SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECLARA A INCONSTITUCIONALIDADE
DO PROTOCOLO ICMS Nº 21 DE 2011

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento conjunto das Ações
Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) nº 4.628 e nº 4.713 e do Recurso
Extraordinário nº 680.089, submetido à sistemática da repercussão geral,
realizado em 17/09/2014, declarou a inconstitucionalidade do Protocolo ICMS
21/2011, do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).
O Protocolo nº 21, cuja exigibilidade havia sido suspensa em razão da liminar
deferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n° 4.628, e agora foi
declarado inconstitucional, surgiu como uma tentativa de alguns Estados de
repartir de maneira mais equânime as riquezas auferidas com o recolhimento
do ICMS, por se dizerem prejudicados com a substituição do comércio
convencional pelo crescimento das compras realizadas pela internet. Segundo
o Protocolo, nas transações comerciais pela internet, telemarketing ou
showroom, seria facultado aos Estados signatários do Protocolo a cobrança de
parcela do ICMS na unidade federada de destino da mercadoria no momento
do ingresso do bem naquele território, inclusive quando esse fosse precedente
de Estado não subscritor do Protocolo, e independentemente de se tratar o
destinatário da mercadoria de consumidor final ou não.

Em seu voto, o ministro Luiz Fux frisou existir uma inconstitucionalidade
material, uma vez que o protocolo faz uma forma de autotutela das receitas do
imposto, tema que não pode ser tratado por esse tipo de norma. Segundo ele,
o art. 155 da Constituição Federal é claro no sentido de que “é preciso se
aguardar emenda ou norma com força de emenda para esse fim”. Além disso,
o ministro afirmou que, ao determinar que se assegure parte do imposto para o
Estado de destino, o protocolo instituiu uma modalidade de substituição
tributária sem previsão legal.

Já o ministro Gilmar Mendes, relator do RE sobre o tema, destacou que é
preciso buscar alguma fórmula de partilha capaz de evitar a concentração de
recursos nas unidades de origem e assegurar forma de participação dos
Estados de destino, onde estão os consumidores. No entanto, ressaltou que
“essa necessidade não é suficiente para que se reconheça a validade da
norma em questão, diante do que diz o texto constitucional”.
Ao final do julgamento, os ministros modularam os efeitos da decisão, por
maioria de votos, determinando que a inconstitucionalidade tenha a sua
validade a partir da data em que foi concedida a medida cautelar nas ADIs
relatadas pelo ministro Fux.

