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Ementa e Acórdão

07/04/2011

PLENÁRIO

MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.565 PIAUÍ
RELATOR
REQTE.(S)
ADV.(A/S)
REQDO.(A/S)
REQDO.(A/S)

: MIN. JOAQUIM BARBOSA
: CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS
BRASIL - CFOAB
: OSWALDO PINHEIRO RIBEIRO JÚNIOR E OUTRO(A/S)
: GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ
: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUÍ

DO

EMENTA: 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.
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Medida liminar concedida para suspender a eficácia prospectiva e
retrospectiva (ex tunc) da Lei estadual 6.041/2010.
AC ÓRD Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a presidência do
Ministro Ayres Britto, na conformidade da ata de julgamento e das notas
taquigráficas, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, em
deferir a medida cautelar para suspender os efeitos da Lei nº 6.041, de 30
de dezembro de 2010, do Estado do Piauí. Emprestou à decisão eficácia ex
tunc, desde a sua edição, contra o voto do Senhor Ministro Marco Aurélio.
Brasília, 07 de abril de 2011.
Ministro JOAQUIM BARBOSA
Relator
Documento assinado digitalmente
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07/04/2011

PLENÁRIO

MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.565 PIAUÍ
RELATOR
REQTE.(S)
ADV.(A/S)
REQDO.(A/S)
REQDO.(A/S)

: MIN. JOAQUIM BARBOSA
: CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS
BRASIL - CFOAB
: OSWALDO PINHEIRO RIBEIRO JÚNIOR E OUTRO(A/S)
: GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ
: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUÍ

DO

RE LAT Ó RI O

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR): Trata-se de ação
direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB, contra a Lei 6.041/2010 do
Estado do Piauí.
O texto impugnado foi assim redigido:
“(...)
Art. 1º Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, de
que trata a Lei nº 4.257, de 06 de janeiro de 1989, incidirá sobre
as entradas neste Estado, de mercadorias ou bens oriundos de
outras unidades da Federação destinados a pessoa física ou
jurídica não inscrita no Cadastro de Contribuintes do Estado do
Piauí – CAGEP, independentemente de quantidade, valor ou
habitualidade que caracterize ato comercial.
Parágrafo único. O valor do ICMS, a ser exigido na
hipótese de que trata o caput, corresponderá a uma carga
tributária líquida entre 4,5% (quatro e meio por cento) e 10%
(dez por cento) aplicada sobre o valor da operação constante no
respectivo documento fiscal, conforme disposto em
regulamento.
Art. 2º Ato do poder Executivo regulamentará a aplicação
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do disposto nesta Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação”.

Em síntese, sustenta-se violação dos arts. 150, V, 152 e 155, § 2º, VI e
VII, b da Constituição.
Adotei o rito do art. 10 da Lei 9.868/1999.
A Assembléia Legislativa e o Governador do Estado do Piauí
prestaram informações.
O advogado-geral da União entende que a defesa da
constitucionalidade depende da concessão da medida liminar pleiteada.
O Ministério Público Federal também opina pelo deferimento da
medida cautelar pleiteada, em parecer elaborado pela Dra. Deborah
Macedo Duprat de Britto Pereira, procuradora-geral da República em
exercício.
Por fim, registro que a imprensa relata que uma série de outros
estados estão adotando providências semelhantes. Os Estados da Bahia,
do Mato Grosso e do Ceará já adotaram a tributação diferenciada em
função da origem do produto, e outros estados estão cogitando seguir o
mesmo caminho.
Trago a medida cautelar pleiteada ao exame da Corte.
É o relatório.
Oportunamente, encaminhem-se cópias às senhoras e senhores
Ministros da Corte.

2
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 1104279.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. JOAQUIM BARBOSA

Inteiro Teor do Acórdão - Página 5 de 25

07/04/2011

PLENÁRIO

MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.565 PIAUÍ
VOTO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR): Rejeito o alegado não
cabimento do controle concentrado e abstrato de constitucionalidade. Ao
contrário do que sustentado pelos requeridos, é desnecessária a mediação
de lei complementar para extrair da própria Constituição normas que
servem de parâmetro direto de controle da legislação atacada.
Prossigo, reconhecendo que estão presentes os requisitos para
concessão da medida liminar pleiteada. Há três fundamentos que fixam a
densa plausibilidade do juízo de inconstitucionalidade articulado pelo
requerente.
Inicialmente, observo que o texto impugnado viola a reserva de
resolução senatorial para fixação das alíquotas interestaduais do ICMS,
ao determinar que a carga tributária líquida será equivalente a 4,5 e 10%
do valor constante no documento fiscal que acompanha a mercadoria (art.
155, § 2º, IV da Constituição). Atualmente, a Resolução SF 22/1989
estabelece que a alíquota do ICMS será de 7%, incidente nas operações
interestaduais originadas nas Regiões Sul e Sudeste, e destinadas às
Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, bem como ao Estado do Espírito
Santo.
Por outro lado, a Constituição somente permite a instituição e
cobrança do tributo sobre operações de circulação de mercadorias, isto é,
nas quais há a caracterização jurídica mercantil-comercial. O tributo não
pode ser criado para incidir sobre operações das quais resulte a isolada
transferência de propriedade de bens móveis. Porém, a norma em exame
determina às autoridades fiscais que expressamente ignorem tais
elementos constitutivos do conceito de circulação de mercadorias, pois a
carga tributária líquida que se pretende arrecadar é aplicada a
“mercadorias ou bens oriundos de outras unidades da Federação [...]
independentemente de quantidade, valor ou habitualidade que
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caracterize ato comercial”.
A rigor, o art. 1º da Lei estadual 6.041/2010 institui imposto incidente
sobre o tráfego interestadual de bens, tributo não previsto na
competência constitucional outorgada aos estados-membros e ao Distrito
Federal.
Trago a Corte o último fundamento, que me parece ser o mais
relevante. Refiro-me à violação do pacto federativo e da proibição do
tratamento discriminatório entre entes federados (regra da liberdade de
tráfego - arts. 150, V e 152 da Constituição).
O Estado do Piauí narra que a maioria dos centros de produção e de
distribuição de produtos industrializados está localizada nas Regiões Sul
e Sudeste de nosso país. Trata-se de estados muito industrializados e que
concentram boa parte da riqueza financeira nacional. Em posição oposta,
os estados localizados nas demais regiões aglutinam proporcionalmente
mais consumidores do que agentes agregadores industriais ou comerciais
de riqueza. Por considerar injusta a exclusão dos estados consumidores
da partilha da competência para arrecadar o ICMS, em benefício
escancarado de estados mais bem posicionados na escala de
desenvolvimento econômico e social, o estado-requerido entendeu por
bem ajustar a discrepância com a adoção desta nova modalidade de
tributação.
O vício econômico apontado pelo estado-requerido decorre da
adoção do critério de origem para demarcar o aspecto ativo da
competência tributária, considerados os tributos multifásicos que gravam
a produção, o consumo ou as vendas. Contudo, o problema apontado não
é exclusividade local.
De fato, a experiência norte-americana registra inúmeras
controvérsias relativas à guerra fiscal que envolvem as operações
abrangentes de mais de um membro da Federação. E o rápido avanço
tecnológico tem agravado as distorções dos princípios da neutralidade e
do pacto federativo. Desde o célebre julgamento do caso Quill v. North
Dakota1, concernente às atualmente obsoletas vendas por catálogo postal,
1 504 U.S. 298 (1992).
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passando pela atual insurgência das grandes redes de varejistas contra o
modelo adotado pela amplamente conhecida empresa de vendas on-line
Amazon2, os métodos de partilha da aptidão para instituir tributos vêm
sendo colocados à prova.
Nosso constituinte originário optou por um modelo híbrido de
partilha da competência. Nos termos dos arts. 155, VII da Constituição, o
estado de origem da mercadoria foi adotado como critério-padrão, com as
seguintes especificações:
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.

Adequada ou inadequada em termos econômicos e sociais, a opção
política feita pelo constituinte originário é precisa e nítida: nas operações
interestaduais aplica-se a regra de tributação exclusiva pelo estado de
destino se a mercadoria for combustível ou lubrificante. Nos demais
casos, prevalece o critério de origem, mitigado na hipótese de operação
realizada com consumidor final que também seja contribuinte do tributo.
2 Cf.

http://arkansasnews.com/2011/03/31/do-not-fear-this-internet-tax/,

http://www.chron.com/disp/story.mpl/ap/tx/7495142.html e http://www.huffingtonpost.com/
nathan-newman/amazon-leading-charge-to-_b_837326.html.
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Os argumentos do estado-requerido tangentes à disparidade abissal
entre as diversas regiões de nosso país de proporções continentais são
relevantes, mas a alteração pretendida depende de verdadeira reforma
tributária que não pode ser realizada individualmente por cada ente
político da Federação, com posterior chancela de validade pelo Judiciário.
De modo semelhante, as ficções concatenadas pelo Estado do Piauí
para forçar a aplicação da regra-matriz relativa à operação interna são
incompatíveis com os arts. 1º, caput, 2º e 155, VII da Constituição. A
facilidade de comunicação criada pela internet evidentemente é incapaz
de deslocar fisicamente estabelecimentos comerciais ou industriais à
porta dos consumidores, assim como as antigas vendas por correio a
partir de catálogos postados ou vendidos em bancas de jornal também
não criavam um entreposto comercial no território de cada estado ou
município consumidor.
Ademais, a harmonia que deve reger as relações entre os entes
federados depende da estrita observância dos devidos processos legal e
político. “Inconstitucionalidades não se compensam”, conforme lição do
eminente Ministro Sepúlveda Pertence. Um ente federado não pode
pretender resolver unilateralmente o problema federativo, sob pena de
alienar todos os cidadãos, tanto aqueles residentes em seu território como
aqueles residentes no resto do país. Em razão última, a colocação de
barreiras fiscais ao tráfego de pessoas e de bens fomenta o sentimento de
alienação e insularidade, além de desacreditar a eficácia dos instrumentos
legais e políticos postos à disposição para resolver estes conflitos.
De fato, é importante lembrar que os estados e o Distrito Federal têm
representação na vontade política nacional, por meio do Senado Federal.
Quanto ao periculum in mora, o rápido pronunciamento sobre a
aparente inconstitucionalidade das provisões impugnadas é essencial
para reconduzir aos instrumentos legítimos a busca por uma solução do
problema enfrentado pelo Estado do Piauí. Este tipo de ação unilateral
fomenta retaliações também unilaterais. A escalada do agastamento entre
entes que deveriam manter relações harmônicas em prol de sua
população e da identidade nacional tende a ser contínua, pois cada
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salvaguarda adotada gera respostas cada vez mais gravosas.
Por exemplo, há registros de que os bens destinados aos estados
protecionistas estão sendo retidos nos pontos de fiscalização e somente
são liberados contra pagamento do valor que o estado entende devido. Se
os valores não são pagos, aplica-se a chamada “pena de perdimento
fiscal”, que, em termos práticos, reforça fronteiras legal e socialmente
inexistentes entre os estados-membros.
Ante todo o exposto, concedo a medida liminar pleiteada para
suspender, com efeitos prospectivos e retroativos (ex tunc), a eficácia da
Lei estadual 6.041/2010.
É como voto.
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VOTO
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Senhor Presidente, o Ministro
Joaquim Barbosa já esgotou grande parte daquilo que eu tinha anotado
para expor.
Eu apenas queria destacar, de forma objetiva, que a Lei
Complementar nº 8.796, a Lei Kandir, é o diploma que define o local da
operação da prestação para os efeitos de cobrança do imposto, bem como
o que define o estabelecimento responsável como sendo estabelecimento
de mercadoria ou de bem ou aquele onde se encontra no momento da
ocorrência do fato gerador, na forma do artigo 155, II, 1-a, da Constituição
Federal. E o faz com base no artigo 155, § 2º, XII, "d", da Constituição
Federal - a Lei Kandir a ele se remete - que dispõe:
"XII - cabe à lei complementar:
d) fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento
responsável, o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das
prestações de serviços;"
A respectiva alíquota é definida pela própria Constituição Federal na
alínea "b" do inciso VII do artigo 155:
"....
b) a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte
dele;"
Assim, cabe ao Estado de origem a tributação e não, como fez a lei
em causa, ao Estado onde situado o adquirente. Então, há esse vício
prima facie, evidente, da inconstitucionalidade da lei.
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Por outro lado, o conteúdo da lei provoca, justamente por isso, uma
bitributação ao permitir a tributação na origem e no destino. Com isso, ele
atenta contra o artigo 155, § 2º, inciso VII, "b", porquanto a operação será
exatamente tributada na origem e no Estado do Piauí - o destino da
operação.
Não bastassem esses aspectos, nas operações interestaduais, quando
o destinatário, consumidor final e não contribuinte habitual do ICMS como destacou o Ministro Joaquim Barbosa -, a alíquota a incidir deve ser
interna, porque assim é que dispõe a Constituição Federal. E essa alíquota
é fixada por uma resolução do Senado Federal. Então, a lei também
descumpre a Constituição Federal ao fixar uma alíquota, o que não lhe
cabe.
Aqui eu trago à colação a medida cautelar deferida na ADI nº 3.936,
da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, exatamente um dos seus tópicos:
"A Constituição é clara ao vedar aos Estados e ao Distrito Federal a fixação
de alíquotas internas em patamares inferiores àquele instituído pelo Senado para
a alíquota interestadual. Violação ao artigo 152 da CF/1988, que constitui o
princípio da não diferenciação ou da uniformidade tributária, que veda aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária
entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou
destino."
E nós sabemos, Senhor Presidente, que, numa visão interdisciplinar,
aqui se quer evitar uma guerra fiscal entre os Estados. O ICMS tem uma
importância fundamental, satisfaz à necessidade coletiva de todos os
Estados, e evidentemente que nenhum deles pode se utilizar de uma
estratégia tributária para fazer com que os recursos sejam recolhidos
somente naquela unidade da Federação.
A esse respeito, trago, ainda, também da relatoria do Ministro
Joaquim Barbosa, a ADI nº 3.389, na qual o Plenário deferiu a liminar,
exatamente numa hipótese idêntica a que está se tratando aqui no
presente momento.
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Por violar a uniformidade, que deve se pautar a cobrança do ICMS
no território nacional, incorrendo em verdadeiro passo rumo à
instauração de uma guerra fiscal, a lei sub judice deve ser declarada
inconstitucional.
É como voto, acompanhando o eminente Relator.
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VOTO
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Senhor
Presidente, voto com o Relator, cumprimentando-o pelo brilho do seu
voto.
Gostaria apenas de assinalar um aparente paradoxo que existe na
Constituição Federal: o artigo 155, caput, confere aos Estados e ao Distrito
Federal a competência para instituir, dentre outros impostos, o ICMS. À
primeira vista, pareceria que se trata de um imposto exclusivamente
estadual e, portanto, sob o controle absoluto das autoridades locais, no
sentido de um ente federativo de segundo nível.
Mas, por outro lado, o artigo 155 traz, no parágrafo 2º, inciso XII,
várias alíneas que demonstram com clareza que o ICMS constitui, na
verdade, um imposto de caráter nacional, porquanto ele regula a
circulação de mercadorias em todo o território nacional e para o exterior.
Portanto, tendo em vista esse dúplice aspecto, mas com a prevalência do
caráter nacional do ICMS, não poderia, evidentemente, uma lei local, uma
lei do estado do Piauí, regulá-lo nessa minúcia com que o fez.
Nesse sentido, acompanho o eminente Relator.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 1098485.

Supremo Tribunal Federal
Explicação

Inteiro Teor do Acórdão - Página 14 de 25

07/04/2011

PLENÁRIO

MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.565 PIAUÍ
RELATOR
REQTE.(S)
ADV.(A/S)
REQDO.(A/S)
REQDO.(A/S)

: MIN. JOAQUIM BARBOSA
: CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS
BRASIL - CFOAB
: OSWALDO PINHEIRO RIBEIRO JÚNIOR E OUTRO(A/S)
: GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ
: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUÍ

DO

EXPLICAÇÃO

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Senhor Presidente, apenas
porque Vossa Excelência nos concita a essas coisas pela sua belíssima
personalidade jurídica. Eu vejo aqui que a Constituição estabelece que
todos os Poderes independentes, como o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário, devem ser harmônicos.
Então, só faltou, também, incluir que o Brasil é um Estado
Democrático de Direito formado pela união indissolúvel de seus Estados
e Municípios, que também devem ser harmônicos. Daí, evitar guerra
fiscal com esta estratégia. A finalidade, quer dizer, o artigo 155 prenuncia
que eles teriam uma certa independência, mas para evitar essa
desarmonia, também interdita estratégias que conduzam à guerra fiscal.
Então, a filosofia da Constituição é essa.
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VOTO
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Ministro Celso de
Mello (inserido ante o cancelamento do aparte por Sua Excelência), e,
nesse caso, a lei complementar não contempla a incidência, e teria que
contemplar.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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VOTO SOBRE PROPOSTA
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) –
CANCELADO.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) Exatamente. Houve diligência por parte do legitimado, não é? As áleas
do processo deliberativo aqui do Supremo é que não permitiram isso.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – O risco não é
acentuado para abrirmos exceção à regra segundo a qual o deferimento
da liminar surte efeitos.
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - A
partir da concessão.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) –
CANCELADO.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Essa é a regra.
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - A regra
é essa.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Mas, se não me falha a
memória, até por iniciativa da Ministra Cármen Lúcia, está sub judice a
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questão sobre a constitucionalidade da modulação.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - É, eu
concordo.
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Vossa
Excelência confere?
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Eu
confiro, sim.
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Nulos
efeitos para conferir eficácia ex tunc, para trás, portanto, a nossa decisão
cautelar.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Por
três motivos: porque são poucos dias, isso não trará grandes transtornos
administrativos e financeiros ao Estado; pelo seu caráter profilático e
pedagógico; e, por uma razão muito importante, a norma foi impugnada
bem antes da sua eficácia.
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Seria
um prêmio a diligência do requerente.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Não,
eu já votei assim nesse sentido aqui de fugir ao padrão normal, ou seja,
conceder cautelar em casos em que normalmente eu não concederia,
porque o interessado demonstrou, foi diligente, trouxe ao Tribunal,
tempestivamente, a questão.
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Como

2
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se dizia antigamente: foi expedito.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - A
nossa dificuldade de deliberar é que muitas vezes dificulta, especialmente
nessa questão tributária, na questão da guerra fiscal. Lembro-me de ter
aguardado pauta para julgar uma cautelar da mesma natureza alguns
meses.
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VOTO S/PROPOSTA
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor Presidente, eu vejo, na espécie, a excepcionalidade a que a lei
se refere para dar-se efeito ex tunc à concessão de medida cautelar.
Os fatos geradores ocorridos nesse curto período de eficácia
causariam insegurança tanto ao contribuinte, quanto à autoridade fiscal
do Estado, que, tendo em vista estar sujeita aos sistemas de controle do
Tribunal de Contas estadual e do Ministério Público, ficaria naquela
dúvida: “devo ou não lançar o tributo?” Note-se que se nós não dermos
os efeitos retroativos à cautelar, teremos um lei que foi válida e eficaz
nesse curto período.
Como ficaria o gestor tributário do Estado do Piauí? “Lanço ou não
esse tributo com base em fato gerador ocorrido no curso desses sete dias?
Se não lanço, diriam o Tribunal de Contas e o Ministério Público que
estou prevaricando, cometendo improbidade administrativa. Se lanço,
estaria lançando um tributo com esteio em lei com eficácia de apenas sete
dias, já que o Supremo está suspendendo a sua eficácia a partir da decisão
tomada nesta sessão.
Por outro lado, o contribuinte se perguntaria: "pago ou não pago
esse tributo?". É uma situação de insegurança para os dois agentes: o
agente público e o agente privado. A excepcionalidade, para mim, é
acachapante.
Eu concedo a medida cautelar, portanto, com efeito ex tunc, e,
somando a outras manifestações a minha, parabenizo, também, a atuação
da Ordem dos Advogados do Brasil.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, é
interessante. Em alguns julgamentos definitivos, o Tribunal não
reconhece que o diploma se mostrou, desde o início, írrito e modula a
decisão para emprestar a ela, como se a Constituição Federal tivesse
ficado em stand by até então, a eficácia a partir do julgamento.
E, agora, em ato precário e efêmero, como a decisão alusiva ao
pedido de concessão de medida acauteladora, e, considerado um risco –
para mim – diminuto, referente a sete dias, e sem levar em conta a
sinalização do Supremo e a postura adotada pelo Estado do Piauí, dará, a
essa medida precária e efêmera, eficácia retroativa.
Peço vênia, Presidente, para entender que exceções só podem ser
observadas em situações excepcionais, e a presente não o é. Por isso,
divirjo do relator, mantendo o que até aqui assentamos quanto às
providências cautelares.
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DEBATE
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) Senhor Presidente, eu também gostaria de acrescentar. Em realidade,
talvez a causa mais nobre de uma federação é esta que temos diante de
nós, uma causa em que unidades da Federação se debatem entre elas
num campo sensibilíssimo, que é a matéria tributária. É disso que nós
estamos tratando, briga entre Estados.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - A própria
economia do País está em jogo.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - A
economia, a Federação, não é?
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Ministro, a matéria
está decidida. Há apenas uma voz no Plenário em sentido contrário.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Mas
essa voz vai talvez impedir a concessão.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: (CANCELADO)
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: O Ministro
MARCO AURÉLIO é uma voz relevantíssima nesta Suprema Corte.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - É
uma voz relevante.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Estou muito
acostumado a ficar isolado no Plenário. O que faço questão é que se
consigne como votei. E repito mais uma vez: Colegiado é o somatório de
forças distintas.
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Sem
dúvida.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Já
estamos cansados, não é? Desde ontem...
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VOTO S/PROPOSTA
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Eu
também adiro ao voto do eminente Relator no sentido da modulação dos
efeitos para trás, ou seja, retrospectivamente, retroativo portanto.
Acho também que há uma excepcionalidade suficiente para justificar
essa atribuição desses efeitos temporais retroativos ao provimento
cautelar que já concedemos na primeira fase da votação.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - O
momento da publicação da lei.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Ou
seja, no nascedouro da eficácia da lei, desde o primeiro dia.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) Apagam-se todos os efeitos.
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Todos
os efeitos.
E também acho que o Ministro Joaquim Barbosa foi particularmente
feliz quando falou do efeito pedagógico, profilático ou educacional da
nossa decisão, porque é uma decisão que adverte os Estados de que garra
fiscal não é guerra fiscal, há uma diferença muito grande entre as duas
coisas.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) Gana fiscal, não é, Senhor Presidente?
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - A garra
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é justificável, mas não se descambar para a guerra fiscal.
###
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EXTRATO DE ATA
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PROCED. : PIAUÍ
RELATOR : MIN. JOAQUIM BARBOSA
REQTE.(S) : CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CFOAB
ADV.(A/S) : OSWALDO PINHEIRO RIBEIRO JÚNIOR E OUTRO(A/S)
REQDO.(A/S) : GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ
REQDO.(A/S) : ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUÍ
Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do
Relator, deferiu a medida cautelar para suspender os efeitos da
Lei nº 6.041, de 30 de dezembro de 2010, do Estado do Piauí.
Emprestou à decisão eficácia ex tunc, desde a sua edição, contra o
voto do Senhor Ministro Marco Aurélio. Votou o Presidente.
Ausentes, em participação na U.N. Minimum Rules/World Security
University, em Belágio, Itália, o Senhor Ministro Cezar Peluso e,
neste julgamento, a Senhora Ministra Ellen Gracie e o Senhor
Ministro Gilmar Mendes. Falou pelo requerente o Dr. Ophir
Guimarães Cavalcante. Presidiu o julgamento o Senhor Ministro
Ayres Britto (Vice-Presidente). Plenário, 07.04.2011.
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto (Vice-Presidente).
Presentes à sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco
Aurélio, Gilmar Mendes, Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski,
Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Luiz Fux.
Procurador-Geral
Santos.

da

República,

Dr.

Roberto

Monteiro

Gurgel

p/ Luiz Tomimatsu
Secretário
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