  DEFERIU 
PARCIALMENTE  A  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA  – 
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE 
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DO  SECRETÁRIO  DA 
RECEITA REJEITADAS. - Preliminar de falta de interesse 
de  agir.  Afastamento.  O  Protocolo  ICMS-CONFAZ  nº 
21/2011  é  ato  apto  a  produzir  efeitos  concretos  e  a 
Agravante, por seu lado, está inclusa, em tese, em sua 
hipótese  de  incidência,  de  maneira  que,  na  data  do 
ajuizamento da ação, já estava concretamente sujeita à 
sua  aplicação.  -  Preliminar  de  ilegitimidade  passiva  ad 
causam. A legitimidade passiva, em sede de mandado de 
segurança, deve recair sobre a autoridade que detém o 
poder decisório e a competência para praticar o ato que 
constitui  objeto  de  irresignação  da  impetrante. 
CONSTITUCIONAL  E  TRIBUTÁRIO  –  Protocolo 
CONFAZ-ICMS nº 21/2011 – Aquisição de produtos de 
forma não presencial – Consumidor final – Incidência 
do  imposto  na  unidade  federativa  de  destino  – 
Pretensa declaração de  inconstitucionalidade do ato 
em sede antecipatória – Descabimento – Antecipação 
de tutela – Deferimento parcial – Não apreensão de 
bens  –  Súmula  323,  STF  –  AGRAVO  INTERNO  – 
Presença dos requisitos da fumaça do bom direito e 
do perigo na demora – Manutenção do decisum. 3. 
“TRIBUTÁRIO.  IMPOSTO  SOBRE  OPERAÇÕES  DE 
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E DE PRESTAÇÃO 
DE  SERVIÇOS  DE  COMUNICAÇÃO  E  DE 
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TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL. 
COBRANÇA  NAS  OPERAÇÕES  INTERESTADUAIS 
PELO  ESTADO  DE  DESTINO.  EXTENSÃO  ÀS 
REMESSAS  PARA  CONSUMIDORES  FINAIS. 
COMÉRCIO ELETRÔNICO. “GUERRA FISCAL”. DENSA 
PROBABILIDADE  DE  VIOLAÇÃO  CONSTITUCIONAL. 
LEI  9.582/2011  DO  ESTADO  DA  PARAÍBA.  MEDIDA 
CAUTELAR  REFERENDADA.  1.  A Constituição  define 
que o estado de origem será o sujeito ativo do ICMS nas 
operações  interestaduais  aos  consumidores  finais  que 
não forem contribuintes desse imposto, mas a legislação 
atacada  subverte  essa  ordem (art.  155,  §  2º,  II,  b  da 
Constituição). 2. Os entes federados não podem utilizar 
sua competência legislativa privativa ou concorrente para 
retaliar outros entes federados, sob o pretexto de corrigir 
desequilíbrio  econômico,  pois  tais  tensões  devem  ser 
resolvidas no foro legítimo, que é o Congresso Nacional 
(arts.  150,  V  e  152  da  Constituição).  3.  Compete  ao 
Senado definir as alíquotas do tributo incidente sobre as 
operações interestaduais. 4. A tolerância à guerra fiscal 
tende a consolidar quadros de difícil reversão. (ADI 4705 
MC-REF, Relator(a):  Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal 
Pleno,  julgado  em  23/02/2012,  PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 18-06-2012 PUBLIC 19-
06-2012)”. 4. Determinação para que o Estado abstenha-
se de reter mercadorias pela fiscalização, de efetuar atos 
de  cobrança/execução  por  ausência  de  pagamento 
bitributado  e  de  incluir  o  nome  da  Agravante  nos 
cadastros  de  proteção  ao  crédito,  bem  como  emita 
certidão  positiva  com  efeitos  de  negativa,  quando 
solicitada, e desde que em razão do crédito decorrente da 
exação  ora  em  litígio.  5.  Agravo  Interno  desprovido. 
ACORDA a  Primeira  Seção  Especializada  Cível  do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, na conformidade do voto 
do  relator  e  da  súmula  de  julgamento,  por  votação 
unânime, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno.

Em verdade, a matéria ora debatida já passou no crivo do STF. 

Em recente decisão exarada na ADI 4628/DF, em sede de Medida Cautelar, o 

Ministro Luiz Fux assim se manifestou:

“Em  caráter   excepcional,   diante  da  gravidade  do 
quadro  narrado,  examino  o  pedido  de  medida  cautelar 
(cf.,   e.g.,   ADI  4.598-MC,  rel.  min.  Luiz  Fux,  decisão 
monocrática,  DJe de 1º.08.2011 e a ADI 4.477-MC, rel. 
min.  Ellen  Gracie,  decisão  monocrática,  DJe  de 
1º.02.2011). 

A  controvérsia    travada  in    casu  se   assemelha 
àquela  debatida   no julgamento das medidas cautelares 
pleiteadas e deferidas nos autos da ADI 4.565-MC e da 
ADI  nº  4.705-MC,  ambas de relatoria  do Min.  Joaquim 
Barbosa,  cujas  ementas  seguem  abaixo  transcritas, 
respectivamente 
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“CONSTITUCIONAL    TRIBUTÁRIO.    IMPOSTO 
SOBRE  OPERAÇÕES    DE    CIRCULAÇÃO    DE 
MERCADORIAS   E PRESTAÇÃO   DE   SERVIÇOS   DE 
COMUNICAÇÃO    E    DE  TRANSPORTE 
INTERESTADUAL E  INTERMUNICIPAL.  LEI 6.041/2010 
DO    ESTADO    DO    PIAUÍ.    LIBERDADE    DE 
TRÁFEGO DE BENS  E PESSOAS   (ARTS.   150,  V E 
152   DA  CONSTITUIÇÃO).    DUPLICIDADE    DE 
INCIDÊNCIA (BITRIBUTAÇÃO – ART. 155, § 2º, VII, B DA 
CONSTITUIÇÃO). GUERRA   FISCAL   VEDADA   (ART. 
155,    §    2º,    VI,    DA CONSTITUIÇÃO).  MEDIDA 
CAUTELAR DEFERIDA. 

Tem densa plausibilidade o juízo de inconstitucionalidade 
de   norma criada unilateralmente por ente federado que 
estabeleça tributação diferenciada de bens provenientes 
de outros estados da Federação, pois: 

(a)  Há   reserva   de   resolução   do   Senado   Federal 
para  determinar  as  alíquotas  do  ICMS para  operações 
interestaduais; 

(b) O perfil constitucional do ICMS exige a ocorrência de 
operação de circulação de mercadorias (ou serviços) para 
que ocorra a incidência e, portanto, o tributo não pode ser 
cobrado  sobre  operações  apenas  porque  elas  têm por 
objeto  “bens”,  ou  nas  quais  fique  descaracterizada 
atividade mercantil-comercial; 

(c)   No   caso,   a   Constituição   adotou   como   critério 
de partilha   da   competência   tributária   o   estado   de 
origem  das mercadorias,  de modo que o deslocamento 
da sujeição   ativa para o estado de destino depende de 
alteração  do  próprio  texto  constitucional  (reforma 
tributária).  Opção  política  legítima  que  não  pode  ser 
substituída pelo Judiciário.

Medida    liminar    concedida    para    suspender    a 
eficácia  prospectiva  e  retrospectiva  (ex  tunc)  da  Lei 
estadual ”

“TRIBUTÁRIO.   IMPOSTO   SOBRE   OPERAÇÕES   DE 
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS  E DE PRESTAÇÃO 
DE  SERVIÇOS    DE    COMUNICAÇÃO    E    DE 
TRANSPORTE INTERESTADUAL E  INTERMUNICIPAL. 
COBRANÇA NAS  OPERAÇÕES    INTERESTADUAIS 
PELO   ESTADO   DE DESTINO.   EXTENSÃO   ÀS 
REMESSAS    PARA  CONSUMIDORES    FINAIS. 
COMÉRCIO    ELETRÔNICO.  “GUERRA    FISCAL”. 
DENSA    PROBABILIDADE    DE  VIOLAÇÃO 
CONSTITUCIONAL.  LEI  9.582/2011  DO  ESTADO  DA 
PARAÍBA.  MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.   1.  A 
Constituição define que o estado de origem será o sujeito 
ativo  do  ICMS  nas  operações  interestaduais  aos 
consumidores finais que não  forem contribuintes  desse 
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imposto,  mas  a  legislação atacada   subverte   essa 
ordem   (art.   155,   §   2º,   II,   b   da Constituição).  2.  
Os    entes    federados   não   podem  utilizar    sua 
competência   legislativa  privativa  ou  concorrente  para 
retaliar outros entes federados, sob o pretexto de corrigir 
desequilíbrio econômico,   pois   tais   tensões   devem 
ser   resolvidas   no   foro legítimo,  que é  o Congresso 
Nacional    (arts.   150,   V  e  152  da  Constituição).   3. 
Compete   ao Senado definir   as   alíquotas  do tributo 
incidente   sobre   as   operações   interestaduais.   4.   A 
tolerância à guerra fiscal tende a consolidar quadros de 
difícil reversão.”
A  controvérsia  dos  autos  gira  em  torno  da 
(in)constitucionalidade do da cobrança   do   ICMS   pelo 
Estado   de   destino   nas   operações interestaduais, 
quando   o   consumidor   final   não   adquire   o   bem 
ou  mercadoria  de  forma  não  presencial,  por  meio  de 
internet, telemarketing ou showroom. 

A  referida  cobrança  encontra  assento  normativo  no 
Protocolo  ICMS  nº  21,  de  1º  de  abril  de  2011,  do 
Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  CONFAZ, 
subscrito   pelos   Estados   do  Acre,  Alagoas,  Amapá, 
Bahia, Ceará,  Distrito Federal,   Espírito Santo,  Goiás, 
Maranhão,  Mato Grosso, Pará,   Paraíba,   Pernambuco, 
Piauí,   Rio  Grande   do  Norte,   Roraima   e Sergipe. 

Em   seus   considerandos,   os   Estados   signatários 
justificaram   a instituição da cobrança do ICMS em tais 
operações, nos seguintes termos:  (i) a sistemática atual 
do comércio mundial permite a aquisição de mercadorias 
e   bens  de  forma  remota;  (ii)  o  aumento  dessa 
modalidade  de  comércio,  de  forma  não   presencial, 
especialmente   as   compras   por  meio   da   internet, 
telemarketing   e  showroom,   deslocou   as   operações 
comerciais   com   consumidor   final,   não  contribuintes 
de   ICMS,   para   vertente   diferente   daquela   que 
ocorria   predominante  quando  da  promulgação  da 
Constituição Federal de 1988;  (iii)  o  imposto incidente 
sobre as operações de que trata este protocolo é imposto 
sobre o  consumo, cuja repartição tributária deve observar 
esta  natureza  do  ICMS,  que  a   Carta  Magna  na  sua 
essência assegurou às unidades  federadas onde ocorre 
o   consumo   da   mercadoria    ou  bem   ;    (iv)   a 
substancial    e    crescente   mudança   do   comércio 
convencional  para  essa  modalidade  de  comércio, 
persistindo, todavia, a  tributação apenas na origem,  o 
que não coaduna com a essência do principal  imposto 
estadual,  não  preservando  a  repartição  do  produto  da 
arrecadação  dessa   operação  entre  as  unidades 
federadas de origem e de destino. 

É   suficientemente   clara   a   intenção   dos   Estados 
subscritores   do Protocolo   ICMS   nº   21/2011:   repartir 
de  maneira  mais   equânime   as riquezas auferidas com 
o  recolhimento  de  ICMS  em  tais  operações  entre  as 
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unidades  federadas,  estabelecendo novas regras para a 
cobrança do aludido tributo. 

Com  efeito,  a  irresignação  dos  Estados  signatários  se 
funda na atual sistemática   constitucional   de   cobrança 
do   ICMS   para   as   operações interestaduais.  Ao 
prever  a  cobrança  da  alíquota  do  Estado  de  origem, 
quando o consumidor final não for contribuinte do tributo 
(art. 155, § 2º, inciso VII, alínea b) seriam privilegiados os 
Estados mais industrializados, localizados  nas Regiões 
Sudeste e Sul  do país,  onde se concentram as sedes 
das   principais   empresas   do   comércio   de   vendas 
remotas,   em detrimento   das   demais   unidades   da 
Federação,    que,    a    despeito    de  possuírem 
significativa parcela de   consumidores  destes  produtos, 
não  ostentam  essa  intensa  atividade  empresarial  e 
comercial. 

Como   resultado,   o   comando   constitucional   pouco 
ou   nada contribuiria   para   a   eliminação   ou   redução 
das   desigualdades   inter-regionais, mas, em vez disso, 
as  acentuam,  ao  incisivamente  beneficiar  os  Estados 
detentores   de  maior   desenvolvimento  econômico  e 
social.  Daí por  que  a novel   cobrança,   instituída pelo 
Protocolo  ICMS nº   21/2011,  exsurge   como   forma   de 
amainar   esse   panorama   desfavorável   às entidades 
subscritoras da norma. 

No caso sub examine,  o  que se discute é  exatamente 
saber  se  podem  os  Estados  membros,   diante  de  um 
cenário  que   lhes  seja  desfavorável,   instituir   novas 
regras   de    cobrança   de    ICMS,    a   despeito  da 
repartição  estabelecida  anteriormente  pelo  texto 
constitucional. 

A resposta é, a meu juízo, desenganadamente negativa. 

A  seguir,  serão  expostas  as  razões  que  justificam 
incompatibilidade  da  norma  infraconstitucional  com  os 
preceitos da Lei Maior. 

De   início,    assento que   as   regras-matrizes   de 
incidência do  ICMS foram  exaustivamente   delimitadas 
pela  Constituição   de   1988,   com  o nítido   propósito 
de    impedir,    ou,    ao   menos    suavizar,    a 
cognominada  “guerra   fiscal”   entre    as   unidades 
federadas.  Com efeito, o  arquétipo constitucional relativo 
ao ICMS estabeleceu regras específicas e bastante claras 
para   a   fixação   de   alíquotas   por   parte   dos 
Estados-membros, atribuindo ao Estado de origem, via de 
regra, a competência para instituir a cobrança do  ICMS. 
Ao   legislador  estadual,   por   tal   razão,    facultou-se 
apenas a sua instituição, podendo dispor, neste particular, 
sobre  aspectos  não  contemplados  pela  regra-matriz  de 
incidência  do  tributo  (e.g.,  forma  e  o  prazo  de 
recolhimento, penalidades e deveres instrumentais).
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De acordo com o modelo  adotado  pelo  constituinte  de 
1988, optou-se por atribuir ao Estado de origem,  via de 
regra,  a competência para proceder   à   cobrança   do 
ICMS.   Em  arguta   sistematização,   o   e.  Min. Joaquim 
Barbosa,  nos autos da ADI nº 4.565/PI-MC,  da qual foi 
relator,  assim resumiu esta engenharia tributária quanto à 
cobrança do ICMS: 

“a) Operações interestaduais cuja mercadoria é destinada 
a consumidor final contribuinte do imposto: o estado de 
origem aplica a alíquota  interestadual,   e  o estado de 
destino  aplica  a  diferença  entre  a  alíquota  interna  e  a 
alíquota  interestadual.  Há,   portanto,   tributação 
concomitante,  ou “partilha simultânea do tributo”.  Quer 
dizer,   ambos  os  estados  cobram  o   tributo,   nas 
proporções já indicadas; 

b) Operações interestaduais cuja mercadoria é destinada 
a  consumidor    final    não-contribuinte:    apenas    o 
estado   de origem cobra o tributo, com a aplicação da 
alíquota interna;

c) Operações interestaduais cuja mercadoria é destinada 
a   quem não  é  consumidor  final:  apenas  o  estado  de 
origem  cobra   o  tributo,  com  a  aplicação  da  alíquota 
interestadual; 

d)  Se a operação envolver combustíveis e lubrificantes, 
há  inversão: a competência para cobrança é do estado 
de destino  da mercadoria, e não do estado de origem.”.

Note-se  que,  segundo  a  Lei  Fundamental  de  1988  e 
diversamente do que   fora   estabelecido   no   Protocolo 
ICMS    nº    21/2011,    a    aplicação    da  alíquota 
interestadual  só  tem  lugar  quando  o  consumidor  final 
localizado em outro Estado  for  contribuinte do  imposto, 
mercê do art.  155,  § 2º, inciso VII, alínea g, da CRFB/88. 
Em outras palavras, outorga-se ao Estado de   origem, 
via   de   regra,    a    cobrança   da   exação   nas 
operações interestaduais,   excetuando   os   casos   em 
que    as    operações    envolverem  combustíveis  e 
lubrificantes que ficarão a cargo do Estado de destino. 

Para o bem ou para o mal,  esta opção do constituinte 
originário deve ser observada. E há diversas razões para 
isso.  A  primeira  delas  é  que,  ante  o  tratamento 
constitucional  dispensado  à  matéria,  não  se  afigura 
legítimo  admitir  a  fixação  de  novas  regras  para  a 
cobrança de ICMS pelos Estados-membros   para   além 
destes    parâmetros    já    esquadrinhados    pelo 
constituinte. Isso subverteria a sistemática de repartição 
de  competências  tributárias,  notadamente  relativa  ao 
ICMS, que tem na Constituição como sede própria para 
aglutinar tal regramento. 

10



Mandado de Segurança nº 0100636-97.2011.815.0000

Por  outro  lado,  a  estrita  observância  dos  imperativos 
constitucionais  relativos  aos  ICMS  se  impõe  como 
instrumento  de  preservação  da  higidez  do  pacto 
federativo.   O fato de tratar-se de imposto estadual não 
confere aos Estados-membros a prerrogativa de instituir, 
“sponte sua”, novas regras para a cobrança do imposto, 
desconsiderando o altiplano constitucional. 

Em que pese a alegação do agravamento do cenário de 
desigualdades  inter-regionais,    em    virtude    da 
aplicação   do   art.   155   §   2º,   VII,   da Constituição,  a  
correção destas distorções somente poderá emergir pela 
promulgação   de   emenda   constitucional,   operando 
uma    reforma  tributária,  e  não  mediante  a  edição  de 
qualquer outra espécie normativa. Precisamente por não 
ostentar    legitimidade  democrática  da  Assembleia 
Constituinte   ou   do   constituinte   derivado,   descabe 
ao   Confaz   ou   a qualquer das unidades da Federação 
de  forma  isolada  estipular  um  novo  modelo    de 
cobrança   de   ICMS   nos   casos   de   operações 
interestaduais  quando   o  destinatário   final   das 
mercadorias  não  for   seu  contribuinte habitual.
Justamente    por    isso,    o    afastamento    dessa 
premissa,    além   de  comprometer    a    integridade 
nacional   ínsita   à   Federação,   gera   um ambiente de 
anarquia  normativa,  dentro  da  qual  cada  unidade 
federada irá se   arvorar   da   competência   de   proceder 
aos    ajustes    que   entenderem necessários  para  o 
melhor   funcionamento da Federação.   Daí   por que a 
correção   da   engenharia   constitucional   de   repartição 
de   competências tributárias   somente   pode   ocorrer 
somente    pode    ocorrer   legitimamente  mediante 
manifestação   do   constituinte   reformador,   por   meio 
da promulgação de emendas  constitucionais,  e não pela 
edição de outras espécies normativas (e.g.,  Protocolos, 
Resoluções etc.). 

Não bastasse isso, do ponto de vista sistêmico, não se 
pode  transigir  que  os   Estados-membros   editem  atos 
normativos  para proceder  a  tais correções,   de   forma 
isolada   ou   em  conjunto   com  outros   Estados,   a 
pretexto  de  amainar  supostas  desigualdades  sociais  e 
econômicas  inter-regionais. E isso porque a adoção de 
tais práticas pelos Estados-membros comprometeria por 
completo a segurança e previsibilidade necessárias aos 
cidadãos,  em geral,  e aos contribuintes do tributo,  em 
especial,  em razão da multiplicidade de atos normativos 
que seriam editados relativos ao ICMS.  Vale dizer,   todos 
os  indivíduos,  residentes ou não do Estado instituidor da 
nova política tributária de ICMS, ficam prejudicados com a 
adoção de medidas unilaterais pretensamente voltadas a 
solver os reveses da Federação brasileira.  Assim é que, 
no  limite,  em situações como as debatidas na espécie, 
os maiores prejudicados são os consumidores finais que, 
verdadeiramente,   terão   de   suportar   o   excessivo   – 
e    indevido    –  aumento  da  carga  tributária  a  eles 

11



Mandado de Segurança nº 0100636-97.2011.815.0000

repassado no preço da mercadoria. 

Neste   particular,   assevero   também  que   a   Suprema 
Corte,   como guardiã da Lei  Fundamental  e da higidez 
do  pacto   federativo,  tem  o  dever    institucional    de 
repudiar   situações   de   manifesta inconstitucionalidade, 
tal  como ocorre na espécie,  notadamente porque existe 
um risco elevado de se criarem quadros fáticos de difícil 
reparação.  Nesse   sentido,   foram as   considerações 
aduzidas  pelo e.  Min.   Joaquim Barbosa,   quando   do 
julgamento    do    referendo    à    medida    cautelar 
concedida  nos  autos  da  ADI  nº  4.705/DF,  quando 
assentou,  com  precisão,   que  “a  falta  de  prestação 
jurisdicional  oportuna  sobre  as  várias  ramificações  da 
guerra   fiscal   tende   a   consolidar   quadros   de   difícil 
reversão,   ao   estimular   a  retaliação   unilateral   ao 
mesmo   tempo   em   que   desacredita   as   instituições 
constituídas para resolver esses impasses”. 

Além disso,  há relatos de que os Estados subscritores do 
Protocolo ICMS  nº   21/2011  procedem  à   apreensão 
das  mercadorias,  quando  do ingresso em seu território, 
das  empresas que não recolherem o tributo  de acordo 
com esta nova sistemática.  Eis o objetivo precípuo desta 
prática:  compelir o contribuinte,  pela via transversa,  ao 
recolhimento do ICMS. Trata-se,   à   evidência,  de  um 
mecanismo    coercitivo   de   pagamento   do  tributo 
repudiado pelo nosso ordenamento constitucional. 

Por  evidente,  tal  medida  vulnera,  a  um  só  tempo,  os 
incisos IV e V do art. 150 da Lei Fundamental de 1988, 
que  vedam,  respectivamente,  a  cobrança  de   tributos 
com  efeitos   confiscatórios  e  o  estabelecimento  de 
restrições,  por  meio  da  cobrança  de  tributos,  ao  livre 
tráfego de pessoas ou bens entre os entes da Federação. 

Nesse  sentido,  a  Suprema  Corte  já  se  manifestou 
contrariamente a tais práticas, placitando o entendimento 
no  sentido  de  ser  “inadmissível  a  apreensão  de 
mercadorias  como meio coercitivo  para  pagamento  de 
tributos"  (Enunciado da Súmula n° 323/STF).  Assim,  a 
retenção  das  mercadorias  equivale,  ipso  facto,  ao 
confisco. 

Tais  razões  são  suficientemente  consistentes  para 
inquinar a validade do Protocolo ICMS nº 21/2011. 

De fato, o indigitado diploma, ao instituir a cobrança da 
alíquota do Estado de origem, quando o consumidor final 
não  for contribuinte do tributo,   colide frontalmente com a 
sistemática constitucional, prevista pelo art. 155, § 2º, VII, 
alínea b, bem como o art. 150, incisos IV e V, razão por 
que, a meu sentir, deve ser expungido do ordenamento 
jurídico. 

Por   derradeiro,   é   preciso   consignar   algumas   notas 
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acerca   da possibilidade   de  modular   os   efeitos   da 
declaração   de   nulidade   no presente caso. 

Como  cediço,  a decisão que  defere o pleito  cautelar  é 
dotada  de  efeitos   ex-nunc   (prospectivos),   conforme 
dispõe o art.  11,  § 1º,  da Lei nº 9.868/99.   O   caso, 
porém,   merece   tratamento   diverso,   impondo   a 
modulação  dos  efeitos  do  provimento  cautelar  efeitos 
para emprestar-lhe eficácia ex-tunc (efeitos retroativos). 

A  técnica  da  modulação  se  impõe  por  questões  de 
segurança  jurídica  e  de   relevante   interesse   social, 
como bem apregoa o art.  27 da Lei  nº 9.868/99.   Trata-
se   de   um  sopesamento   entre,   de   um  lado,   os 
efeitos  produzidos   pela  norma   reconhecida   como 
inconstitucional    (no   caso,   o  Protocolo    ICMS  nº 
21/2011),   e,  do   outro,   os   valores  protegidos  pelas 
normas  constitucionais  violadas  pelo  ato  normativo  (no 
caso, os art. 155, VII, alínea b, art. 150, incisos IV e V e 
art. 150 § 7º). 

Isso  significa  que,  ao  dosar  os  efeitos,  esta  Suprema 
Corte  deve  levar  em  consideração  os  impactos  da 
declaração de inconstitucionalidade na esfera   jurídica 
dos   envolvidos.   Assim,   resta   incontroverso,   pelos 
argumentos   aduzidos   até   o   momento,   o   manifesto 
prejuízo  experimentado  pelos  contribuintes  do  ICMS 
nestas operações mercantis de cunho interestadual. 

Mas não é só. A modulação de efeitos deve possuir uma 
dimensão pedagógica.    Ela   se   presta   coibir    a 
prática    de    atos   manifestamente  inconstitucionais 
perpetrados pelos órgãos estatais,  em todas as esferas 
da Federação. Sendo mais claro: a técnica da modulação 
deve inibir, e não estimular, a  edição de atos normativos 
que  inequivocamente  transgridam  os  preceitos  da  Lei 
Fundamental. Assim, o recado que esta Suprema Corte 
deve passar é o de que comportamentos manifestamente 
contrários à Lei Fundamental  não apenas são inválidos 
como também não compensam.

E  é  precisamente  o  que  ocorre  no  caso.  O  Protocolo 
ICMS nº 21/2011 ofende   flagrantemente   a Constituição, 
tanto do ponto de  vista  formal quanto material.  É dizer, 
o  texto constitucional  é claro o  suficiente ao estabelecer 
as   regras   referentes  à  cobrança de  ICMS,  de modo 
que  a  tentativa    de    burlar    esta    sistemática 
constitucional    pelos    Estados  subscritores  deve  ser 
repudiada.

Deste modo,  dois   imperativos   informam a modulação 
dos  efeitos nesta cautelar: em primeiro lugar, em razão 
do manifesto prejuízo sofrido pela  cobrança da alíquota 
de  ICMS prevista no Protocolo  impugnado, quando   nas 
operações   interestaduais,   o   destinatário   final   não 
for  contribuinte  habitual   do   tributo;   e,   em segundo 
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lugar,   como   forma  de  inibir  tais  práticas  por  outras 
unidades da federação.   Do contrário,   este cenário de 
“guerra fiscal” dificilmente será equacionado. 

Ex  positis,   concedo  a  medida  cautelar  pleiteada,   ad 
referendum  do Plenário   desta   Suprema   Corte,   para 
suspender  ex   tunc  a   aplicação Protocolo ICMS nº 
21/2011 (art. 10, § 3º da Lei 9.868/1999).

A medida liminar ora   concedida   não   impede   que   os 
Estados  signatários  do  referido  Protocolo  exerçam seu 
poder  de  fiscalização,  com vistas  a  apurar  os  créditos 
tributários que  julga serem válidos,  máxime para evitar 
suposta decadência.  

Esse exercício deverá ocorrer em prazo módico e com 
instrumentos razoáveis e proporcionais,  de modo a não 
caracterizar  sanção  política  (cf.  RE  591.033,  rel.  Min. 
Ellen  Gracie,  Pleno,  DJe  de  25.02.2011).Publique-se. 
Int..Brasília,  19 de fevereiro de 2014.Ministro LUIZ FUX 
Relator”.

Logo após, o Min. Fux retificou, ex officio, a parte dispositiva do 

decisum para “aclarar a amplitude da medida concedida, de modo a emprestar-

lhe efeitos ex nunc, nos termos art.  11, §1º,  da Lei  nº  9.868/99,  até  o  

pronunciamento da  referida decisão pelo Plenário da Corte.”

O pronunciamento da ADI 4628 é esclarecedor e bastante para 

solucionar o caso dos autos, na medida em que concede a medida de urgência 

com modulação de seus efeitos, de forma ex nunc.

Consequência  disso  é  o  sobrestamento  da  eficácia  do 

protocolo em discussão desde a concessão da cautelar já declinada (fevereiro 

de 2014)

Com efeito,  retirar  de um ato sua eficácia  é deixá-lo  sem o 

atributo da imperatividade e coercibilidade, ou seja, significa sua inexigibilidade 

temporária. Nesse sentido, o art. 151, V, do Código Tributário é cirúrgico:

“  Art.  151.  Suspendem  a  exigibilidade  do  crédito  
tributário:
 I – moratória;
 II - o depósito do seu montante integral;
 III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis  
reguladoras do processo tributário administrativo;
 IV  -  a  concessão de medida liminar  em mandado de  
segurança.
 V  –  a  concessão  de  medida  liminar  ou  de  tutela  
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antecipada,  em  outras  espécies  de  ação  judicial;  
(Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001)    
 VI  –  o  parcelamento.  (Incluído  pela  Lcp  nº  104,  de  
10.1.2001)”  

Nessa trilha, trancrevo ainda, a regra disposta no art. 111 do 
mesmo Codex Tributarista: “Interpreta-se literalmente a legislação tributária  
que disponha sobre: I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; (...)”

Partindo de tal  pressuposto, entendo ilegítima uma cobrança 
com base em ato normativo com eficácia suspensa.

Todavia,  embora  tais  conclusões  se  mostrem,  de  maneira 
geral,  facilmente  compreensíveis,  a  ressalva  feita  no  final  do dispositivo do 
decisório do Min. Fux pode trazer certa dúvida. Dessa forma, mostra-se salutar 
a repetição da parte em especial:

“A medida liminar ora concedida   não   impede   que   os 
Estados  signatários  do  referido  Protocolo  exerçam seu 
poder  de  fiscalização,  com vistas  a  apurar  os  créditos 
tributários que  julga serem válidos,  máxime para evitar 
suposta decadência.  

Esse exercício deverá ocorrer em prazo módico e com 
instrumentos razoáveis e proporcionais,  de modo a não 
caracterizar  sanção  política  (cf.  RE  591.033,  rel.  Min. 
Ellen  Gracie,  Pleno,  DJe  de  25.02.2011).Publique-se. 
Int..Brasília, 19 de fevereiro de 2014. Ministro LUIZ FUX 
Relator”.

Ao  meu  sentir,  a  ressalva  limita-se  a  autorizar  os  Estados 

signatários do referido Protocolo a exercerem fiscalização, com vistas a apurar 

os créditos tributários que  julguem serem válidos,  máxime para evitar suposta 

decadência.  Em  outras  palavras,  os  entes  podem  apurar  os  créditos 

administrativamente (ou seja - realizar o lançamento do imposto), todavia, sem 

exigi-los (cobrá-los) dos sujeitos passivos tributários.   

Em total sintonia com a interpretação dada à ressalva acima 

destacada, o doutrinador Ricardo Alexandre examina bem o perigo inverso que 

traria impedir o lançamento da exação amparado em medida liminar:

“... ao conceder a liminar, não pode o juiz expedir ordem 
impedindo que a autoridade fiscal promova o lançamento,  
sob pena de inverter o perigo da demora. O raciocínio é  
simples.  A  liminar  não  é  uma  decisão  final,  apenas  
suspendendo um ato com base numa análise rápida e  
superficial...se a liminar houvesse impedido a autoridade 
fiscal  de  lançar,  poderia  ocorrer  de  se  esvair  o  prazo  
decadencial  de  forma  a,  mesmo  com  a  decisã  final  
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favorável, restar definitivamente obstado o lançamento. É  
nesse sentido que se afirma que uma liminar que impede 
o lançamento inverteria o perigo da demora, pois o tempo  
passaria a fluir em prejuízo da autoridade impetrada. Por  
tudo, a concessão da liminar apenas proíbe a promoção 
de  atos  executórios,  impedindo  a  exigibilidade  do 
crédito.”  (Alexandre,  RICARDO.  Direito  Tributário 
Esquematizado – 8. ed. Rio de Janeiro: Forense; São 
Paulo: Método, 2014. pgs. 392.)   

Portanto,  é  perfeitamente possível  à Administração continuar 

lançando as exações,  entretanto,  não lhe é legítimo realizar  a cobrança ou 

quaisquer atos de expropriação ou limitação do patrimônio das empresas. 

Ademais, a Suprema Corte já se manifestou contrariamente a 

tais  práticas,  placitando  o  entendimento  no  sentido  de  ser  “inadmissível  a  

apreensão de mercadorias como meio coercitivo  para pagamento de tributos" 

(Enunciado da Súmula n° 323/STF).  Assim,  a retenção das mercadorias 

equivale, ipso facto, ao confisco. 

Ora, tais assertivas se coadunam com o pleito mandamental de 

fls. 27/28, que pugna pela inexigibilidade da diferença de tributo, não retenção 

de mercadorias e abstenção de atos de cobrança e penalidades.

Com efeito, nada mais cristalino que o texto constitucional a 

legitimar  apenas  a  cobrança  da  alíquota  interna  do  ICMS  nas  operações 

envolvendo estados diferentes quando o destinatário não for contribuinte do 

imposto, conforme art. 155, §2º, VII, b:

“Art.  155.  Compete  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  
instituir impostos sobre: 
I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens  
ou direitos; 
II - operações relativas à circulação de mercadorias e  
sobre  prestações  de  serviços  de  transporte  
interestadual  e  intermunicipal  e  de  comunicação,  
ainda que as operações e as prestações se iniciem no 
exterior;
III - propriedade de veículos automotores. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)
(...)
§  2.º  O  imposto  previsto  no  inciso  II  atenderá  ao  
seguinte:
(...) 
VII  -  em  relação  às  operações  e  prestações  que  
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destinem  bens  e  serviços  a  consumidor  final  
localizado em outro Estado, adotar-se-á:
a)  a  alíquota  interestadual,  quando  o  destinatário  for  
contribuinte do imposto;
b) a alíquota interna,  quando o destinatário não for  
contribuinte dele;”

Melhor  dizendo,  quando  alguém  na  Paraíba  adquire  uma 

mercadoria (na qualidade de consumidor – destinatário final – não contribuinte 

formal do imposto) na internet a uma empresa localizada em São Paulo, ocorre 

o recolhimento do ICMS com base na alíquota interna do estado de origem 

(São Paulo). A alteração dessa forma de valorar o tributo, produzida, ademais, 

via  protocolo,  desrespeita  flagrantemente  a  Constituição  Federal,  conforme 

muito bem explanado no decisum do Min. Fux, cujos argumentos adoto como 

razões de decidir da presente deliberação.

Encampando  tal  tese,  veja-se  parecer  do  Ministério  Público 

Federal no Recurso Extraordinário nº 680.089/SE:

“O Protocolo CONFAZ n° 21/2011,  ao autorizar que os  
Estados  e  o  Distrito  Federal  exijam o recolhimento  de  
parte  do  ICMS  ao  Estado  destinatário  da  mercadoria,  
alterou o sujeito ativo e o critério quantitativo do imposto  
já estabelecidos constitucionalmente.
Os  denominados  “protocolos”  constituem  veículos 
infralegais  destinados  a  estabelecer  procedimentos 
comuns,  ou  seja,  disposições  de  cunho  meramente 
administrativo, a teor do art. 38 do Convênio n° 133/1997,  
não podendo veicular matéria reservada à lei (art. 150, I,  
da CF).
Nem mesmo a lei complementar poderia dispor de forma 
diversa sobre tal matéria, já que o art. 155, § 2°, VII, b, da  
CF  definiu,  expressamente,  a  incidência  da  alíquota  
interna do ICMS nas operações interestaduais de venda  
de  mercadoria  a  consumidor  final  não  contribuinte  do  
imposto.”

Será cobrada a alíquota interestadual (art. 155, §2º, VII, a, CF), 

de outra banda,  apenas  “quando o destinatário  for  contribuinte do imposto.  

Sendo assim, apenas nessa hipótese o Estado da localização do destinatário  

poderá cobrar o imposto correspondente à alíquota interestadual.” (Parecer do 

Ministério Público Estadual às fls. 341).

Por todos os motivos expostos,  vislumbro o direito líquido e 

certo para a concessão da ordem mandamental.  Nesse sentido, vale sempre 
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renovar a doutrina do ilustre Professor Hely Lopes Meirelles:

"Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na  
sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser  
exercitado  no  momento  da  impetração.  Por  outras 
palavras,  o  direito  invocado,  para  ser  amparável  por  
mandado  de  segurança  há  de  vir  expresso  em norma 
legal e trazer em si todos os requisitos e condições de  
sua  aplicação  segurança,  embora  possa  ser  defendido 
por  outros  o  ao  impetrante:  se  sua  existência  for  
duvidosa; se sua extensão ainda não tiver delimitada; se  
seu  exercício  depender  de  situações  e  fatos  ainda  
indeterminados, não rende ensejo meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo  
que  esse direito  se  apresente  com todos  os  requisitos  
para  seu  reconhecimento  e  exercício  no  momento  da  
impetração.  Em última análise,  direito  líquido e certo é  
direito  comprovado  de  plano.  Se  depender  de 
comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins  
de  segurança"  (in  Mandado  de  Segurança,  Ação 
Popular,  Ação  Civil  Pública,  Mandado  de  Injunção, 
Habeas Data,  20ª  Edição,  Ed.  Malheiros,  São Paulo, 
págs. 34/35).

Por último, trago à baila aresto da Relatoria do Des. José 

Ricardo Porto, julgado pela Primeira Seção Especializada Cível desta Corte de 

Justiça, impedindo a cobrança do ICMS na forma prevista no Protocolo ICMS 

21/2011 do CONFAZ, regulamentado no Estado da Paraíba por meio da Lei 

Estadual n. 9.582/2011, vejamos:

“PRELIMINARES.  ILEGITIMIDADE ATIVA.  INCIDÊNCIA 
DO  IMPOSTO  SOBRE  A  CIRCULAÇÃO  DE 
MERCADORIAS  E  SERVIÇOS.  DANO  APENAS  AOS 
DESTINATÁRIOS FINAIS DOS PRODUTOS VENDIDOS 
PELA  IMPETRANTE.  AUMENTO  DO  PREÇO.  
INTERFERÊNCIA  DIRETA  NA  ATIVIDADE 
EMPRESARIAL. PARTE LEGÍTIMA. INADEQUAÇÃO DA 
VIA ELEITA. LEI EM TESE. INOCORRÊNCIA. CRIAÇÃO 
DE  FATO  GERADOR.  NORMA  TRIBUTÁRIA  DE 
EFEITOS  CONCRETOS.  PRECEDENTES  DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO APLICAÇÃO 
DA SÚMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  
INTERESSE  JURÍDICO  PRESENTE.  AMEAÇA  DE 
LESÃO  À  DIREITO.  POSTERIOR  ADVENTO  DE 
DIPLOMA LEGISLATIVO. REJEIÇÃO DAS QUESTÕES 
PRÉVIAS.

-  Não  se  pode  negar   que  o  aumento  do  encargo  
tributário sobre  os bens vendidos pela empresa autora 
repercutirá,  de  maneira  negativa,  em  sua  atividade  
comercial,  podendo causar a diminuição das vendas e,  
consequentemente, redução do seu lucro.
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-  Cumpre  reconhecer  ser  o  estabelecimento  vendedor  
parte  legítima  para  figurar  no  polo  ativo  da  demanda,  
porquanto  os  efeitos  da  autuação  fiscal  incidirão,  
diretamente, no custo de seu produto.

- Cabe a impetração de mandado de segurança contra  
norma  tributária  que  cria  fato  gerador,  porquanto  ela  
produz efeitos  concretos  ao  contribuinte,  não  devendo 
ser tratada como lei em tese. Precedentes do STJ.

- O interesse processual pode surgir da mera ameaça ao 
direito  da  parte,  máxime  quando  tal  receio  resta 
comprovado pela edição de lei superveniente. 

TRIBUTÁRIO  E  CONSTITUCIONAL.  MANDADO  DE 
SEGURANÇA.  COMPRAS  VIA  INTERNET, 
TELEMARKETING E SHOWROOM. PROTOCOLO ICMS 
21/2011  DO  CONSELHO  NACIONAL  DE  POLÍTICA 
FAZENDÁRIA -  CONFAZ. INCIDÊNCIA DO ICMS NOS 
ESTADOS  REMETENTE  E  DESTINATÁRIO  DO 
PRODUTO.  BITRIBUTAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE. 
OFENSA  AO  ART.  155,  §  2º,  VII,  “a”,  DA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DA PARAÍBA. POSTERIOR ADVENTO DA LEI  
ESTADUAL  N.  9.582/2011.  AÇÃO  DIRETA  DE 
INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE LIMINAR 
N. 4705. SUSPENSÃO DA NORMA PELO STF. EFEITO  
ERGA OMNES. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

-  Segundo  a  Constituição  Federal,  nas  operações 
interestaduais, cuja mercadoria é destinada a consumidor  
final não-contribuinte, apenas o ente federativo remetente  
(de origem) cobra o referido tributo, com a aplicação da  
sua alíquota interna. Inteligência do art. 155, §2º, VII, “b”,  
da CF.

- A execução de atos pelo ente recorrido com base no 
Protocolo 21/2011 do CONFAZ, pode ensejar em uma 
bitributação,  pois  nas  compras  dessa  natureza 
haverá  a  cobrança  de  ICMS  tanto  no  Estado  
remetente (permitida constitucionalmente), quanto na  
unidade  da  federação  destinatária  do  produto 
(permitida  pela  Resolução21/2011  do  CONFAZ),  
prática que é vedada em nosso texto constitucional.

-  “O  Protocolo  ICMS  nº  21/2011  incorre  em  flagrante  
inconstitucionalidade,  pois  pretende  colocar  sujeito  à 
alíquota interestadual as operações destinadas a todos 
os consumidores finais, sejam eles contribuintes ou não,  
contrariando aquilo que está de modo expresso previsto 
no art. 155, § 2º, inciso VII, alínea "b", da Constituição  
Federal. A Constituição adotou como critério de partilha  
da  competência  tributária  o  estado  de  origem  das  
mercadorias, de modo que o deslocamento da sujeição  

19



Mandado de Segurança nº 0100636-97.2011.815.0000

ativa para o estado de destino depende de alteração do  
próprio  texto  constitucional  (reforma  tributária).”  (TJPB;  
Proc.  200.2011.019.758-5/001;  Quarta  Câmara  Cível;  
Rel.  Juiz  Conv.  Tércio  Chaves  de  Moura;  DJPB 
31/08/2011; Pág. 10). 

- Se a própria Lei nº 9.582/2011, que reproduz os termos 
do Protocolo 21/2011, já teve a sua eficácia sobrestada  
pelo  Excelso  Pretório  em  virtude  de  aparente  
inconstitucionalidade,  inexistem  motivos  para  que  o 
Estado  da  Paraíba  continue  a  praticar  ou  dar 
continuidade a quaisquer atos com base no questionado  
ato  normativo  do  CONFAZ.”  (TJPB.  MS  nº 
999.2011.000567-8/001. Rel. Des. José Ricardo Porto. J. 
em 18/04/2012). Grifei.

Isso posto, CONCEDO  A SEGURANÇA pleiteada,  apenas 

fazendo  a  ressalva  da  possibilidade  do  Estado  da  Paraíba  exercer  a 

fiscalização  com  vistas  a  apurar  os  créditos  tributários  que  julgue  serem 

válidos, máxime para evitar suposta decadência. Em outras palavras, o Ente 

Federativo Paraibano pode apurar os créditos administrativamente (ou seja - 

realizar  o  lançamento  do  imposto),  todavia,  sem  exigi-los  (cobrá-los)  dos 

sujeitos passivos tributários, tampouco, apreender mercadorias como forma de 

coação.    

É o voto.

Presidiu  a  sessão,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor 
Desembaragdor  José  Ricardo  Porto,  Presidente.  Relator:  Excelentíssimo 
Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos  (votou  em  11.06.2014). 
Participaram  ainda  do  julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores 
Desembargadores Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, Marcos Cavalcanti de 
Albuquerque e João Batista Barbosa (Juiz convocado para substituir a Desa. 
Maria  das Neves do Egito  de  Araújo Duda Ferreira-  votou em 11.06.2014). 
Absteve-se de votar o Desembargador Abraham Lincoln da Cunha Ramos.

Presente  à  sessão,  representando  o  Ministério  Público,  o 
Excelentíssimo Senhor Doutor  Francisco Seráfico da Nóbrega, Promotor de 
Justiça, convocado.

Primeira  Seção  Especializada  Cível,  Sala  de  Sessões  do 
Tribunal  de  Justiça  do Estado da Paraíba,  em João Pessoa,  no  dia  20  de 
agosto de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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