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ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

PROCURADORIA DO CONTENCIOSO FISCAL
OFÍCIO N.° J23Í/20I l.

São Luís, 26 de setembro de 201 l

A Sua Excelência
Ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal
Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.° 4.628/2001

Douto Relator,

Em cumprimento ao disposto no art. 10, caput, da Lei n.°
9868/1999, e em obediência ao Ofício n.° 6.100/R proveniente desse respeitável juízo, estamos encaminhando a Vossa Excelência, em anexo, as INFORMAÇÕES destinadas a instruir a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.°
4.628/2001 l ajuizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo - CNC.
Na oportunidade, apresentamos a Vossa Excelência protestos de
estima e consideração.

Respeitosamente,

Akio Valíme Wakiyama
Secretário de&stado da Fazenda
írcicio
M»ffflftítf\ 088772
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.° 4.628/200

SUPREMO TRIBUNAL FEDRAL

Requerente: Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo-CNC

Requerido: Secretário de Fazenda do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES

Douto Ministro Relator,

RESUMO DA INICIAL

A Requerente ajuizou a presente Ação objetivando suspender a
eficácia e declarar a inconstitucionalidade do Protocolo ICMS n.° 21, de l.° de
abril de 2011, sob a alegativa de que se encontra flagrantemente em confronto
com as disposições da Constituição Federal, com reflexos danosos para a
sociedade em geral, especialmente para o comércio de bens, tornando-se
imperiosa a declaração erga omnes de sua inconstitucionalidade.
Como entidade de grau superior a Requerente é representante
dos direitos e interesses do comércio brasileiro de bens, de serviços e
turismo, na forma do seu Estatuto, estando legitimada pra arguir a
inconstitucionalidade do referido Protocolo ICMS n.° 21/2011, face à inteira
pertinência da matéria invocada, frente às graves lesões que irá gerar aos
interesses do segmento do comércio de bens.
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Após sustentar o cabimento da Ação faz sucinta abordagem
sobre a carga tributária no Brasil, das relações do Estado com os
contribuintes, assim como ao ICMS, e a denominada "guerra fiscal" entre as
Unidades Federadas e o Comércio Eletrônico, tentando demonstrar as
inconstitucionalidades verificadas no texto do Protocolo ICMS 21/2011,
publicado no Diário Oficial da União em l.° de abril de 2011, com retificaçao
no dia 13 do mesmo mês.
Que o Protocolo 2 1 / 2 0 1 1 estabelece disciplina relacionada à
exigência do ICMS nas operações interestaduais que destinem mercadoria ou
bem a consumidor final cuja aquisição venha a ocorrer de forma não
presencial (de internet, telemarketing ou "showroom").
Transcreve cláusulas, diz que nem todos os Estados da
Federação foram signatários do Protocolo que teve a chancela dos Secretários
de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação, do Rio Grande do Norte, Goiás,
Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco,
Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Sergipe e Distrito Federal.
t

Que alguns Estados (São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Sul, Santa Catarina), entre outros, não foram signatários, mas nos
termos do Protocolo, conforme determina o parágrafo único da cláusula
Primeira, a exigência do ICMS devido a unidade da Federação destinatária de
mercadoria ou bem, aplica-se, inclusive, nas operações procedentes de
unidades de Federação não signatária.
Entende que da leitura das cláusulas do Protocolo, em especial a
primeira, percebe grave ofensa ao artigo 155, parágrafo 2.°, inciso VII, alínea
"b" da Constituição Federal (que transcreve), qual seja, a exigência do
pagamento de ICMS à unidade federada destinatária mesmo quando o
consumidor final não for contribuinte.
Assim, ao determinar que as unidades signatárias acordem em
exigir a favor da unidade federada destinatária a parcela devida na operação
interestadual em que o consumidor final adquire mercadoria ou bem de forma
não presencial (internet, telemarketing ou showroom) incorre o Protocolo
em inconstitucionalidade, pois pretende colocar sujeito à alíquota
interestadual as operações destinadas a todos os consumidores finais, sejam
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eles contribuintes ou não, o que contraria de modo expresso o previsto no
artigo 155, parágrafo 2.°, inciso VII, alínea "b" da Constituição da República.
Apenas e tão somente na hipótese da alínea "a", ou seja,
consumidor final contribuinte do ICMS é que deverá ser aplicada a alíquota
interestadual, com o consequente diferencial de alíquota e repartição do
imposto devido pela operação entre as unidades.
A esse respeito ao transcrever a doutrina de Roque Carrazza e a
de Vittorio Cassone alerta que a absurda tentativa de mudança unilateral por
parte dos signatários do Protocolo que se sentem prejudicados com as
compras lamentavelmente tem se alastrado, já havendo notícias de leis e
decretos estaduais diversos inconstitucionais.
Lembra que já tramita no Congresso Nacional proposta de
emenda à Constituição (PEC n.° 227/2008) cujo teor é exatamente o de fazer
valer que, em todas as operações que destinem bens e serviços a consumidor
final (não fazendo distinção entre ser ou não contribuinte), localizado em
outra unidade da Federação, será adotada a alíquota interestadual e caberá ao
Estado destinatário o ICMS correspondente à diferença entre a alíquota
interna e a interestadual.
Trata da ADI n.° 4.565 proposta pela Ordem dos Advogados do
Brasil na qual já foi deferida medida cautelar e que analisa situação parecida
com a Ação presente e impugna Lei Estadual do Estado do Piauí.

f

Por fim trata da ofensa ao artigo 150, incisos IV e V, e ao
parágrafo 7.° da Constituição Federal, requerendo sejam solicitadas
informações aos Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação,
signatários do Protocolo, bem como a citação do Advogado Geral da União e
a concessão de liminar para suspender a eficácia do Protocolo, bem como
decisão final que considere a Ação procedente para declarar a sua
inconstitucionalidade por ofensa aos artigos da Constituição Federal.
DO DESPACHO INICIAL
Ao receber a Ação o eminente Relator após um breve Relatório
despachou admitindo o ingresso do Estado de São Paulo como om/cus cur/oe e
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diante da relevância da argumentação exposta na inicial, solicitou, com
urgência, informações às autoridades das quais emanou o ato normativo
impugnado, na forma legal.
/f

Este o resumo dos autos.
DAS INFORMAÇÕES
E DA IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DA LIMINAR.
Antes de adentrar nas razões que justificam a impossibilidade de
concessão da liminar e mesmo de procedência da presente Ação devemos
salientar que o modelo de tributação pelo ICMS vigente privilegia a incidência
do imposto estadual na origem das mercadorias, ainda que sejam destinados a
outra Unidade da Federação.
Por essa diretriz os componentes convergentes são:

',

- diferencial de alíquotas nas operações interestaduais (art. 155, §
2.°, VII e VIII, da Magna Carta)
exigível nos casos em que o sujeito
destinatário é contribuinte do ICMS;
- importação de bens e mercadorias (art. 155, § 2.°, IX, o) e;
- tributação dos combustíveis e lubrificantes derivados de
petróleo e da energia elétrica (art. 155, § 2.°, X, b), casos em que o imposto
tocará, no todo ou em parte, ao Estado de destino.

,

Consequência do modelo de tributação na origem é que os
Estados e o Distrito Federal travam disputa entre si - "guerra fiscal" - no afã
de atrair para seus territórios empreendimentos industriais e comerciais que,
por óbvio, gerarão empregos, renda, receitas tributárias. O mecanismo de
atração dos empreendimentos é a concessão de benefícios fiscais na forma de
isenção, de crédito presumido, ou na de redução da base de cálculo.
Com o propósito atenuar os efeitos prejudiciais desta disputa, a
Constituição Federal, em seu art. 155, § 2.°, XII, g, prevê que a concessão, por
um Estado, de qualquer benefício fiscal relativo ao ICMS deverá ser precedida
de autorização de todas as demais Unidades Federadas, sob a forma de
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convénio aprovado no âmbito do Conselho de Nacional de Política
Fazendária. Em que pese a nitidez da regra constitucional não são raras as
hipóteses de outorga de benefício fiscal sem a prévia autorização por meio de
convénio, o que leva as Unidades Federadas destinatárias das mercadorias
agraciadas a adotarem medidas de defesa, tais como a glosa de créditos
escriturais na exata proporção do benefício fiscal concedido ou a cobrança do
adicional do ICMS previsto no citado e fustigado Protocolo ICMS n.° 21/201 I.
Respeitante especificamente ao comércio "não presencial",
sobretudo realizado por meio da internet, alguns Estados (São Paulo), certos
de que a tributação pelo ICMS ocorre em regra na origem, outorgam
benefícios fiscais às empresas que operam neste segmento para que ali
montem os seus centros de distribuição.
Por conseguinte, muito embora as mercadorias comercializadas
por estas empresas possam chegar
e frequentemente chegam - a
consumidores domiciliados a milhares de quilómetros de distância, todo o
ICMS incidente sobre tais operações ficará com o Estado em que montado o
estabelecimento distribuidor.
E sabido que o comércio "não presencial" remonta a muitas
décadas. Entretanto, nos últimos dez anos é que assumiu um volume
considerável, graças ao advento do e-commerce, ou seja, o comércio de
mercadorias variadas através da internet A título de ilustração e segundo
informações (s/te www.e-commerce.org.br), no ano de 2001 o comércio
eletrônico movimentou no Brasil aproximadamente R$ 540.000.000,00
(quinhentos e quarenta milhões de reais). Em toda a década de 2000 o volume
de transações atingiu a cifra de R$ 13.600.000.000,00 (treze bilhões e
seiscentos milhões de reais) crescimento superior a 2.400% (dois mil e
quatrocentos por cento)

'

De se ressaltar ainda que segundo dados da Secretaria de Estado
da Fazenda, somente no ano de 2010 as perdas na arrecadação do ICMS
suportadas pelo Estado do Maranhão em virtude do e-commerce alcançaram o
montante de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). Como ninguém
acredita que o fenómeno vá arrefecer tão cedo, haja vista a democratização
crescente o acesso à rede mundial de computadores, a tendência é que os
prejuízos se acumulem indefinidamente, ano após ano.
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Em virtude desse quadro desanimador os Estados consumidores
(aqueles que são destinatários das mercadorias comercializadas via internet) se
reuniram para firmar o Protocolo ICMS n.° 21/201 l, o qual prevê a repartição
da receita proveniente de operações interestaduais entre as Unidades de
origem e destino das mercadorias. Vejamos o teor da cláusula primeira:
"Cláusula Primeira. Acordam as unidades federadas signatárias
deste protocolo a exigir, nos termos nele previstos, a favor da
unidade federada de destino da mercadoria ou bem, a parcela do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias
e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - devida na operação
interestadual em que o consumidor final adquire mercadoria ou
bem de forma não presencial por meio de internet,
telemarketing ou showroom"
"Parágrafo único. A exigência do imposto pela unidade federada
destinatária da mercadoria ou bem, aplica-se, inclusive, nas
operações procedentes de unidades da Federação não signatárias
deste protocolo".
A norma transcrita, portanto, nada mais é que um mecanismo de
defesa adotado pelo Estado do Maranhão, em face da estratégia agressiva e
inconstitucional levada a efeito por outras Unidades da Federação, que é a
concessão de benefícios fiscais para que as empresas exploradoras do ecommerce instalem centros de distribuição de mercadorias em seus territórios.
Se bem observado o referido Protocolo antes de malferir o Texto
Constitucional, encontra-se em consonância com o preceito gravado no art.
3.°, Ill, da Magna Carta, que arrola dentre os objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil a redução das desigualdades regionais.
Assim, a instalação de centros de distribuição de mercadorias
comercializadas via internet em alguns poucos Estados, sobretudo estimulada
pela concessão de benefícios fiscais que ferem de morte o disposto no art.
155, § 2.°, XII, g, Constituição Federal, acirra as desigualdades económicas
entre as várias Unidades da Federação.
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A norma constante no referido Protocolo corrige, em parte, esta
distorção, já que prevê a repartição de receitas provenientes do ICMS entre
os Estados de origem e destino das mercadorias.
Não bastasse tudo isto, se concedida a liminar para suspender a
aplicação do Protocolo ICMS n.° 21/2011 e do seu Decreto Regulamentar (n.°
27.505/201 I), a decisão causará graves e irreparáveis prejuízos à ordem
económica do Estado do Maranhão, acarretando desequilíbrio à livre
concorrência, posto que sendo o ICMS um tributo que prima pela
neutralidade, sua incidência não pode se dar com um fator determinante
na escolha dessa ou daquela empresa.
Destarte, os agentes envolvidos no processo económico têm
que atuar em condições de igualdade, o que não ocorrerá se defenda a
liminar que dispensará à requerente (Estados que ela representa) do recolhimento de ICMS perante o Estado do Maranhão.
É de esclarecer que o ICMS - como espécie de imposto de valor agregado (IVA) - apresenta dentre suas grandes virtudes a neutralidade
tributária que está a indicar que o tributo não pode, jamais, ser um fator
de desequilíbrio da livre-concorrência.
DA DOUTRINA E DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
O Professor tributarista Luís Eduardo Schoueri em sua obra
"Normas Tributárias indutoras e intervenção económica", página 37, Forense, Rio de Janeiro, ensina que os princípios de direito económico devem ser aplicados em harmonia "com aqueles classicamente identificados
com as normas tributárias". Ensina mais: "tem-se que a livre-concorrência
diz respeito à própria existência do mercado, o qual, nos termos do art.
219 do texto constitucional integra o património nacional."
Nessa perspectiva, a Constituição Federal ao declarar o mercado interno como património nacional (art. 219), demanda do Estado,
inclusive do Estado-Juiz, posturas coesas que venham a proteger a livreconcorrência preservando, assim, o mercado interno como integrante do
património nacional.
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A Constituição de 1988 consagrou o sistema de uma
economia capitalista fundada, nos termos do art. 170, no valor social do
trabalho e na livre iniciativa, o que garante ao agente económico liberdade
de organização da empresa e da atividade do empresário, legitimando-os
para a busca do lucro e uso do poder económico, sendo reprimido o
abuso ao poder económico.
No momento em que a sociedade empresária é dispensada da
observância do Protocolo n°2l/20l l, suprimindo seu ónus tributário, há
prejuízo à livre-concorrência; o que termina por representar lesão à ordem pública económica.
Ademais, haverá também prejuízo às finanças públicas, posto
que a suspensão do Protocolo fustigado (e do Decreto estadual regulamentar) nesta unidade da Federação implicará perda significativa de receita
tributária, deixando o Estado de arrecadar ICMS sobre o comércio eletrônico, via internet e meio telefónico.

/
/

Isto porque o Protocolo ICMS - e o Decreto regulamentar estabeleceram que todas as entradas de mercadorias adquiridas de forma
não presencial no estabelecimento do remetente, advindas de outros
Estados da Federação, sujeitam-se à incidência do ICMS, pertencendo uma
parte deste imposto ao Estado de destino.
Desta feita, caso a determinação de Vossa Excelência seja por
suspender a aplicação de referido (s) diploma (s) ocasionará perda
significativa de receita tributária, afinal não será recolhido aos cofres
estaduais parte do imposto que deveria ser percebido na realização do
comércio eletrônico tão crescente nos dias de hoje.

,

É cediço que a Carta Magna assegurou aos Estados membros
onde ocorrem as operações de consumo, o ICMS incidente sobre as
mesmas. Trata-se, isso é notório, evidente, da principal fonte de receita
dos Estados. Por esta razão, muitos Estados e por igual o Distrito Federal
decidiram disciplinar a tributação incidente sobre a referida modalidade de
comércio através do Protocolo ICMS 21/2011, regulamentado por
Decreto em cada Estado.
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As operações de venda de mercadorias pela internet
correspondem a uma nova realidade devendo a elas ser conferido
tratamento consonante com a vontade manifesta do constituinte, revelada
por princípios explícitos e implícitos, servindo o Protocolo n°2l e, por
conseguinte, o Decreto Estadual tão apenas de normas interpretativas.
De ser frisado mais que o reconhecimento (norma de natureza interpretativa) prende-se ao fato de que isto não inova no mundo jurídico, não cria novo fato gerador do imposto estadual, mas tão-somente
visa esclarecer, ante à nova realidade (comércio eletrônico) situação já
tratada na Constituição da República, qual seja, as operações interestaduais e o ICMS a elas referente (art. 155, § 2°, VII, alíneas "a" e "b" e VIII).
A Constituição Federal ao tempo em foi publicada tratou da
competência referente ao ICMS nas operações interestaduais no art. 155,
§2°, VII, alíneas "a" e "b" e VIII.
',

Naquela época não havia o comércio eletrônico, deste modo,
bastava a interpretação autêntica de tais normas para obter-se a mens legis
nelas inseridas, qual seja: quando ocorrer operação de transferência de
titularidade de bem entre Estados diferentes, o ICMS será devido pelo estabelecimento comercial do Estado de origem quando o destinatário for
consumidor final não-contribuinte do imposto. Já no caso de o destinatário ser consumidor final contribuinte do imposto, o ICMS será devido pelo estabelecimento comercial localizado no Estado de destino.
Nota-se aqui que as normas constitucionais ao assim estabelecerem buscavam que o sujeito passivo, contribuinte "de direito" do imposto fosse o último estabelecimento comercial que realizasse o último
ato da cadeia da operação de circulação da titularidade da mercadoria/bem

,
f

entre Estados diferentes.
Nesse caso, por exemplo, se um estabelecimento comercial
localizado no Estado de São Paulo vendesse um bem/mercadoria a um
consumidor final não-contribuinte localizado no Estado do Maranhão, caberia ao estabelecimento comercial localizado em São Paulo a obrigação
de recolher o ICMS devido na operação, portanto, o sujeito ativo seria o
Estado de São Paulo.

10
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No caso do Estado vender um bem a consumidor final, contribuinte do imposto, localizado no Maranhão, seria este último o "contribuinte de direito" do tributo, sendo, portanto, o sujeito ativo o Estado do
Maranhão. Isto porque neste caso o consumidor final é um contribuinte
do imposto, ou seja, um estabelecimento comercial que não adquire o
bem/mercadoria para seu consumo próprio e, sim, para dar continuidade à
operação de transferência da titularidade para o consumidor final nãocontribuinte, ou seja, para aquele que adquire para seu consumo.
Observa-se por esta exposição que bastava uma interpretação autêntica para se obter a intenção da Lei: ser sujeito passivo do ICMS
nas operações interestaduais o último estabelecimento comercial que realizou o último ato de transferência da titularidade do bem/mercadoria para
o consumidor final não-contribuinte.

f

Esta interpretação autêntica não é mais suficiente ante a nova
realidade em que se tem a possibilidade de obter a mercadoria por meio
do comércio eletrônico. Hoje existe a modalidade aludida do e-commerce
(comércio eletrônico em que um indivíduo de qualquer lugar que esteja residência, local de trabalho, cyber cafés...), em que haja um computador e
um provedor de internet pode acessar um "site" e realizar a compra/aquisição de bens/produtos expostos à venda, portanto, mercadorias.
Á guisa de ilustração e visando reforçar e esclarecer este
ponto, entendemos oportuno transcrever o conceito de mercadoria de
Hugo de Brito Machado em "Curso de Direito Tributário", 26a edição, editora Malheiros, pág. 369:
"Todas as mercadorias são coisas, mas nem todas as coisas
são mercadorias. O que caracteriza uma coisa como mercadoria é a destinação. Mercadorias são aquelas coisas móveis
destinadas ao comércio. São coisas adquiridas pelos empresários para revenda, no estado em que as adquiriu, ou transformadas, e ainda aquelas produzidas para venda. Não são
mercadorias as coisas que o empresário adquire para uso ou
consumo próprio.(...)"

n
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Exemplo: um indivíduo localizado nesta capital (São Luís) pode obter um produto por meio de um "site" de um loja, não precisando
se deslocar até o estabelecimento físico da mesma.
E de se frisar que existem mesmo lojas somente no "mundo
virtual", em um site, que não possuem estabelecimento físico. Nestes casos entende-se que o "site" é o estabelecimento virtual da empresa, onde
estão expostas suas mercadorias.
Para corroborar traz-se a baila mais uma lição (doutrina) de
Fábio Ulhoa Coelho em seu "Manual de Direito Comerciar, 22a edição, Editora Saraiva, págs. 70 e 71:
"6. COMÉRCIO ELETRÔNICO (INTERNET)."
A rede mundial de computadores (internet) tem sido largamente utilizada para a realização de negócios. Em razão disto, criou-se um novo tipo de estabelecimento, o virtual. Distingue-se do estabelecimento físico, em razão dos meios de
acessibilidade. Aquele o consumidor ou adquirente de bens
ou serviços acessa exclusivamente por transmissão eletrônica
de dados, enquanto o estabelecimento físico é acessível pelo
deslocamento no espaço. A natureza do bem ou serviço objeto de negociação é irrelevante para a definição da virtualidade do estabelecimento. Se alguém adquire, via internet, um
eletrodoméstico, a mercadoria nada tem de virtual, mas como sua compra decorreu de contrato celebrado com o envio
e recepção eletrônicos de dados via rede mundial de computadores, considera-se realizada num estabelecimento virtual.
Comércio eletrônico, assim, significa os atos de circulação de
bens, prestação ou intermediação de serviços em que as tratativas pré-contratuais e a celebração do contrato se fazem
por transmissão e recebimento de dados por via eletrônica,
normalmente no ambiente da internet.
Muitos empresários, hoje em dia, mantêm estabelecimento físico e virtual. Há, por outro lado, os que só possuem o vir12
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tual. Quem quiser adquirir bens ou serviços destes, deve prócurá-los necessariamente na internet. Aliás, os que hoje exploram atividade empresarial apenas em estabelecimentos físicos enfrentam crescentes dificuldades de manterem a competividade.(...)" (negritado)
Destarte, vê-se que o indivíduo (consumidor final nãocontribuinte) ao adquirir uma mercadoria no "site", a adquire de um estabelecimento comercial. Contudo, o estabelecimento não é físico, é virtual. Pode-se dizer, data vénia, que nesses casos é o estabelecimento que se
estende pelo meio virtual até onde se encontre o consumidor final.
No exemplo (indivíduo localizado em São Luís) e que adquire
a mercadoria por meio do s/te de uma empresa, conclui-se que o estabelecimento comercial desta empresa vendedora estendeu-se, pelo meio virtual, até onde está o indivíduo, que por meio da internet acessou o site.
Vê-se aí uma nova possibilidade gerada pela internet de oferecimento e exposição das mercadorias aos clientes que, sem ela, jamais
poderiam saber da existência de tais ofertas. Com o comércio eletrônico
o estabelecimento comercial ganhou elasticidade, estando ao mesmo tempo em vários lugares. Basta a possibilidade de acesso ao "site" e o estabelecimento estará neste local.
O estabelecimento antes físico e estático em que se valorizava em o "ponto comercial", devido aos clientes locais que eram adquiridos
pouco a pouco, ganhou nova dimensão, vez que, por meio da internet pode ultrapassar as barreiras locais e chegar a lugares nem conhecidos pelo
próprio empresário proprietário. Deste modo, não se pode entender que
os atos componentes da operação de compra e venda de mercadorias por
sites na internet sejam realizados somente no local do estabelecimento
físico da empresa que, como já dito acima, as vezes nem o possui.
Para ratificar esse entendimento vejamos mais uma vez a lição
do Mestre Hugo de Brito Machado, na citada obra, pág. 367:
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"A principal dessas operações é, sem dúvida, o contrato de
compra e venda. Vale ressaltar, todavia, que um contrato de
compra e venda de mercadorias, por si mesmo não gera o
dever de pagar ICMS. Não é o fato gerador desse imposto
enquanto
não
implique
circulação
de
mercadoria.
Por isto mesmo é importante o sentido da expressão operações relativas à circulação de mercadorias, que há de ser entendida em seu conjunto, e não o significado de cada uma das palavras que a compõem.
O legislador constituinte preferiu, seguindo orientação da
moderna doutrina do Direito Tributário, utilizar expressões
desvinculadas de quaisquer negócios jurídicos. Referiu-se, assim, a um género de operações. Todos aqueles atos, contratos, negócios, que são usualmente praticados na atividade
empresarial, com o fim precípuo de promover a circulação
das mercadorias em geral, movimentando-as desde a fonte de
produção até o consumo.
E os considerou ligados a essa movimentação, não lhes atribuindo relevância se considerados isoladamente. (...)"
A operação de transferência de titularidade das mercadorias expostas (internet) passa por vários atos desde a exposição das mercadorias
no site até a sua aquisição pelo consumidor, por meio de um computador,
uma vez que o estabelecimento comercial, devido ao meio virtual ganhou
elasticidade, está em vários lugares ao mesmo tempo, não se limitando ao
espaço ocupado pelo estabelecimento. Ao contrário, está onde o acesso
via internet o permita.
Desta forma quando aquele indivíduo que está em casa na
sua cidade e compra um produto no site de uma loja via internet, há de
ser considerado como local do estabelecimento comercial a sua cidade
devido a elasticidade gerada pelo meio virtual. Assim o é, uma vez que o
estabelecimento da empresa estendeu-se, via internet e computador até a
residência do consumidor. Este consumidor não se deslocou até um ponto físico para realizar a compra de um produto, ao contrário, o fez de sua
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casa. Pode-se mesmo afirmar que com esta nova modalidade de comércio
(eletrônico), o estabelecimento comercial físico perdeu sua importância,
em razão do maior alcance daquele.
Portanto, seria uma contradição reconhecer-se a importância
e a nova dimensão do alcance gerado pelos estabelecimentos virtuais (sites) e ao mesmo tempo, imputar a operação de compra e venda neles ocorrida a um estabelecimento físico da empresa.
E inegável que o constituinte pretendeu que ICMS fosse fonte
de receita aos Estados onde se realiza o consumo da mercadoria, bem
como é inegável a vontade de promover o desenvolvimento igualitário das
mais diversas regiões do país1 e preservação do mercado interno.
/

Resta evidente, pois, que se a liminar vier a ser concedida irá
estabelecer nítido prejuízo ao Estado do Maranhão (privilegiará as
empresa que a requerente representa) em detrimento de todas as outras
que atuam no mesmo ramo, ao mesmo tempo em que ocasionará prejuízo
ao ambiente de livre-concorrência que deve vigorar e, senão o bastante,
perda significativa às finanças públicas.
Deve-se informar a existência de outras ações do mesmo teor propostas no Poder Judiciário do Maranhão e de outros Estados, todas
elas objetivando a suspensão do Protocolo 21/201 l e do Decreto regulamentador. Exemplos:
Ação Declaratória N.° 0014406-81.201 l .8.26.0053 ajuizada
pela empresa Apple Computer Brasil Ltda.
Mandado de Segurança n.° l l 146/201 l impetrado pela empresa B2W Companhia Global do Varejo S/A.
Por igual existem demandas idênticas nos Estados da Bahia,
Goiás, Piauí, Pernambuco etc.
1Art. 3° Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: (...) Ill erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; (g.n)

Art. 170. A ordem económica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa,
tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: VII - redução das desigualdades regionais e sociais, (g.n)
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Referentemente ao Estado de Goiás lembramos a concessão
de suspensão da liminar concedida pela Presidência do Areópago Goiano
nos autos de números 201 192242092 e 201 192980921. Inegável, portanto, o efeito multiplicador que poderá ocasionar uma decisão pela concessão da liminar nos presentes autos, incentivando outras empresas que
praticam comércio eletrônico a ingressar com demandas de idêntico teor,
objetivando a mesma medida, qual seja, suspensão do Protocolo ICMS n.°
21/201 l e Decreto Estadual, principalmente diante do crescimento exacerbado do comércio eletrônico nos dias atuais e dos valores astronómicos que referida prática envolve, o que só contribuiria para agravar ainda
mais a lesão às finanças estaduais e as desigualdades regionais. Ressaltando
aqui a relevância da arrecadação do ICMS para o orçamento estadual.
Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal ao analisar pedidos de suspensão de liminares tem se manifestado receoso pelo risco multiplicador que a medida pode ocasionar.
Assim, imperiosa é a necessidade de se requerer a não concessão da liminar como forma de inibir que outras empresas atuantes no
ramo do comércio eletrônico sintam-se incentivadas a procurar a via judicial para, utilizando um discurso que compromete não só as finanças estaduais como também agrava as desigualdades regionais, assegurem a prática
do comércio eletrônico sem o pagamento dos devidos impostos.
DOS PEDIDOS
'}

Do exposto, pede a Vossa Excelência com base nos argumentos acima e para que o Estado do Maranhão não venha a sofrer graves e
irreversíveis prejuízos, seja indeferida a liminar requerida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (n.° 4.628/2001 I) ajuizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo - CNC, e no mérito seja a mesma julgada improcedente por ser medida de direito e justiça.
Aguarda deferimento.
São Luís, 26 de setembro de 201 l

