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EMENTA

Administrativo e Processual Civil. Ação civil ambiental. 

Transporte de minério. Rodovia estadual. TAC descumprido. 

Abstenção de trafegar. Liminar concedida em sede de agravo. Fato 

superveniente. Ausência de prequestionamento. Lei municipal. 

Incidência da Súmula n. 280/STF. Embargos de declaração. Arts. 489 

e 1.022, do CPC/2015. Omissões não verifi cadas. Tráfego. Abstenção. 

Pedido expresso para a empresa recorrente. Ausência de procurador. 

Violação do art. 525 CPC/73. Súmula 7/STJ. Acórdão a quo proferido 

em decisão liminar. Incidência das Súmulas n. 7/STJ e 735/STF.

I - Na origem o Ministério Público de Minas Gerais ajuizou ação 

civil alegando ter fi rmado um TAC com empresa mineradora para 

mitigação de riscos ambientais decorrentes da respectiva atividade e 

que, posteriormente, a empresa, de forma unilateral, alterou o trajeto 

já defi nido para o escoamento do minério, passando a transitar por 

rodovia estadual – MG30. Requereu, liminarmente, que as empresas 

se abstivessem de trafegar na respectiva rodovia.

II - O acórdão recorrido especialmente, proferido em sede de 

liminar, acolheu o pedido no sentido de determinar que as empresas 

responsáveis cessassem o respectivo transporte.

III - O fato superveniente alegado, relativo à posterior edição 

de lei municipal que vedou o tráfego de minério também por rodovia 

municipal, inviabilizando a atividade da recorrente, não pode ser 
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analisado no âmbito do recurso especial, que tem seus limites 

delimitados constitucionalmente, sendo um deles a necessidade de 

prequestionamento.

IV - Ademais, eventual debate sobre o tema, esbarraria no óbice 

da Súmula n. 280/STF, por demandar análise sobre legislação local.

V - No que trata da apontada violação dos arts. 489 e 1.022, do 

CPC/2015, verifi ca-se não assistir razão à recorrente, pois o Tribunal 

a quo decidiu a matéria de forma fundamentada, analisando todas as 

questões que entendeu como pertinentes ao deslinde da análise da 

liminar.

VI - Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios 

caracterizou, tão somente, a irresignação da embargante diante de 

decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido 

recurso, sendo de rigor o afastamento das apontadas violações.

VII - A alegação de que não teria havido pedido expresso na 

ação originária no sentido de que a ora recorrente se abstivesse de 

trafegar na rodovia MG-030 não procede, uma vez que a decisão a quo 

consignou de forma expressa acerca do pedido feito pelo Ministério 

Público nesse sentido e, ainda, que teria acolhido pedido da PGJ para 

determinar a extensão dos efeitos da tutela à ora recorrente “[...] ou a 

quem lhe fi zer as vezes”.

VIII - Para se infi rmar a fundamentação do decisum, no sentido 

de averiguar eventual violação do art. 525 do CPC/73, sob a alegação 

de ausência de certidão sobre a ausência de procurador da Empabra, 

seria necessário o revolvimento do acerbo probatório dos autos, 

vedado pela Súmula n. 7/STJ, pois o acórdão recorrido deliberou 

de forma expressa que a empresa juntou procuração, e que não teve 

qualquer prejuízo em decorrência disso.

IX - O acórdão recorrido foi prolatado em sede de análise de 

pleito liminar, com ampla verifi cação e debate sobre as provas e 

alegações da parte. Incidência dos óbices sumulares n. 7/STJ e 735/

STF.

X - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso e, 

nessa parte, negar-lhe provimento.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, conhecer do agravo para conhecer em parte do recurso e, nessa 

parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-

Relator(a). Os Srs. Ministros Herman Benjamin, Mauro Campbell Marques e 

Assusete Magalhães votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Og Fernandes.

Brasília (DF), 28 de março de 2019 (data do julgamento).

Ministro Francisco Falcão, Relator

DJe 2.4.2019

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Francisco Falcão: O Ministério Público do Estado de 

Minas Gerais ajuizou ação civil púlica contra Phoenix Mineração e Comércio 

Ltda e Empresa de Mineração Pau Branco Ltda – Empabra, com pedido de 

liminar, tendo por objetivo, em síntese, fazer cessar a atividade de transporte de 

fi no minério na Rodovia MG 030, realizado pelas respectivas empresas.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido no juízo a quo (fl s. 12-13), 

mas em grau recursal o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais reformou 

a decisão, nos termos da seguinte ementa (fl . 1.264):

Agravo de instrumento. Ação civil pública. Meio-ambiente. Tutela antecipada 

indeferida. Requisitos demonstrados. Plano de recuperação da área degradada. 

Mina Corumi. Transporte de minério. Via de escoamento. Alteração unilateral do 

trajeto pelas requeridas. Princípio da prevenção ou precaução. Recurso provido.

1. Os requisitos autorizadores do deferimento da tutela específi ca de urgência 

em ação cujo objeto seja o cumprimento de obrigação de fazer e de não fazer são a 

relevância do fundamento e o justifi cado receio de inefi cácia do provimento fi nal, 

na forma do artigo 461 do Código de Processo Civil então vigente, pressupostos 

esses menos rigorosos do que os exigidos pelo artigo 273 do CPC/1973.

2. Tendo o órgão responsável concedido a autorização para recuperação da 

área degradada, com condicionantes, o que restou desatendido pelas requeridas, 

que alteraram de forma unilateral o trajeto anteriormente ajustado para o 

transporte de minério, reforçando os impactos ambientais já causados na área, 
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prejudicando, outrossim, o trânsito da região e a segurança de seus usuários, deve 

ser reformada a decisão que indeferiu a tutela antecipada, posto que em matéria 

ambiental vige o princípio da prevenção ou da precaução.

3. Recurso provido.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl s. 1.309-1.325).

A Empabra interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105, III, a 

e c, da Constituição Federal alegando, inicialmente, violação dos arts. 489, § 1º, 

IV e 1.022 do CPC/2015, sustentando ter havido graves omissões na análise 

de sua pretensão, relacionadas a sete esclarecimentos necessários à formação 

do convencimento do magistrado, inclusive matérias que seriam de ordem 

pública: ausência de pedido recursal no tocante à proibição de tráfego pela ora 

recorrente, e supressão de instância.

Por violação aos mesmos dispositivos, afi rma não ter havido manifestação 

a quo sobre o fato de se estar diante de licenciamento de âmbito estadual, e não 

municipal, no que não seria o caso de inobservância do PRAD, e não haveria 

qualquer óbice legal ao tráfego de caminhões da embargante em vias públicas.

Invoca, ainda, afronta ao art. 1.016, III, do CPC/2015, uma vez que o 

Tribunal a quo teria concedido além do que o ora agravado requereu, pois não 

houve pedido de proibição de tráfego de caminhões da Empabra.

Aponta violação do art. 525, I, do CPC/73, afi rmando que o agravo não foi 

instruído com certidão informando que a empresa não teria ainda constituído 

procurador.

A recorrente ainda alega a existência de fato superveniente, ocorrido após 

o deferimento da liminar que determinou a proibição do tráfego de caminhões 

pela MG 030, qual seja: em janeiro de 2018 a Câmara Municipal de Rio Acima 

editou lei municipal (n. 1.563/2018), proibindo o tráfego de caminhões com 

mais de 23 toneladas pelas vias urbanas, situação que inviabilizou totalmente o 

transporte de minério de ferro também por essa rodovia (fl s. 1.421-1.460).

Após o oferecimento de contrarrazões (fl s. 1.362-1.373), o Tribunal de 

origem negou seguimento ao recurso (fl s. 1.374-1.376), ensejando a interposição 

do presente agravo.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do 

recurso, nos termos da seguinte ementa (fl . 1.413):

Agravo em recurso especial. Processual Civil Tutela antecipada. Requisitos 

demonstrados. Plano de recuperação da área degradada. Transporte de minério. 
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Acórdão com conteúdo de decisão interlocutória. Retenção do recurso especial. 

Questão de mérito ainda não julgada, em única ou última instância, pelo Tribunal 

de origem. Exame. Impossibilidade. Súmula n. 735/STF. I. O Superior Tribunal de 

Justiça já decidiu pela aplicabilidade da retenção do recurso especial, conforme 

o disposto no art. 542, § 3º, do CPC, na hipótese de acórdão com conteúdo de 

decisão interlocutória, ainda mais que no caso concreto, não se verifi ca receio de 

esvaziamento da utilidade do recurso especial em razão do aguardo da decisão 

fi nal da lide. II. O agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir 

o entendimento fi rmado na decisão agravada. Com efeito, o Tribunal a quo se 

manifestou acerca dos pontos arguidos em sede de embargos de declaração 

opostos pelo ora agravante, sendo observada a devida prestação jurisdicional na 

instância ordinária, revelando-se evidente tão somente o mero inconformismo da 

parte com o entendimento fi rmado nestes autos. III. A jurisprudência do STJ não 

admite a interposição de Recurso Especial com objetivo de discutir a correção 

de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por 

não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, 

o enunciado 735 da Súmula do STF. IV. Parecer, em preliminar, pela retenção do 

agravo em recurso especial, em conformidade com o disposto no artigo 542, § 3º 

do Código de Processo Civil anterior. Sendo ultrapassada a preliminar, este órgão 

ministerial opina pelo não conhecimento do agravo em recurso especial.

Encontra-se vinculada ao presente feito, a TP 1.317/MG, cujo pedido foi 

por mim indeferido liminarmente.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Francisco Falcão (Relator): Considerando que a agravante 

impugnou a fundamentação apresentada na decisão agravada, e atendidos os 

demais pressupostos de admissibilidade do agravo, passo ao exame do recurso 

especial.

De início cumpre ressaltar que ainda que o fato superveniente possa 

ter certa relevância, na medida em que culminou por impedir o trânsito de 

caminhões da empresa recorrente nas respectivas rodovias, o fato é que não pode 

ser dirimido no âmbito do recurso especial, que tem seus limites bem defi nidos 

constitucionalmente, não sendo cabível para amplo debate acerca de todas as 

questões alegadas, sendo o prequestionamento um de seus principais requisitos 

de admissibilidade.

Ademais, a controvérsia envolve legislação municipal, cujo debate não 

pode se dar em autos de recurso especial, conforme aplicação, por analogia, dos 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

424

termos da Súmula n. 280/STF. Tal questão deve ser alvo de insurgência pela 

parte interessada nos limites da competência judiciária do Tribunal competente.

Quanto às alegações de violação de lei federal, a primeira e mais importante 

para a recorrente está relacionada com as supostas omissões perpetradas pela 

Corte a quo, a despeito da oposição dos embargos de declaração.

Ocorre que não se vislumbram as alegadas omissões, tendo o julgador 

abordando a controvérsia, limitada à análise de pedido de liminar, tal que lhe fora 

proposta, não estando obrigado a responder um a um todos os questionamentos 

das partes, desde que apresente decisão devidamente fundamentada, sendo essa 

exatamente a hipótese dos autos.

E a despeito de o acórdão recorrido apresentar-se devida e manifestamente 

fundamentado, ainda em sede de declaratórios foram expressamente citadas 

algumas questões, senão, vejamos:

Consta da decisão de fl s. 1.137/1.139, por pertinente, que “Primeiramente, 

rejeito a preliminar suscitada pela segunda agravada de não conhecimento do 

recurso, eis que, consoante consignado na decisão de fl s. 941/943-TJ, encontram-

se reunidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do 

agravo, em conformidade com o artigo 522 e seguintes do Estatuto Processual de 

1973. A propósito, verifi ca-se que a empresa Empabra, que juntou procuração nos 

autos à fl . 962-TJ, está representada pelos mesmos patronos da primeira agravada, 

como se observa dos instrumentos acostados às fl s. 302 e 632-TJ, não se aferindo 

que aquela tenha sofrido qualquer tipo de prejuízo, até porque, ao que se afere 

da contraminuta de fl s. 1.042/1.050-TJ, não havia sido juntado o mandato em 

primeiro grau de jurisdição, restringindo-se o pedido de tutela antecipada, na 

petição inicial, à Phoenix Mineração e Comércio Ltda. (fl . 34-TJ)”.

Nesse mister, verifi co primeiramente que o indeferimento da preliminar de não 

conhecimento do recurso na decisão de fl s. 1.137/1.139, devidamente publicada, 

não causou prejuízo à embargante, tendo sido a questão relatada no projeto de 

acórdão submetido ao julgamento colegiado, não se aferindo, nesse passo, a 

existência de vício no julgado, mostrando-se despicienda a juntada de certidão 

atestando a ausência de procuração no feito de origem.

Passando adiante, não vislumbro que tenha havido a violação ao disposto no 

artigo 1.016, III do NCPC, que corresponde ao artigo 524 do Código de Processo 

Civil de 1973, inexistindo óbice à extensão dos efeitos da tutela antecipada, na 

forma dos artigos 462 do CPC/1973 e 493 do CPC/2015, demonstrando o Parquet 

ter havido transferência da execução das obras da primeira para a segunda 

agravada, com a permanência do tráfego de minério na Rodovia Estadual MG-

030, que havia sido vedada, todavia, na decisão que deferira a antecipação da 

tutela recursal.
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Não há que se falar, ademais, em omissão no que toca à suposta regularidade 

da operação, constando expressamente do julgado que as agravadas deixaram 

de comprovar, a contento, a existência de autorização para que pudessem 

utilizar percurso diverso daquele descrito, não se desincumbindo de seus ônus 

probatório, denotando-se na realidade a tentativa de nova interpretação das 

questões, segundo as convicções da embargante, o que se mostra vedado.

Como sabido, não se mostra este recurso como a via processual adequada para 

que a parte possa rediscutir matérias já apreciadas em grau recursal, devendo os 

declaratórios limitar-se tão-somente à presença dos vícios apontados na lei.

A propósito, destaca-se que a omissão que enseja complementação é aquela 

em que ocorre o tribunal, sobre ponto que deveria ter se pronunciado, ou porque 

a parte o requerera, ou por se tratar de matéria de ordem pública, ao que se 

acresce que a contradição a ser apontada deve ser intrínseca à decisão objurgada, 

que deve contradizer-se, apresentando falta de nexo ou de lógica, incoerência 

ou discrepância, o que não se observa na hipótese, não se cuidando, por fi m, de 

decisão obscura.

Não prospera, nesse passo, a assertiva da empresa de indevida interpretação 

de condicionante do PRAD, encontrando-se limitada a autorização para 

a recuperação da área degradada, reafirma-se, na via de escoamento do 

minério, considerando-se as peculiaridades que envolvem a região, consoante 

explicitado no acórdão, que concluiu, à unanimidade de votos, pela presença dos 

requisitos para a tutela antecipada, não se olvidando da extensa documentação 

apresentada.

Não se pode deixar de considerar que os declaratórios, modalidade recursal 

especifica, não se prestam a proceder à nova análise da prova ou do direito 

relativo ao processo, sendo que, se a embargante entende que o julgado não 

solucionou a demanda em conformidade com a prestação jurisdicional esperada, 

outra há de ser a via recursal escolhida, que não os embargos, limitados aos 

pressupostos do artigo 1.022 do NCPC/15, repita-se, não se erigindo como meio 

processual para espancar eventual erro na apreciação da prova ou do direito, pois 

não se admite que possa inovar além do simples aclaramento do que foi decidido.

Dessa forma, em regra, os embargos que encobrirem propósito infringente 

devem ser afastados, uma vez que os efeitos modifi cativos, na via eleita, somente 

são admitidos excepcionalmente, como conseqüência da correção de um dos 

vícios aludidos.

Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, 

tão somente, a irresignação da embargante diante de decisão contrária a seus 

interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da 

suposta violação dos arts. 489 e 1.022, do CPC/2015, conforme pacífica 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
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Civil e Processual Civil. Agravo interno no recurso especial. Ação de exibição 

de documentos. Embargos de declaração. Omissão, contradição ou obscuridade. 

Não ocorrência. Violação do art. 489 do CPC/15. Inocorrência. Fundamentação. 

Defi ciente. Súmula 284/STF. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade.

1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de 

declaração.

2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado 

corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, 

não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.

3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não 

conhecimento do recurso quanto ao tema.

4. Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios 

da sucumbência e da causalidade, haverá a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios quando estiver demonstrada a resistência à exibição dos 

documentos.

5. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que concerne à existência de 

pretensão resistida, bem como quanto à legitimidade passiva confi gurada, exige 

o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/

STJ.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1.719.870/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 24/09/2018, DJe 26/09/2018)

Processual Civil. Embargos de declaração no agravo interno no recurso 

especial. Enunciado Administrativo n. 3/STJ. Ofensa ao art. 489, § 1º, IV, e art. 

1.022, II, ambos do CPC/2015. Reajuste de 28,86%. Compensação em face das Leis 

n. 8.622/93 e 8.627/93 alegada em se de embargos à execução. Suposta omissão 

quanto aos limites do título executivo. Ausência de previsão de compensação. 

Irrelevância. Fundamento autônomo apresentado pelo Tribunal de origem para 

manter o julgado, ainda que o título executado não previsse a compensação. 

Negativa de prestação jurisdicional não confi gurada. Embargos de declaração 

acolhidos sem efeitos infringentes.

1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação 

vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, 

não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa.

2. A jurisprudência deste Tribunal Superior fi rmou-se no sentido de que o 

provimento do recurso especial por contrariedade ao art. 1.022 do CPC/2015 

pressupõe que sejam demonstrados, fundamentadamente, os seguintes motivos: 

(a) que a questão supostamente omitida tenha sido invocada na apelação, no 

agravo ou nas contrarrazões a estes recursos, ou, ainda, que se cuide de matéria 

de ordem pública a ser examinada de ofício, a qualquer tempo, pelas instâncias 
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ordinárias; (b) a oposição de aclaratórios para indicar à Corte local a necessidade 

de sanar a omissão em relação ao ponto; (c) que a tese omitida seja fundamental 

à conclusão do julgado e, se examinada, poderá conduzir a anulação ou reforma 

do julgado; (d) a inexistência de outro fundamento autônomo, sufi ciente para 

manter o acórdão.

3. No presente caso, ao contrário do que afi rmam os embargantes, o Tribunal 

de origem apresentou fundamento autônomo para a compensação do reajuste 

de 28,86% em face das Leis n. 8.626/93 e 8.627/93 em sede de execução, qual 

seja, de que a reestruturação da carreira promovida pela MP n. 2.150/01 teria 

ocorrido após o encerramento da jurisdição ordinária, razão pela qual referida 

compensação poderia ser requerida em sede de execução sem caracterizar ofensa 

à coisa julgada, nos termos do entendimento fi rmado por esta Corte Superior 

quando do julgamento do REsp n. 1.235.513/AL, submetido à sistemática dos 

recursos repetitivos.

4. Desta forma, ainda que o Tribunal de origem não tenha se manifestado sobre 

o erro material suscitado nos aclaratórios opostos na origem, tal fato se mostra 

irrelevante para a solução dada, pois apresentado outro fundamento autônomo 

capaz de manter, por si só, o acórdão recorrido, não restando preenchidos os 

requisitos para o reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional.

5. Conforme pacífi ca orientação deste Tribunal Superior, não há que se falar em 

negativa de prestação jurisdicional, nem em vício, quando o acórdão impugnado 

aplica tese jurídica devidamente fundamentada, promovendo a integral solução 

da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.

6. Embargos de declaração acolhidos para integralização do julgado, sem 

efeitos modifi cativos.

(EDcl no AgInt no REsp 1.659.455/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018)

Em relação à suposta ausência de pedido para que a Empabra trafegasse 

na respectiva rodovia, veja-se que já na decisão monocrática consignou-se que 

o Ministério Público pretendia que “[...] as rés se abstenham de utilizar a MG-

030, trecho Nova Lima/BH Shoppíng, para o transporte fi nos de minério da 

Mina Corumbi” (fl . 14).

Ademais, colhe-se da decisão recorrida, verbis (fl s. 1.268-1.269);

Na mesma ocasião, deferi o pedido da PGJ “para determinar a extensão dos 

efeitos da tutela antecipada para a segunda agravada, ou seja, o impedimento do 

transporte de fi nos de minério na Rodovia MG 030, nos estritos termos da decisão 

de fl s. 951/953-TJ, refere-se à empresa Phoenix Mineração e Comércio Ltda. ou a 

quem lhe fi zer às vezes”
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Dessa forma, a alegação de violação do referido dispositivo do CPC/2015 

não procede.

No que diz respeito à possível violação do art. 525, do CPC/73, sob a 

alegação de que o processo não teria se formado com a certidão de que a parte 

não teria procurador, o Tribunal a quo deliberou a respeito, conforme transcrição 

já realizada acima, no sentido de que a Empabra juntara procuração nos autos, 

estando devidamente representada pelos mesmos patronos da primeira agravada, 

e que ela não teve qualquer prejuízo.

Rebater tal fundamentação nesta instância, demandaria o revolvimento do 

conjunto probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.

Ademais, cumpre ressaltar que o acórdão recorrido foi proferido em sede de 

análise de pleito liminar, com ampla análise e debate sobre as respectivas provas 

e alegações das partes, conforme se constata da leitura das razões expendidas 

pelo relator (fl s. 1.265-1.279), que assim concluiu:

Sem desconsiderar o extenso conjunto probatório dos autos, especialmente 

a documentação de fl s. 194/263 e 349/502; tenho que razão assiste ao agravante 

ao destacar que “permitir a alteração unilateral do trajeto estabelecido pelo órgão 

ambiental licenciador da atividade (COMAM) é fazer do licenciamento ambiental 

letra morta, conferindo maior peso aos interesses econômicos da agravada, em 

detrimento do meio ambiente urbano, da segurança e da qualidade de vida 

das pessoas que utilizam a rodovia MG 030 no já saturado trecho limítrofe dos 

municípios de Nova Lima e Belo Horizonte” (fl . 11).

Nesse panorama, revisar tais questões no âmbito do recurso especial é 

descabido, uma vez que a pretensão esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ e, por 

analogia, na Súmula n. 735/STF, verbis:

Súmula 7/STJ - A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso 

especial.

Súmula 735/STF - Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere 

medida liminar.

A jurisprudência desta Corte é absolutamente sedimentada nesse sentido:

Processual Civil e Administrativo. Agravo interno no agravo em recurso especial. 

Contrariedade ao art. 535 do CPC/1973. Defi ciência na alegação. Incidência da 

Súmula 284 do STF. Ação civil pública. Antecipação de tutela. Deferimento contra 

o poder público. Possibilidade. Revisão dos requisitos concessivos da medida 



Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 31, (254): 417-520, abril/junho 2019 429

liminar. Inviabilidade. Questão enfrentada pela Corte de origem com base nos 

elementos de prova. Incidência da Súmula 7 do STJ. Precedentes.

1. É defi ciente a fundamentação do recurso especial em que a alegada ofensa 

ao art. 535 do CPC/1973 se faz sem a demonstração objetiva dos pontos omitidos 

pelo acórdão recorrido, individualizando o erro, a obscuridade, a contradição ou 

a omissão supostamente ocorridos, bem como sua relevância para a solução da 

controvérsia apresentada nos autos. Incidência da Súmula 284/STF.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudencial consolidada de que 

a verificação dos requisitos para a concessão da medida liminar de natureza 

cautelar ou antecipatória dos efeitos da tutela consiste em matéria de fato, e não 

de direito, sendo sua análise defesa em recurso especial. Incidência, portanto, da 

Súmula 7 do STJ.

3. Também é orientação pacífi ca desta Corte de que o art. 1º, § 3º, da Lei n. 

8.437/1992, o qual estabelece que não será cabível medida liminar contra o 

Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, diz respeito 

“às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz 

resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua 

revogação” (REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 

1º/3/2007), circunstância que não se revela presente na espécie.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 785.407/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, 

julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018)

Processual Civil. Agravo interno no recurso especial. Recurso manejado sob 

a égide do NCPC. Querela nullitatis. Tutela antecipada. Suspensão ope judicis do 

cumprimento de sentença. Plausibilidade do direito. Periculum in mora. Ausência. 

Negativa de prestação jurisdicional. Alegação de ofensa ao art. 1.022 do NCPC. 

Omissão inexistente. Acórdão recorrido devidamente fundamentado. Decisão de 

natureza provisória. Incidência, por analogia, da Súmula n. 735 do STF. Decisão 

mantida. Recurso manifestamente inadmissível. Incidência da multa do art. 1.021, 

§ 4º, do NCPC. Agravo interno não provido.

1. Agravo interno interposto contra decisão publicada na vigência do novo 

Código de Processo Civil, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos 

de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado 

Administrativo n. 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: 

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões 

publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de 

admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há ofensa ao art. 1.022 do NCPC quando o Tribunal de origem enfrenta 

todas as questões postas, não havendo no acórdão recorrido omissão, contradição 

ou obscuridade.
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3. Qualquer outra análise acerca dos requisitos do art. 300 do NCPC e da 

suposta existência de premissa falsa, capaz de alterar o resultado do julgamento, 

seria inevitável o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, 

procedimento sabidamente inviável na instância especial, com respaldo na 

Súmula n. 7 desta Corte.

4. A teor do que dispõe a Súmula n. 735 do STF, não cabe recurso extraordinário 

contra acórdão que defere medida liminar. Desse modo, não é cabível recurso 

especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação 

de tutela.

5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência 

em relação a aplicação do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 

4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, fi cando a 

interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva 

quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.

(AgInt no REsp 1.727.285/AM, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, 

julgado em 10/12/2018, DJe 13/12/2018)

Processual Civil. Agravo interno submetido ao Enunciado Administrativo 3/STJ. 

Violação ao art. 535 do CPC/1973. Não confi guração. Recurso especial interposto 

contra acórdão que trata de antecipação dos efeitos da tutela. Não cabimento. 

Súmula 735/STF.

1. O Tribunal de origem decidiu de modo integral e suficiente a questão 

da competência da Justiça Estadual, bem assim da necessidade de suspensão 

da comercialização e habilitação de novas linhas telefônicas em determinada 

localidade, enquanto não tomadas as providências necessárias para melhorar a 

qualidade na prestação do serviço. Não remanescendo sem apreciação questão 

essencial à solução da controvérsia, não há falar em ofensa ao art. 535 do 

CPC/1973.

2. Contra acórdão que concede ou indefere liminar ou antecipação de tutela, 

compete à parte recorrente apontar como violados os dispositivos relacionados à 

própria medida, e não aqueles que dizem respeito ao mérito da causa, consoante 

orientação da Súmula 735/STF.

3. O recurso especial não pode ser conhecido quanto à alegada ofensa aos 

arts. 295, I, c/c 286 do CPC/1973, tendo em vista que a Corte de origem não se 

manifestou quanto à tese de que a decisão que antecipara os efeitos da tutela 

contém comando genérico.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1.182.853/AM, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018)
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Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso 

especial e, nesta parte, negar-lhe provimento.

É o voto.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO 

ESPECIAL N. 1.420.488-SC (2013/0388395-3)

Relator: Ministro Og Fernandes

Agravante: Katiana Trichês Bunn e outro

Advogado: Ricardo Reitz Bunn - SC017020

Agravado: Fazenda Nacional

Advogado: Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PR000000O

EMENTA

Processual Civil. Tributário. Agravo interno no recurso especial. 

Execução fi scal. Alienação de bem imóvel. Adquirente de boa-fé. 

Inscrição em dívida ativa. Fraude à execução. Presunção absoluta. 

Inaplicabilidade da Súmula 375/STJ. Impenhorabilidade de bem 

de família. Nulidade do negócio jurídico anterior. Vício de forma da 

inscrição na dívida ativa. Ausência de prequestionamento.

1. O tema afeto ao alegado vício de forma da inscrição do débito 

na dívida ativa, que os agravantes entendem não poder caracterizar 

a nulidade do negócio, não foi objeto de debate pelo Tribunal a quo, 

carecendo do indispensável prequestionamento e atraindo o óbice das 

Súmulas 282 e 356 do STF.

2. Para hipótese ocorrida antes da vigência da Lei Complementar 

n. 118, de 9/6/2005, considerava-se absoluta a presunção de fraude à 

execução quando a alienação do bem se dava em momento posterior 

à mera citação da alienante nos autos de execução fi scal contra ela 

movida.

3. Com o advento da Lei Complementar n. 118/2005, que 

conferiu nova redação ao art. 185 do Código Tributário Nacional, 
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convencionou-se que a mera alienação de bens pelo sujeito passivo 

com débitos inscritos na dívida ativa, sem a reserva de meios para 

a satisfação dos referidos débitos, pressupõe a existência de fraude 

à execução ante a primazia do interesse público na arrecadação dos 

recursos para o uso da coletividade.

4. Registre-se, por oportuno, que a Primeira Seção deste 

Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial n. 1.141.990/

PR, de relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 

n. 8/2008, consolidou entendimento segundo o qual não se aplica 

à execução fi scal a Súmula 375/STJ: “O reconhecimento da fraude 

à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da 

prova de má-fé do terceiro adquirente.”

5. Quanto à impenhorabilidade do bem de família, a jurisprudência 

do STJ é fi rme no sentido de que, mesmo quando o devedor aliena 

o imóvel que lhe sirva de residência, deve ser mantida a cláusula 

de impenhorabilidade, visto que imune aos efeitos da execução e, 

caso reconhecida a invalidade do negócio, o imóvel voltaria à esfera 

patrimonial do devedor ainda como bem de família. Todavia, essa 

não é a hipótese dos autos, pois o imóvel somente passou a ostentar a 

qualidade de bem de família porque os últimos adquirentes, que são os 

ora agravantes, deram-lhe destinação de moradia, não sendo oponível 

para validar negócios jurídicos anteriores.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do 

Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Assusete 

Magalhães, Francisco Falcão (Presidente) e Herman Benjamin votaram com o 

Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 21 de março de 2019 (data do julgamento).

Ministro Og Fernandes, Relator

DJe 28.3.2019
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Og Fernandes: Trata-se de agravo interno manejado por 

Katiana Trichês Bunn e outro contra a decisão monocrática de e-STJ, fl s. 469-

474, integrada pela decisão de e-STJ, fl s. 529-532, por meio das quais se deu 

provimento ao recurso especial fazendário para declarar a nulidade da alienação 

do bem imóvel em questão, tendo em vista a caracterização da fraude à execução.

Em suas razões, os agravantes sustentam que, no julgamento do AgInt no 

REsp 1.486.437/PR, a Segunda Turma deste Superior Tribunal de Justiça teria 

dado tratamento diametralmente contrário quanto ao tema do bem de família 

penhorado em ação de execução fi scal.

Asseveram que a gravação do imóvel com a cláusula de impenhorabilidade 

do bem de família é matéria de fato reconhecida nas instâncias inferiores, não 

sendo tema controvertido.

Acrescentam que o recurso especial fazendário nem poderia ser conhecido 

por ausência de prequestionamento do art. 185 do CTN, bem como porque a 

caracterização, ou não, da questionada fraude à execução demandaria o reexame 

das provas dos autos.

Aduzem que “o v. despacho de redirecionamento da execução fiscal, 

proferido por Juiz Federal, por afronta direta aos dispositivos dos artigos 201 

e 202, do CTN, não pode ser interpretado como ato de regular inscrição em 

dívida ativa, conforme exige o caput, parte fi nal, do artigo 185, do CTN” (e-STJ, 

fl . 562).

Assim, protestam pelo juízo de retratação ou pelo provimento do agravo 

interno.

Sem impugnação ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Og Fernandes (Relator): Como registrado na 

oportunamente, cinge-se a questão à presunção de existência de fraude à 

execução quando terceiro de boa-fé adquire bem imóvel de alienante réu em 

processo de execução fi scal.

Inicialmente, há de registrar-se que o tema recebeu diferentes interpretações 

ao longo do tempo, de acordo com a legislação de regência.
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Em um primeiro momento, considerava-se absoluta a presunção de fraude 

à execução quando a alienação do bem ocorria posteriormente à mera citação da 

alienante nos autos de execução fi scal contra ela movida.

Em seguida, a jurisprudência afi nou-se no sentido de que, para admitir a 

hipótese de fraude à execução, era exigido o registro da penhora no respectivo 

cartório, garantindo a publicidade da constrição aos terceiros de boa-fé.

Passou-se, todavia, a traçar uma diferenciação entre a fraude civil e a fraude 

fi scal, negando-se aplicação às execuções fi scais da orientação da Súmula 375/

STJ: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora 

do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”

Por fi m, com o advento da Lei Complementar n. 118/2005, que conferiu 

nova redação ao art. 185 do CTN, convencionou-se que a mera alienação de 

bens pelo sujeito passivo de débitos inscritos na dívida ativa, sem a reserva de 

meios para a satisfação dos referidos débitos, pressupõe a existência de fraude 

à execução devido à primazia do interesse público na arrecadação dos recursos 

para o uso da coletividade.

Desse ,modo, impende reconhecer que, em termos práticos, o aresto 

recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça sobre o tema, uma vez que a presunção de fraude à execução não pode ser 

afastada pela boa-fé de terceiro adquirente.

Nessa linha, confi ram-se:

Processual Civil. Agravo regimental em agravo em recurso especial. Execução 

fi scal. Alienação de bem imóvel posteriormente à citação do executado. Fraude à 

execução. Ocorrência.

1. Após a nova redação do art. 185, caput, do CTN pela LC 118/2005, a oneração 

ou alienação de bens, rendas ou direitos após a inscrição em dívida ativa de 

crédito tributário presume-se em fraude à execução.

2. A presunção de fraude é jure et de jure, sendo irrelevante a existência ou não de 

boa-fé do terceiro adquirente.

3. No período anterior à vigência da LC 118/2005, presumem-se fraudulentas as 

alienações de bens ocorridas após a citação do executado. Precedentes: AgRg no 

REsp 1.106.045/MT, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 

07/06/2011, DJe 10/06/2011 e AgRg no REsp 1.335.365/MG, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/09/2012, DJe 26/09/2012.

4. Verifi ca-se que o agravo ataca decisão que se fundamentou em precedente 

julgado pelo art. 543-C, razão que justifi ca a aplicação da multa prevista no art. 

557, § 2º, do CPC, no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa.
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5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.324.851/MS, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 7/2/2014)

Tributário. Embargos de terceiro. Fraude à execução fi scal. Alienação de bem 

posterior à citação do devedor. Inefi cácia do negócio jurídico realizado após 

a citação. Art. 185 do CTN, com a redação anterior à LC n. 118/2005. Súmula 

375/STJ. Inaplicabilidade. Matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos. 

Sucessivas alienações.

1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.141.990/PR, de Relatoria do 

Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do 

CPC e da Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento segundo o qual não se 

aplica à execução fi scal a Súmula 375/STJ: “O reconhecimento da fraude à execução 

depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro 

adquirente”.

2. A caracterização da má-fé do terceiro adquirente ou mesmo a prova do 

conluio não é necessária para caracterização da fraude à execução. A natureza 

jurídica do crédito tributário conduz a que a simples alienação de bens pelo 

sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para 

quitação do débito, gera presunção absoluta de fraude à execução, mesmo no 

caso da existência de sucessivas alienações.

3. Hipótese em que muito embora tenha ocorrido duas alienações do imóvel 

penhorado, a citação do executado se deu em momento anterior à transferência 

do bem para o primeiro adquirente e deste para ora agravante, o que, de acordo 

com a jurisprudência colacionada, se caracteriza como fraude à execução fi scal.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 135.539/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 17/6/2014)

Agravo regimental no recurso especial. Processual Civil e Tributário. 

Embargos de terceiro. Fraude à execução fiscal. Alienação de bem posterior 

à citação do devedor. Inefi cácia do negócio jurídico. Irrelevância da ausência 

de penhora gravada no registro de imóveis e da boa-fé do terceiro. Súmula 

375/STJ. Inaplicabilidade. Julgamento, pela Primeira Seção, de recurso especial 

representativo da controvérsia (REsp 1.141.990/PR). Multa por agravo regimental 

manifestamente infundado. Artigo 557, § 2º, do CPC. Aplicação.

1. A lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis), 

por isso que a Súmula 375/STJ (“O reconhecimento da fraude à execução depende do 

registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”) 

não se aplica às execuções fiscais (Precedente da Primeira Seção submetido ao 

rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 1.141.990/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 

10.11.2010, DJe 19.11.2010).
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2. Com efeito, o artigo 185 do CTN, assentando a presunção de fraude à 

execução, na sua redação primitiva, dispunha que:

“Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, 

ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por 

crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa em fase de execução.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem 

sido reservados pelo devedor bens ou rendas sufi cientes ao total pagamento da 

dívida em fase de execução.”

3. A Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005, alterou o artigo 185 do 

Codex Tributário, que passou a ostentar o seguinte teor:

“Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, 

ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por 

crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem 

sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas sufi cientes ao total pagamento da 

dívida inscrita.”

4. Consectariamente, antes da entrada em vigor da LC 118/2005 (09.06.2005), a 

alienação efetivada após a citação válida do devedor confi gurava presumida fraude à 

execução; ao passo que, a partir da vigência da LC 118/2005 (09.06.2005), presumem-

se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do 

crédito tributário na dívida ativa.

5. A diferença de tratamento entre a fraude civil e a fraude fi scal justifi ca-se 

pelo fato de que, na primeira hipótese, afronta-se interesse privado, ao passo que, 

na segunda, interesse público, porquanto o recolhimento dos tributos serve à 

satisfação das necessidades coletivas.

6. É que, consoante a doutrina do tema, a fraude de execução, diversamente 

da fraude contra credores, opera-se in re ipsa, vale dizer, tem caráter absoluto, 

objetivo, dispensando o concilium fraudis. (Luiz Fux, in “O Novo Processo de 

Execução: O Cumprimento da Sentença e A Execução Extrajudicial”, 1ª ed., 2008, 

Ed. Forense, Rio de Janeiro, págs. 95/96; Cândido Rangel Dinamarco, in “Execução 

Civil”, 7ª ed., 2000, Ed. Malheiros, São Paulo, págs. 278/282; Hugo de Brito 

Machado, in “Curso de Direito Tributário”, 22ª ed., 2003, Ed. Malheiros, São Paulo, 

págs. 210/211; Luciano Amaro, in “Direito Tributário Brasileiro”, 11ª ed., 2005, 

Ed. Saraiva, São Paulo, págs. 472/473; e Aliomar Baleeiro, in “Direito Tributário 

Brasileiro”, 10ª ed., 1996, Ed. Forense, Rio de Janeiro, pág. 604).

7. Outrossim, a inaplicação do artigo 185 do CTN implica violação da cláusula 

de reserva de plenário e enseja reclamação por infringência da Súmula Vinculante 

10/STF, segundo a qual: “Viola a cláusula de reserva de plenário (cf, artigo 97) a 

decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente 

a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua 

incidência, no todo ou em parte.”
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8. Conclusivamente: (i) a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a 

simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito 

passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação 

do débito, gere presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei 

especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil); (ii) a alienação 

engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo 

judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a 

partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar 118/2005, 

basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a confi guração da fi gura 

da fraude; (iii) a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra 

presunção jure et de jure, conquanto componente do elenco das “garantias do 

crédito tributário”; e (iv) a inaplicação do artigo 185, do CTN, dispositivo que não 

condiciona a ocorrência de fraude a qualquer registro público, importa violação 

da Cláusula Reserva de Plenário e afronta à Súmula Vinculante 10/STF.

9. In casu, cuida-se de alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC 

118/2005 (09.06.2005), razão pela qual se presume a fraude à execução fi scal, uma 

vez devidamente citada a devedora em 14.05.2002.

10. O agravo regimental manifestamente infundado ou inadmissível reclama 

a aplicação da multa entre 1% (um por cento) e 10% (dez por cento) do valor 

corrigido da causa, prevista no § 2º do artigo 557 do CPC, fi cando a interposição 

de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor.

11. Deveras, “se no agravo regimental a parte insiste apenas na tese de mérito 

já consolidada no julgamento submetido à sistemática do art. 543-C do CPC, é 

certo que o recurso não lhe trará nenhum proveito do ponto de vista prático, 

pois, em tal hipótese, já se sabe previamente a solução que será dada ao caso 

pelo colegiado”, revelando-se manifestamente infundado o agravo, passível da 

incidência da sanção prevista no artigo 557, § 2º, do CPC (Questão de Ordem no 

AgRg no REsp 1.025.220/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgada 

em 25.03.2009).

12. Agravo regimental desprovido, condenando-se a agravante ao 

pagamento de 1% (um por cento) a título de multa pela interposição de recurso 

manifestamente infundado (artigo 557, § 2º, do CPC).

(AgRg no REsp 1.065.799/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 28/2/2011)

Como visto, para os casos posteriores ao advento da LC 118/2005, que 

disciplinou a questão da presunção de fraude de execução fi scal a partir do 

Código Tributário Nacional, considera-se fraudulenta a alienação havida após a 

efetivação da inscrição em dívida ativa, que é a hipótese dos autos.

Ou seja, ao contrário do que defendem os agravantes, não se trata de 

presunção relativa de fraude, mas, sim, de presunção absoluta, a qual, nessa 
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condição, não pode ser desconstituída diante da alegação de boa-fé do terceiro 

adquirente.

Vale ainda acrescentar, como feito na decisão integrativa, que merece uma 

abordagem mais específi ca o tema atinente à pretensa impenhorabilidade do 

bem de família, ora questionada pelos agravantes.

Inicialmente, impende destacar o trecho do acórdão recorrido em que se 

versou sobre o tema (e-STJ, fl s. 422-424):

No caso concreto, reproduzo parte da sentença no tocante aos registros 

constantes:

R01

-29-09-1989: Venda de Manoel Carlos Cardoso/Maria Aparecida de Brito 

Cardoso para Manoel Gonçalves Medeiros/Olésia Marques Medeiros.

R02

-29-09-1989: Hipoteca Banco Itaú/SA.

R03

-23-02-1994: Aquisição de Manoel Gonçalves Medeiros da totalidade do 

bem em razão de separação judicial litigiosa.

AV04

-19-05-1994: Cancelamento hipoteca R-03.

R05

-09-11-1994: Venda de Manoel Gonçalves Medeiros para Anemar 

Antonio de Figueredo/Marta Darós Figueredo.

R06

-25-03-1999: Penhora. 1ª Vara Cível de Criciúma.

AV07

-06-10-1999: Cancelada penhora R-06.

R08

-06-10-1999: Hipoteca.

R09

-03-02-2000: Penhora. 2ª JCJ da Justiça do Trabalho de Criciúma.

AV10

-13-02-2001: Cancelada a hipoteca R-08.
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AV11

-08-05-2001: Cancelada a penhora R-09.

R12

-22-02-2005: Penhora Vara da Fazenda da Comarca de Criciúma.

R13

-02-12-2005: Penhora 1ª Vara do trabalho.

AV14

-13-10-2006: Cancelada a penhora R12.

AV15

-30-11-2006: Cancelada a penhora R13.

R16

-11-06-2007: Venda de Anemar Antonio de Figueredo/Marta Darós 

Figueredo para Luiz Carlos Martins/Maristela Barchinski Martins.

R17

-11-06-2007: Alienação fi duciária em garantia.

AV18

-30-04-2009: Cancelada a alienação fi duciária R-17.

R19

-30-04-2009: Venda de Luiz Carlos Martins/Maristela Barchinski Martins 

para Ricardo Reitz Bunn/Katiana Trichês Bunn.

R20

-30-04-2009: Alienação fi duciária em garantia.

Como se percebe, ao tempo em que realizada a alienação aos embargantes 

Ricardo Reitz Bunn e Katiana Trichês Bunn a matrícula do imóvel nada indicava 

quanto à fraude.

A sentença não comporta reparos, pois levou em conta a peculiaridade 

relativa à forma como se deu a compra do imóvel, a boa-fé dos compradores e 

a circunstância de que se trata de bem de família. Transcrevo trecho relevante da 

sentença:

Segundo a súmula 357 do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento 

da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou 

da prova de má-fé do terceiro adquirente.Como se percebe, ao tempo em 

que os embargantes Ricardo Reitz Bunn/Katiana Trichês Bunn adquiriram e 

promoveram a transferência da titularidade do apartamento de matrícula 

39.420, não havia qualquer indício de que se pudesse deduzir que o imóvel 
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em questão participara de alguma forma de fraude à execução em período 

pretérito. A matrícula do imóvel, documento que dá publicidade aos 

eventuais ônus e restrições, nada indicava.

Ademais, a gama de documentos e informações noticiando a forma 

como se deu a compra (aproximação dos compradores/vendedores por 

intermediação de uma imobiliária), o pagamento pelo valor de mercado 

(parte paga com recursos próprios e outra através de financiamento 

habitacional), só reforçam os indícios de que os embargantes adquiriram o 

bem de boa-fé.

Como se não bastasse, também há notícia de que o bem penhorado seja o 

único do casal e serve de moradia da família (vide CERT7, FATURA11).

Nesse contexto, considero suficientemente provada a posse dos 

embargantes.

Nota-se, portanto, que o Tribunal de origem, encampando as razões do 

Juízo primário, utilizou-se do argumento de reforço de que o imóvel serviria 

de bem de família aos terceiros embargantes, para afastar a hipótese de fraude à 

execução fi scal e desconstituir a penhora que recaiu sobre o imóvel.

Quanto à impenhorabilidade do bem de família, a jurisprudência do STJ 

é fi rme no sentido de que, mesmo quando o devedor aliena o imóvel que lhe 

sirva de residência, deve ser mantida a cláusula de impenhorabilidade, visto que 

imune aos efeitos da execução e, caso reconhecida a invalidade do negócio, o 

imóvel voltaria à esfera patrimonial do devedor ainda como bem de família.

Todavia, como se verifi ca, essa não é a hipótese dos autos.

No caso em exame, o imóvel somente passou a ostentar a qualidade de bem 

de família porque os últimos adquirentes, que são os ora agravantes, deram-lhe 

destinação de moradia.

A cláusula de impenhorabilidade, contudo, não é oponível para validar 

negócios jurídicos anteriores, se o imóvel não gozava dessa proteção jurídica 

quando na esfera patrimonial dos antigos proprietários. E, mesmo que houvesse, 

era ao patrimônio daqueles que o imóvel retornaria caso reconhecida a invalidade 

da transferência.

Portanto, afi gura-se indiferente à solução da demanda o fato de o imóvel 

servir atualmente de bem de família aos terceiros adquirentes de boa-fé, pois, 

como salientado na decisão embargada, a hipótese é de presunção absoluta de 

fraude à execução fi scal.
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Por fi m, quanto ao alegado vício de forma da inscrição do débito na dívida 

ativa, que se entende não poder caracterizar a nulidade do negócio, o tema carece 

do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela 

qual não merece ser apreciado, nos termos do que preceituam as Súmulas 282 e 

356 do Supremo Tribunal Federal, respectivamente transcritas:

É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão 

recorrida, a questão federal suscitada.

O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos 

declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito 

do prequestionamento.

A propósito, confi ra-se o seguinte julgado:

Processual Civil. Agravo regimental em recurso especial. Ação civil pública por 

atos de improbidade. Análise do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 

7/STJ. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ. 

Inovação recursal.

1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a 

despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento 

(Súmula 211 do STJ), bem como é manifestamente inadmissível o recurso especial 

em relação às teses que confi guram inovação recursal e, por isso, não foram 

apreciadas pelo acórdão recorrido.

2. Inviável análise de pretensão que demanda o revolvimento do conjunto 

fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. É inadmissível o recurso especial se o dispositivo legal apontado como 

violado não fez parte do juízo fi rmado no acórdão recorrido e se o Tribunal a quo 

não emitiu qualquer juízo de valor sobre a tese defendida no especial (Súmulas 

282 e 356/STF).

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 15.180/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 10/5/2013)

Não havendo, pois, motivação hábil para alterar o entendimento 

anteriormente exarado, mantenho a decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.
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RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 51.486-MG 

(2016/0178487-8)

Relatora: Ministra Assusete Magalhães

Recorrente: Conorte - Comercial Norte de Minas de Baterias Ltda

Advogados: Celso Luiz de Oliveira - SP077977

Patricia Maria Maaze Viegas Loiola e outro(s) - PE021465

Recorrido: Estado de Minas Gerais

Procurador: Soraia Brito de Queiroz Goncalves e outro(s) - MG094980N

EMENTA

Tributário e Processual Civil. Recurso em mandado de segurança. 

Pretensão de afastamento da aplicabilidade da Resolução 3.166/2001, 

do Secretário da Fazenda do Estado de Minas Gerais, que veda 

a apropriação de crédito de ICMS nas entradas, decorrentes de 

operações interestaduais, de mercadorias cujos remetentes sejam 

benefi ciados com incentivos fi scais concedidos, por outros Estados, 

em desacordo com o entendimento do Fisco mineiro acerca da 

legislação de regência do imposto. Impetração contra lei em tese. 

Impossibilidade. Incidência da Súmula 266/STF. Ilegitimidade 

do Secretário de Estado da Fazenda para fi gurar, como autoridade 

impetrada, no polo passivo do mandado de segurança. Precedentes 

do STJ. Extinção do processo, de ofício, sem resolução do mérito, 

restando prejudicado o recurso ordinário.

I. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança, ajuizado em 

29/10/2014, contra o Secretário da Fazenda do Estado de Minas 

Gerais, perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 

no qual se pretende afastar a aplicabilidade da Resolução 3.166, 

de 11/07/2001, que veda a apropriação de créditos do ICMS nas 

entradas, decorrentes de operações interestaduais, de mercadorias cujos 

remetentes sejam benefi ciados com incentivos fi scais concedidos, por 

outros Estados, em desacordo com o entendimento do Fisco mineiro 

acerca da legislação de regência do imposto.
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II. De acordo com os arts. 267, VI, § 3º, 301, X, § 4º, 515 e 540 do 

CPC/73 (correspondentes aos arts. 485, VI, § 3º, 337, XI, § 5º, 1.013 e 

1.028 do CPC/2015, respectivamente) c/c os arts. 34 da Lei 8.038/90 

e 247 do RISTJ, este Tribunal, no exercício de sua competência 

recursal ordinária, pode, de ofício, extinguir o processo de Mandado 

de Segurança, sem resolução do mérito, quando a parte impetrante 

for carecedora de ação, por ausência de qualquer das condições da 

ação mandamental. Ainda que o Tribunal de origem haja considerado 

presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido 

e regular do processo, bem como as condições da ação, o STJ pode 

reconhecer, de ofício, a ausência de qualquer pressuposto processual ou 

condição da ação, não havendo que se falar, nessa hipótese, em ofensa 

ao princípio que veda a reformatio in pejus.

III. Sendo preventivo o mandado de segurança, desnecessária a 

existência concreta de ato coator, porquanto o receio de ato que venha 

a violar o direito líquido e certo da parte impetrante é sufi ciente a 

ensejar a impetração. Entretanto, in casu, diante da argumentação 

constante da impetração, não se verifi ca a existência de possíveis atos 

de efeitos concretos, a serem praticados pelo Secretário de Estado 

da Fazenda – a justifi car a competência originária do Tribunal de 

Justiça –, tendentes a violar ou ameaçar suposto direito líquido e 

certo da impetrante, a dar ensejo à impetração, ainda que na forma 

preventiva. Com efeito, a impetrante não aponta ato algum, de efeitos 

concretos, a ser praticado pela autoridade que se aponta coatora 

– o Secretário de Estado da Fazenda –, a justifi car a competência 

originária do Tribunal de Justiça. Apenas impetra o mandamus contra 

a Resolução 3.166/2001, do Secretário de Estado da Fazenda, por 

reputar inconstitucional tal norma de direito local. Assim, incide, na 

espécie, a Súmula 266/STF (“Não cabe mandado de segurança contra 

lei em tese”).

IV. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o MS 4.839/DF (Rel. 

Ministro Ari Pargendler, DJU de 16/02/98), deixou anotado que “a 

autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica 

o ato, não a que genericamente orienta os orgãos subordinados a 

respeito da aplicação da lei no âmbito administrativo; mal endereçado 

o writ, o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito”.
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V. A Primeira Turma do STJ, ao julgar o AgRg no RMS 36.846/

RJ (Rel. Ministro Ari Pargendler, DJe de 07/12/2012), decidiu que, 

no regime do lançamento por homologação, a iminência de sofrer o 

lançamento fi scal, acaso não cumpra a legislação de regência, autoriza 

o sujeito passivo da obrigação tributária a impetrar mandado de 

segurança contra a exigência que considera indevida. Nesse caso, 

porém, autoridade coatora é aquela que tem competência para o 

lançamento ex offi  cio, que, certamente, não é o Secretário de Estado 

da Fazenda.

VI. Sobre a teoria da encampação, a Primeira Seção do STJ, 

nos autos do MS 10.484/DF (Rel. Ministro José Delgado, DJU de 

26/09/2005), fi rmou o entendimento de que tal teoria apenas se aplica 

ao mandado de segurança, quando preenchidos, cumulativamente, 

os seguintes requisitos: (a) existência de vínculo hierárquico entre a 

autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato 

impugnado; (b) manifestação a respeito do mérito, nas informações 

prestadas; (c) ausência de indevida modificação ampliativa de 

competência jurisdicional absoluta.

VII. A mais recente jurisprudência da Segunda Turma do STJ 

orienta-se no sentido de que o Secretário de Estado da Fazenda 

não possui legitimidade para fi gurar, como autoridade coatora, em 

mandado de segurança que visa afastar restrições ao aproveitamento 

de créditos de ICMS. Nesse sentido: AgRg no RMS 32.648/PE, Rel. 

Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 18/11/2015; AgRg 

no RMS 49.945/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda 

Turma, DJe de 30/03/2016. No mesmo sentido são os seguintes 

precedentes atuais da Primeira Turma desta Corte: AgInt no RMS 

51.519/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 

16/12/2016; AgInt no RMS 46.013/RJ, Rel. Ministro Gurgel de 

Faria, Primeira Turma, DJe de 29/08/2016; AgRg no RMS 30.771/

RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 

de 30/11/2016; AgInt no RMS 49.232/MS, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/05/2016.

VIII. A partir da interpretação analítica da legislação estadual 

pertinente à Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais, ao 

Secretário de Estado da Fazenda e aos Agentes Fiscais de Tributos 
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Estaduais, Auditores Fiscais da Receita Estadual e Fiscais de Tributos 

Estaduais, especialmente os arts. 201, § 1º, da Lei estadual 6.763/75 e 

188 do Decreto estadual 43.080/2002, impõe-se a conclusão de que a 

fi scalização e a cobrança do ICMS não se incluem entre as atribuições 

do Secretário da Fazenda do Estado de Minas Gerais. Ao contrário, 

tais atos de fi scalização e cobrança competem, exclusivamente, aos 

Agentes Fiscais de Tributos Estaduais, Auditores Fiscais da Receita 

Estadual e Fiscais de Tributos Estaduais.

IX. Não se aplica ao caso a teoria da encampação, pois a indevida 

presença do Secretário de Estado da Fazenda, no polo passivo deste 

Mandado de Segurança, implicou modificação da competência 

jurisdicional, disciplinada pela Constituição do Estado de Minas 

Gerais.

X. Julgado extinto o presente Mandado de Segurança, sem 

resolução do mérito, logicamente não cabe ao STJ pronunciar-se 

sobre o mérito da causa ou do Recurso Ordinário, porquanto tal 

pronunciamento seria incompatível com a decisão tomada. Nesse 

contexto, também não se justifi ca o sobrestamento do feito, até o 

julgamento do Recurso Extraordinário 628.075/RS, pelo STF, na 

forma estabelecida pelo art. 1.030, III, do CPC/2015.

XI. Extinção do Mandado de Segurança, de ofício, sem resolução 

do mérito, com fundamento no art. 485, VI, § 3º, do CPC/2015.

XII. Recurso Ordinário prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 

indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de 

Justiça, “Prosseguindo-se no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro 

Herman Benjamin, acompanhando a Sra. Ministra-Relatora para extinguir 

o Mandado de Segurança, sem resolução do mérito, e julgar prejudicado o 

Recurso Ordinário; os votos do Srs. Ministros Francisco Falcão e Og Fernandes 

acompanhando a Sra. Ministra Assusete Magalhães, a Turma, por maioria, 

julgou extinto o Mandado de Segurança, sem resolução do mérito, e julgou 

prejudicado o recurso ordinário, nos termos do voto da Sra. Ministra-Relatora. 

Vencido o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques.
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Os Srs. Ministros Francisco Falcão (Presidente), Herman Benjamin (voto-

vista) e Og Fernandes votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 12 de fevereiro de 2019 (data do julgamento).

Ministra Assusete Magalhães, Relatora

DJe 30.4.2019

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães: Trata-se de Recurso Ordinário, 

interposto por Conorte - Comercial Norte Minas de Baterias Ltda, em 26/11/2015, 

com fundamento no art. 105, II, b, da Constituição Federal, contra acórdão do 

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que recebeu a seguinte ementa:

Mandado de segurança. Tributário. ICMS. Creditamento indevido. Entradas com 

benefício fi scal. Princípio da não-cumulatividade. Inexistência de ofensa. Não há 

ofensa ao princípio da não-cumulatividade pela previsão de estorno proporcional 

do crédito quando o remetente da mercadoria sujeita ao ICMS for benefi ciário de 

incentivos fi scais (fl . 245e).

No Recurso Ordinário, a impetrante defende a inconstitucionalidade da 

Resolução 3.166/2001, do Secretário da Fazenda do Estado de Minas Gerais 

– que veda a apropriação de créditos do ICMS nas entradas, decorrentes de 

operações interestaduais, de mercadorias cujos remetentes sejam benefi ciados 

com incentivos fi scais concedidos, por outros Estados, em desacordo com o 

entendimento do Fisco mineiro acerca da legislação de regência do imposto –, 

consoante razões recursais das quais se destacam os seguintes argumentos:

Se o digno Secretário quer combater a guerra fi scal, exigindo que Estados 

da Federação só concedam incentivos previamente aprovados no âmbito do 

CONFAZ, deve ele se utilizar do mecanismo jurídico adequado para combater tal 

ilegalidade, qual seja, a Ação Declaratória de Inconstitucionalidade - ADIn contra 

a norma que concedeu o benefício fi scal, referido remédio está previsto no art. 

102 da CF/88 (...)

A Recorrente, por ser distribuidora exclusiva de bateria automotiva, recebe 

para comercialização, baterias fabricadas pela Acumuladores Moura S/A, 

estabelecida no Estado de Pernambuco e benefi ciaria de incentivo local de ICMS 

- PRODEPE.
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Nesta transação interestadual, a Recorrente paga normalmente, no preço do 

produto adquirido, o ICMS calculado e destacado no documento fi scal, que lhe 

seria crédito para redução do ICMS a recolher no Estado Mineiro.

Ocorre que a Recorrente, exatamente por esse ilegal procedimento do Senhor 

Secretário de Fazenda previsto na citada Resolução de sua lavra, teve contra si 

lavrados vários autos de infração, ora exigindo diferença de ICMS na barreira 

fi scal, ora relacionados à glosa de créditos regularmente tomados em sua escrita 

fi scal (...)

Todos estes autos de infração estão sendo devidamente discutidos em ações 

próprias, com o ônus disto decorrente e espera a Recorrente que consiga reverter 

estas ilegais cobranças.

Porém, não pode a Recorrente, a cada nova remessa de baterias oriundas do 

Estado de Pernambuco - enviada por sua fornecedora Acumuladores Moura S/A, 

ter que continuar a suportar novas autuações sempre baseadas em ilegal “norma” 

estadual e daí suportar os ônus das discussões judiciais já que as “discussões” 

administrativas se mostram infrutíferas, pois as autuações são baseadas em 

norma estadual em vigor.

Assim, Excelências, o presente Mandado de Segurança tem por objetivo 

por meio desta medida constitucional, que o Recorrido se abstenha de, por 

si e por seus prepostos, exigir a “diferença de ICMS” nas barreiras fi scais e de 

glosar os créditos de ICMS relativos às notas fi scais de compras interestaduais, 

reconhecendo-se da ilegalidade da Resolução 3.166/01 do Estado de Minas 

Gerais, por se tratar de forma indireta de exigir ICMS devido por outro contribuinte 

e para outro ente da Federação.

(...)

Da recente jurisprudência favorável à tese do writ

Do brilhante acórdão exarado nos autos do RMS 38.041, quando a 1ª Seção 

do STJ entendeu que a Resolução 3.166/01 é absolutamente ilegal e restritiva 

de direito na medida em que cobra valores que não são devidos ao Estado de 

Minas Gerais.

Ilustres Ministros, conforme será minuciosamente demonstrado, o direito 

pleiteado pela Recorrente envolve questões jurídicas relevantes, tais como a 

não cumulatividade do ICMS, a autonomia dos Estados e o caráter nacional do 

referido imposto.

Com efeito, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recentíssimo 

julgamento, quando apreciou o RMS 38.041, resultante do Mandado de Segurança 

impetrado pela Cominas que realiza operações que em muito se assemelham com 

as praticadas pela Recorrente, também rechaçou os procedimentos adotados 

pela Fazenda Mineira e entendeu que era ilegítima a cobrança do ICMS por Minas 

Gerais com base da malfadada Resolução 3.166/2001, sendo este acórdão a 
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primeira decisão que unifi cou o entendimento das turmas de Direito Publico do 

STJ (...)

Em suma, o objeto do presente mandamus não é a legislação das unidades 

da Federação mencionadas - que supostamente concediam favor fi scal relativo 

ao ICMS em desacordo com a LC 24/75 -, mas o mecanismo utilizado pelo Estado 

de Minas Gerais para reagir à guerra fi scal supostamente desencadeada pelos 

Estados-membros no Anexo Único da Resolução 3.661/2001.

A mesma orientação foi adotada pela Segunda Turma/STJ no julgamento do 

RMS 31.714/MT (2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 19.9.2011). (...)

Inclusive, ao examinar a questão o STF, seguindo posição do Ministro Eros 

Grau, declarou a inconstitucionalidade da vedação imposta por Mato Grosso do 

Sul, que em muito se assemelha ao mecanismo da Resolução 3.166/2001 (veda o 

aproveitamento de parte do crédito destacado em nota fi scal idônea) (...)

Outra decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Resolução 

3.166/2001, foi proferida pela ex-Ministra e ex-Presidente do Supremo Tribunal 

Federal, Ellen Gracie, em 21/06/2010, nos autos da Ação Cautelar 2.611 (...)

Diante de todos os entendimentos acima transcritos, vê-se que deve ser 

afastado todo e qualquer ato ilícito da Autoridade Coatora, reconhecendo-se 

defi nitivamente a ilegalidade da Resolução 3.166/01 do Estado de Minas Gerais, 

por tudo já mencionado ao longo deste mandamus, e principalmente por esta 

forma indireta de exigir ICMS devido para outro ente da Federação.

Da inconstitucionalidade da Resolução 3.166/01 do Estado de Minas Gerais - 

ofensa aos princípios da supremacia da Constituição e da não cumulatividade.

Douto Ministro, ao contrário de que se faz querer entender no acórdão de 

fl s. ora combatido, é de sabença peculiar que a sistemática estabelecida no art. 

155, § 2º, IV, da Constituição Federal de 1988, traduz em favor da Recorrente, 

que nas operações interestaduais destinadas a contribuinte do ICMS (é o caso, 

entre contribuintes de Pernambuco e de Minas Gerais), o imposto é repartido 

pelos Estados envolvidos, de forma que a edição da Resolução 3.166/01 não 

teria o condão de alterar tal mandamento constitucional, e exigir, de adquirente 

de mercadoria de boa-fé (a Recorrente), o que não foi pago pelo remetente ao 

Estado de origem (Estado que concedeu incentivo fi scal).

A atual Constituição Federal, além de distribuir a competência tributária entre 

os Entes políticos, estabelece também a norma-padrão de cada tributo. Dessa 

forma, prev, em seu art. 155, ainda que de maneira genérica as características 

básicas do ICMS que deverão ser observadas pelos Estados e Distrito Federal 

quando da sua instituição em seus respectivos territórios.

Nesse sentido, a negativa dos créditos oriundos da entrada real de mercadoria 

adquirida e paga integralmente pela Recorrente, suportada por nota fi scal idônea 

com destaque de ICMS no limite constitucional (12%, conforme Resolução 
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Senatorial n. 22/89), ofende diretamente a Constituição Federal, especifi camente 

seu artigo 155, § 2º, I, que dispõe sobre a não cumulatividade do ICMS (...)

Tanto é assim que as exceções ao direito de crédito, como nào poderia deixar 

de ser, são trazidas pela própria Carta Magna no inciso II, do mesmo § 2o do art. 

155; estabelecendo que apenas a isenção ou não-incidência não implicarão 

direito ao crédito, especifi camente nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso II.

Desta feita, entende-se que apenas os incentivos fi scais consistentes na isenção 

e na não incidência expressa podem dar ensejo à vedação da compensação com 

o montante devido nas operações subsequentes, bem como, acarretar a anulação 

do crédito relativo às operações anteriores, nos exatos termos do art. 155, § 2º, II 

da CF (...)

Observando esse entendimento, verifica-se que leis complementares, 

convênios, leis ordinárias, portarias não têm o condão de introduzir novas 

hipóteses de vedação e anulação do crédito do ICMS. Pois nada pode se sobrepor 

ao princípio da supremacia de Constituição, que elegeu o princípio da não-

cumulatividade como regra geral, sendo exceção às duas hipóteses citadas acima.

Entretanto, o acórdão de fls. combatido prega o contrário quando dispõe 

que “a inconstitucional concessão de benefícios fi scais sem a prévia aprovação 

do CONFAZ autoriza os demais Estados a desconsiderá-los para efeito de 

aproveitamento de créditos deles decorrentes e a proceder ao estorno dos 

mesmos, tal como tem feito o Estado de Minas Gerais, ao comando da Res. 

SEF/MG n. 3.166/2001, sob pretenso respaldo da Constituição Federal e da Lei 

Complementar 24/75”.

(...)

Tanto isso tudo é verdade, que o Estado do Mato Grosso tomou iniciativa 

semelhante à que se está querendo fazer valer nos presentes autos, isto é, 

apropriar-se da parte do ICMS que pretensamente não foi recolhida aos cofres de 

Estados com benefícios fi scais fora do âmbito do CONFAZ, reduzindo-se o direito 

de apropriação do crédito destacado em notas fi scais idôneas.

Esse julgamento foi pelo Plenário do STF na ADIn 3.312/DF, proposta pelo 

Governo do Distrito Federal e que teve por objeto questionar a vedação imposta 

pelo Estado do Mato Grosso (Decreto 989, de 23/07/03) aos créditos do ICMS 

destacados em notas fi scais decorrentes de operações que na origem tiveram 

benefícios fi scais concedidos pelo Distrito Federal, sendo que foram analisados 

justamente os seguintes temas:

• ofensa o princípio da não discriminação tributária - art. 152 da CF/88; e

• usurpação da competência do Senado Federal para dispor sobre alíquota do 

ICMS - Resolução 22/89.

Ao examiná-los o STF, seguindo posição do Ministro Eros Grau, acolheu o 

segundo dos fundamentos e decretou a inconstitucionalidade da vedação 
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imposta por Mato Grosso do Sul, que em muito se assemelha ao mecanismo da 

Resolução n. 3.166/2001 (veda o aproveitamento de parte do crédito destacado 

em nota fi scal idônea) (...)

Portanto, esse julgamento do STF aponta inequivocamente que a alegação de 

benefício fi scal outorgado por um Estado fora do âmbito do CONFAZ não autoriza 

que outro Estado exija o imposto que só àquele outro é devido.

Pior: cobrado por Minas Gerais e contra o adquirente de boa-fé (a Recorrente), 

que nada tem que ver com os benefícios fi scais outorgados por Pernambuco, e 

está de posse de nota fi scal idônea que foi paga integralmente, com destaque 

de ICMS cobrado por aquele Estado no limite constitucional de 12%, conforme 

Resolução Senatorial n. 22/89.

O que poderia fazer o Estado de Minas Gerais seria apontar no STF a lei interna 

ilícita de Pernambuco, sem autorização do CONFAZ, em ação declaratória de 

inconstitucionalidade da norma de benefício, a qual certamente será acolhida 

pelo STF.

Daí, o Estado de Pernambuco, não o de Minas Gerais, será obrigado (Obrigação 

ex leqe, conforme arts. 3º e 142 do CTN) a exigir dos seus contribuintes (remetente 

da mercadoria) o que não foi recolhido sob a norma de benefício declarada 

inconstitucional, aplicando-se na prática o art. 100 do CTN.

Portanto, se fosse devido algum recolhimento, seria de responsabilidade da 

Remetente (Acumuladores Moura) ao Estado de Pernambuco, e não a Minas 

Gerais, pois não pode este último Estado exercer a competência de cobrança que 

constitucionalmente não lhe pertence.

Observe Ilustre Ministro, que a atitude do Estado de Minas Gerais se assemelha 

ao seguinte:

1 - O contribuinte pernambucano destaca o imposto em sua nota fi scal e não 

recolhe ao Estado Pernambucano, por exemplo, por inadimplência.

2 - O Fisco Mineiro sabendo da inadimplência do fornecedor pernambucano 

pode pretender cobrar este imposto não recolhido do contribuinte mineiro que 

recebeu esta mercadoria?

3 - Evidente que não. Esse imposto pertence ao Estado de Pernambuco, e se 

não cobrou poderá ainda fazê-lo no prazo decadencial. Essa é a questão.

Tudo isso, Douto Ministro, é matéria derivada diretamente de lei (CTN) e 

da Constituição Federal de 1988, comprovado de plano pelos documentos 

acostados junto a este mandamus e confessado pela própria Fazenda Estadual em 

respostas a consultas ao fi nal relatadas, o que impõe o reconhecimento do direito 

da Recorrente.

Então, depois de discutidas estas questões, pode-se verifi car a fragilidade dos 

fundamentos utilizados pelo Recorrido para realizar a retenção das mercadorias 

da Impetrante, ora Recorrente advindas do estado de Pernambuco, uma vez que 

nada se sustenta legalmente.
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Portanto, se o Recorrido nega os créditos oriundos da entrada real de 

mercadoria adquirida e paga integralmente, suportada por nota fi scal idônea (o 

Fisco nunca as questionou), faz isso de forma ilegal, contrariando, como já foi dito 

anteriormente, a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 155, § 2º, I (transcrito 

acima) (fl s. 377/402e).

Ao fi nal, requer “seja provido o presente Recurso Ordinário e reformado 

o acórdão a quo para que seja concedida a segurança e deferida in totum a 

ordem mandamental suplicada, para que seja reconhecida, defi nitivamente, a 

ilegalidade da Resolução 3.166/01 do Estado de Minas Gerais, por estar de 

forma indireta exigindo ICMS devido para outro ente da Federação, e ainda 

para que: a) se abstenha, por si e por seus prepostos e agentes, de exigir diferença 

de ICMS, nas barreiras fi scais, diferença essa relativa a pretenso incentivo fi scal 

concedido no Estado de origem da mercadoria; b) se abstenha de glosar, por 

si e por seus prepostos e agentes, crédito de ICMS especifi camente relativo 

a eventual incentivo fi scal concedido em ente da Federação de origem das 

mercadorias, tudo conforme mencionado nos tópicos anteriores” (fl s. 402/403e).

Em contrarrazões, o Estado de Minas Gerais pugna pelo improvimento do 

Recurso (fl s. 487/492e).

O Ministério Público Federal, em seu parecer, manifesta-se pelo 

sobrestamento do feito, até o julgamento do Recurso Extraordinário 628.075/

RS, pelo STF, na forma estabelecida pelo art. 1.030, III, do CPC/2015 (fl s. 

505/508e).

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães (Relatora): O presente processo deve 

ser extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, § 3º, do 

CPC/2015.

Na hipótese, trata-se, na origem, de Mandado de Segurança, ajuizado 

em 29/10/2014, contra o Secretário da Fazenda do Estado de Minas Gerais, 

perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja petição inicial 

contém os seguintes pedidos:

1 - Seja concedida medida liminar inaudita altera pars, no sentido que Vossa 

Excelência se digne de determinar que Autoridade Coatora, ora Impetrado:
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a) Se abstenha, por si e por seus prepostos, de exigir diferença de ICMS, nas 

barreiras fi scais, diferença essa relativa a pretenso incentivo fi scal concedido no 

Estado de origem da mercadoria;

b) Se abstenha de glosar, por si e por seus prepostos, credito de ICMS 

especificamente relativo a eventual incentivo fiscal concedido em ente da 

Federação de origem das mercadorias, tudo conforme mencionado nos tópicos 

anteriores.

2 - Seja intimada a Autoridade apontada como coatora para que cumpra 

inteiramente a liminar e preste as informações de estilo, nos termos da Lei 12.016;

3 - Seja colhido o parecer do Ilustríssimo representante do Ministério Público;

4 - Que ao fi nal, seja concedida em defi nitivo a segurança, confi rmando-se 

integralmente o pedido liminar, reconhecendo-se defi nitivamente a ilegalidade da 

Resolução 3.166/01 do Estado de Minas Gerais, por tudo já mencionado ao longo 

deste mandamus, e principalmente por esta forma indireta exigir ICMS devido 

para outro ente da Federação (fl . 32e).

De acordo com os arts. 267, VI, § 3º, 301, X, § 4º, 515 e 540 do CPC/73 

(correspondentes aos arts. 485, VI, § 3º, 337, XI, § 5º, 1.013 e 1.028 do 

CPC/2015, respectivamente) c/c os arts. 34 da Lei 8.038/90 e 247 do RISTJ, 

este Tribunal, no exercício de sua competência recursal ordinária, pode, de 

ofício, extinguir o processo de Mandado de Segurança, sem resolução do mérito, 

quando a parte impetrante for carecedora de ação, por ausência de qualquer 

das condições da ação mandamental. Ainda que o Tribunal de origem haja 

considerado presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo, bem como as condições da ação, o STJ pode 

reconhecer, de ofício, a ausência de qualquer pressuposto processual ou condição 

da ação, não havendo que se falar, nessa hipótese, em ofensa ao princípio que 

veda a reformatio in pejus.

Nesse sentido:

Processual Civil e Tributário. Agravo regimental no recurso ordinário em 

mandado de segurança. ICMS. Insurgência contra a cobrança de tributo. Decreto 

13.162/2011 (Protocolo ICMS 21/2011). Ato atribuído ao Secretário de Estado de 

Fazenda. Ilegitimidade passiva.

1. “Por se tratar de uma condição da ação, e portanto, matéria de ordem pública, 

a legitimidade das partes deve ser apreciada a qualquer tempo pelo Juízo singular 

ou pela instância ordinária ad quem” (AgRg no Ag 879.865/SP, Rel. Ministro Arnaldo 

Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 22/10/2007).



Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 31, (254): 417-520, abril/junho 2019 453

2. Não compete ao Secretário de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso 

do Sul, mas, sim, aos Agentes Fiscais, a fi scalização e a cobrança do tributo do ICMS. 

Inteligência dos arts. 219, § 1º, incisos I e II da Lei 1.810/97 (Código Tributário 

Estadual) e 123, §§ 1º, 2º e 3º, do Decreto 9.203/1998 (Regulamento do ICMS). 

Precedentes: RMS 38.960/MS, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 

22/05/2013; RMS 37.270/MS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 

DJe 22/04/2013.

3. Agravo regimental não provido (STJ, AgRg no RMS 38.355/MS, Rel. Ministro 

Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 02/08/2013).

Administrativo. Processual Civil. Condições da ação. Matéria de ordem pública. 

Exame pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso ordinário em mandado 

de segurança. Possibilidade. Precedentes. Pleito relativo à imposição de respeito e 

obediência a decisão judicial exarada em outro processo. Writ of mandamus. Via 

processual não apropriada. Seara correta: reclamação.

1. Em sede de recurso ordinário em mandado de segurança, é possível a esta Corte 

Superior de Justiça, de ofício, examinar matérias de ordem pública, tais como as 

relativas às condições da ação.

2. O mandado de segurança não se presta a albergar pretensão cujo objeto 

seja impor o respeito e, por via de consequência, o cumprimento de decisões 

judiciais proferidas em outros processos, sendo a reclamação, dirigida ao órgão 

do Poder Judiciário de onde proveio o decisum supostamente inadimplido, a 

seara adequada a tal desiderato.

3. Mandado de segurança, de ofício, extinto, sem resolução de mérito, 

prejudicado o recurso ordinário (STJ, RMS 30.287/MT, Rel. Ministra Laurita Vaz, 

Quinta Turma, DJe de 19/12/2011).

Agravo regimental. Recurso especial. Processual Civil. Ilegitimidade de parte. 

Matéria de ordem pública. Reformatio in pejus. Inocorrência. Efeito expansivo 

subjetivo. Art. 509 do CPC. Litisconsórcio simples. Inaplicabilidade.

1. As questões de ordem pública, no caso a ilegitimidade das partes, podem ser 

alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, podendo ser, até mesmo, 

conhecidas de ofício pelo juiz, o que afasta as teses de julgamento ultra petita e 

reformatio in pejus, levantadas pelos recorrentes.

2. O entendimento que fi rmemente prevalece nesta Corte é o de que o recurso 

produz efeitos somente ao litisconsorte que recorre, ressalvados os casos de 

litisconsórcio unitário, que não é o caso dos autos.

3. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ, AgRg no REsp 770.326/

BA, Rel. Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta 

Turma, DJe de 27/09/2010).
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A Constituição Federal, ao disciplinar os direitos e garantias individuais, 

no art. 5º, LXIX, dispõe que se concederá mandado de segurança, “para proteger 

direito líquido e certo, não amparado por ‘habeas-corpus’ ou ‘habeas-data’, 

quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública 

ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

A garantia constitucional pressupõe direito líquido e certo, de um lado, e 

ilegalidade ou abuso de poder, cometido por autoridade pública, de outro.

A Lei 12.016/2009 – ao disciplinar o instituto, em nível infraconstitucional 

– prevê o cabimento do mandamus “para proteger direito líquido e certo, não 

amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com 

abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo 

receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais 

forem as funções que exerça”.

Incontestável, então, que a Lei 12.016/2009 consagra o mandado de 

segurança preventivo, cujo cabimento, segundo o texto legal, terá lugar sempre 

que o titular do direito líquido e certo suportar justo receio de sua violação, por 

ilegalidade ou abuso de poder.

Não se olvida que, sendo preventivo o mandado de segurança, o receio de 

ocorrência futura de ato que venha a violar o suposto direito líquido e certo da 

parte impetrante é sufi ciente a dar ensejo à impetração.

Ocorre que, in casu, diante da argumentação constante da impetração, 

não se verifi ca a iminência de possíveis atos de efeitos concretos, a serem 

praticados pelo Secretário da Fazenda do Estado de Minas Gerais – a justifi car 

a competência originária do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais –, 

tendentes a violar ou ameaçar suposto direito líquido e certo da impetrante, a 

dar ensejo à impetração, ainda que na forma preventiva.

De fato, a impetrante não indicou qualquer ato, de efeitos concretos, já 

praticado, ou na iminência de ser praticado, pela autoridade impetrada – o 

Secretário da Fazenda do Estado de Minas Gerais –, a justifi car a competência 

originária do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Apenas 

alegou a suposta inconstitucionalidade da Resolução 3.166, de 11/07/2001, 

que veda a apropriação de créditos do ICMS nas entradas, decorrentes de 

operações interestaduais, de mercadorias cujos remetentes sejam benefi ciados 

com incentivos fi scais concedidos, por outros Estados, em desacordo com o 

entendimento do Fisco mineiro acerca da legislação de regência do imposto.
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Enfatize-se que o texto integral da Resolução 3.166/2001, do Secretário da 

Fazenda do Estado de Minas Gerais (fl . 413), acompanhado do inteiro teor do 

respectivo Anexo Único (fl s. 414/480e), demonstra que a Resolução impugnada 

não se qualifi ca como ato de efeitos concretos, mas como ato normativo, de 

efeitos gerais e abstratos.

Ou seja, neste Mandado de Segurança preventivo, ajuizado em 29/10/2014, 

a impetrante impugnou a Resolução 3.166, de 11/07/2001, a qual se caracteriza 

como norma genérica e abstrata, deixando de observar, inclusive, em relação a 

esse ato infralegal impugnado, o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, 

previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009.

Assim, é o caso de incidência do óbice previsto na Súmula 266/STF, que 

contém a seguinte redação: “Não cabe mandado de segurança contra lei em 

tese”.

Nesse sentido, confi ra-se o seguinte julgado da Primeira Seção do STJ:

Processual Civil. Mandado de segurança. Portaria interministerial. Ilegitimidade 

do Ministro de Estado. Impetração contra lei em tese. Descabimento. Súmula 266/

STF.

1. Em mandado de segurança, a legitimidade para figurar no pólo passivo é 

daquele que detém atribuição para adoção das providências tendentes a executar 

o ato combatido pela segurança, e não daquele responsável pela edição da norma 

geral e abstrata.

2. Inexistindo na impetração qualquer referência à situação que objetivamente 

viole direito líquido e certo, não há como conceder mandado de segurança. Aplicação 

da Súmula 266 do STF (não cabe mandado de segurança contra lei em tese).

3. Mandado de segurança que se julga extinto, com base no art. 267, VI, do 

CPC (STJ, MS 9.507/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJU de 

28/06/2004).

Do voto proferido pelo saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, no 

supracitado julgamento, extrai-se a seguinte lição doutrinária do rememorado 

HELY LOPES MEIRELLES:

O objeto do mandado de segurança será sempre a correção de ato ou omissão 

de autoridade, desde que ilegal e ofensivo de direito individual ou coletivo, 

líquido e certo, do impetrante. Este ato ou omissão poderá provir de autoridade 

de qualquer dos três Poderes. Só não se admite mandado de segurança contra 

atos meramente normativos (lei em tese), contra a coisa julgada e contra os interna 

corporis de órgãos colegiados. E as razões são óbvias para essas restrições: as leis 
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e os decretos gerais, enquanto normas abstratas, são insuscetíveis de lesar direitos, 

salvo quando proibitivos; a coisa julgada só é invalidável por ação rescisória (CPC, 

art. 485 e STF, Súmula 268); e os interna corporis, se realmente o forem, não se 

sujeitam à correção judicial. A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não é 

atacável por mandado de segurança (STF, Súmula 266), pela óbvia razão de que não 

lesa, por si só, qualquer direito individual. Necessária se torna a conversão da norma 

abstrata em ato concreto, para expor-se à impetração, mas nada impede que, na sua 

execução, venha a ser declarada inconstitucional pela via do mandamus (Mandado 

de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, etc., RT, 13ª. edição, pág. 17/18).

Ainda no referido julgamento, foi citada a seguinte lição do saudoso 

Ministro Carlos Alberto Menezes Direito:

O writ há de atacar o ato que, diretamente, vulnera o direito líquido e certo do 

impetrante. O que caracteriza a lei em tese é a generalidade do comando; desde 

que o ato atacado seja uma norma não individualizada, é incabível o mandado de 

segurança. Toda vez que o ato administrativo, por sua natureza, produzir efeitos 

concretos e imediatos, perde ele sua característica de ato normativo. Sem que 

tenha havido qualquer medida de execução contra interesse da impetrante, 

porquanto pede apenas a declaração de ilegalidade da cobrança antecipada 

do ICMS, descabe a impetração. Os decretos editados pelo Presidente da 

República, que disciplinam a criação de novos cursos de ensino superior, não se 

expõem ao controle jurisdicional por meio da ação de mandado de segurança, 

pois configuram, em face de seu próprio conteúdo normativo, atos em tese, 

absolutamente insuscetíveis de contraste mediante utilização do writ. Atos em 

tese são os que dispõem sobre situações gerais e impessoais, têm alcance genérico 

e disciplinam hipóteses que neles se acham abstratamente previstas. O mandado 

de segurança não é sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade e nem pode 

substituí-la, sob pena de grave deformação do instituto e inaceitável desvio de sua 

verdadeira função jurídico-processual (Manual de Mandado de Segurança, 4ª 

edição, Editora Renovar, 2003, p. 44/45).

No mesmo sentido:

Processo Civil. Mandado de segurança. A impetração que tem por objeto a 

Portaria Interministerial n. 134, de 2011 - enquanto ato normativo sem 

repercussão imediata e concreta em direito de quem quer que seja - é inviável. 

Agravo regimental desprovido (STJ, AgRg no MS 18.243/DF, Rel. Ministro Ari 

Pargendler, Primeira Seção, DJe de 01/02/2013).

Mesmo que não incidisse, na espécie, a Súmula 266/STF, ainda assim o 

Secretário da Fazenda do Estado de Minas Gerais não possui legitimidade para 

fi gurar, como autoridade coatora, no polo passivo deste Mandado de Segurança, 
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que visa afastar as restrições normativas ao aproveitamento do crédito de 

ICMS, espécie de tributo sujeito a lançamento por homologação, com base em 

argumentos de suposta inconstitucionalidade da Resolução n. 3.166/2001.

Isto porque, de acordo com a orientação jurisprudencial predominante 

no STJ, no regime do lançamento por homologação, a iminência de sofrer o 

lançamento fi scal, acaso não cumpra a legislação de regência, autoriza o sujeito 

passivo da obrigação tributária a impetrar mandado de segurança contra a 

exigência que considera indevida. Nesse caso, porém, autoridade coatora é 

aquela que tem competência para o lançamento ex offi  cio, que, certamente, não é 

o Secretário de Estado da Fazenda.

Com efeito, a Primeira Seção do STJ, ao julgar o MS 4.839/DF (Rel. 

Ministro Ari Pargendler, DJU de 16/02/98), deixou anotado que “a autoridade 

coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, não a que 

genericamente orienta os orgãos subordinados a respeito da aplicação da lei no 

âmbito administrativo; mal endereçado o writ, o processo deve ser extinto sem 

julgamento de mérito”.

Por sua vez, a Primeira Turma do STJ, ao julgar o AgRg no RMS 36.846/

RJ (Rel. Ministro Ari Pargendler, DJe de 07/12/2012), enfrentou situação 

semelhante à dos presentes autos, ocasião em que decidiu que, no regime do 

lançamento por homologação, a iminência de sofrer o lançamento fi scal, acaso 

não cumpra a legislação de regência, autoriza o sujeito passivo da obrigação 

tributária a impetrar mandado de segurança contra a exigência que considera 

indevida. Nesse caso, porém, autoridade coatora é aquela que tem competência para o 

lançamento ex offi  cio, que, certamente, não é o Secretário de Estado da Fazenda.

Também a Primeira Turma do STJ, ao julgar, sob a relatoria do Ministro 

Ari Pargendler, tanto o RMS 40.373/MS (DJe de 14/05/2013), quanto o RMS 

38.960/MS (DJe de 22/05/2013), e, posteriormente, o RMS 38.735/CE (DJe 

de 19/12/2013), reafi rmou que o respectivo Secretário de Estado da Fazenda não 

está legitimado a fi gurar, como autoridade coatora, em mandados de segurança que 

visam evitar a prática de lançamento fi scal.

Consoante fi cou assentado nos retromencionados precedentes da Primeira 

Turma do STJ, “a autoridade coatora desempenha duas funções no mandado 

de segurança: a) uma, internamente, de natureza processual, consistente em 

defender o ato impugnado pela impetração; trata-se de hipótese excepcional de 

legitimidade ad processum, em que o órgão da pessoa jurídica, não o representante 

judicial desta, responde ao pedido inicial; b) outra, externamente, de natureza 
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executiva, vinculada à sua competência administrativa; ela é quem cumpre a 

ordem judicial. A legitimação da autoridade coatora deve ser aferida à base 

das duas funções acima descritas; só o órgão capaz de cumpri-las pode ser a 

autoridade coatora. A pessoa jurídica sujeita aos efeitos da sentença no mandado 

de segurança só estará bem presentada no processo se houver correlação material 

entre as atribuições funcionais da autoridade coatora e o objeto litigioso; essa 

identifi cação depende de saber, à luz do direito administrativo, qual o órgão 

encarregado de defender o ato atacado pela impetração” (RMS 40.373/MS, Rel. 

Ministro Ari Pargendler, DJe de 14/05/2013; RMS 38.960/MS, Rel. Ministro 

Ari Pargendler, DJe de 22/05/2013; RMS 38.735/CE, Rel. Ministro Ari 

Pargendler, DJe de 19/12/2013).

No mesmo sentido são os seguintes julgados da Segunda Turma: AgRg no 

RMS 36.113/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 25/09/2013; 

AgRg no RMS 42.792/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 

de 11/03/2014; RMS 54.333/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe de 

20/10/2017.

Sobre a autoridade que deve figurar no polo passivo de mandado de 

segurança que visa o afastamento de exigência fi scal, supostamente ilegítima, 

confi ra-se a lição doutrinária de HELY LOPES MEIRELLES:

Considera-se autoridade coatora a pessoa que ordena ou omite a prática do 

ato impugnado, e não o superior que o recomenda ou baixa normas para sua 

execução. Não há confundir, entretanto, o simples executor material do ato com 

a autoridade por ele responsável. Coator é a autoridade superior que pratica 

ou ordena concretamente e especifi camente a execução ou inexecução do ato 

impugnado e responde pelas suas consequencias administrativas; executor 

é o agente subordinado que cumpre a ordem por dever hierárquico, sem se 

responsabilizar por ela. Exemplifi cando: numa imposição fi scal ilegal, atacável por 

mandado de segurança, o coator não é nem o Ministro ou o Secretário da Fazenda 

que expede instruções para a arrecadação de tributos, nem o funcionário subalterno 

que cientifi ca o contribuinte da exigência tributária; o coator é o chefe do serviço que 

arrecada o tributo e impõe as sanções fi scais respectivas, usando do seu poder de 

decisão (Mandado de Segurança, 29ª edição, São Paulo: Malheiros, 2006, p. 63).

Sobre a denominada teoria da encampação, a Primeira Seção do STJ, nos 

autos do MS 10.484/DF (Rel. Ministro José Delgado, DJU de 26/09/2005), 

fi rmou o entendimento de que tal teoria apenas se aplica ao mandado de 

segurança, quando preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) 

existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a 
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que ordenou a prática do ato impugnado; (b) manifestação a respeito do mérito, 

nas informações prestadas; (c) ausência de indevida modifi cação ampliativa de 

competência jurisdicional absoluta.

Em consonância com a orientação jurisprudencial e doutrinária acima, a 

mais recente jurisprudência da Segunda Turma do STJ orienta-se no sentido 

de que o Secretário de Estado da Fazenda não possui legitimidade para fi gurar, 

como autoridade coatora, em mandado de segurança que visa afastar restrições 

ao aproveitamento de créditos de ICMS, como evidenciam as seguintes ementas:

Agravo regimental no recurso em mandado de segurança. Processual Civil. 

Ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora. Inaplicabilidade 

da teoria da encampação. Modifi cação de competência. Decisão de extinção do 

processo na origem mantida.

1. A autoridade coatora apontada pela impetrante – Secretário de Estado – 

goza de foro especial por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça, ao passo 

que a autoridade que efetivamente detém competência para decidir sobre o 

aproveitamento de créditos de ICMS – Diretor de Administração Tributária – está 

vinculada à jurisdição de juiz de primeiro grau.

2. Reconhecimento da ilegitimidade passiva do Secretário da Fazenda do Estado 

de Pernambuco, bem como da inaplicabilidade da teoria da encampação por 

acarretar alargamento da competência originária do Tribunal de Justiça.

3. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ, AgRg no RMS 32.648/PE, 

Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 18/11/2015).

Processual Civil e Tributário. Agravo regimental no recurso em mandado de 

segurança. Pretensão de afastamento da aplicabilidade da Resolução 3.166/2001, do 

Secretário da Fazenda do Estado de Minas Gerais, que veda a apropriação de crédito 

de ICMS nas entradas, decorrentes de operações interestaduais, de mercadorias 

cujos remetentes sejam benefi ciados com incentivos fi scais concedidos, por outros 

Estados, em desacordo com o entendimento do Fisco mineiro acerca da legislação de 

regência do imposto. Impetração contra lei em tese. Impossibilidade. Incidência da 

Súmula 266/STF. Ilegitimidade do Secretário de Estado da Fazenda para fi gurar, como 

autoridade coatora, no polo passivo do mandado de segurança. Precedentes do STJ. 

Agravo regimental improvido.

I. Na hipótese, a associação impetrante, ao apontar, como autoridade coatora, 

o Secretário da Fazenda do Estado de Minas Gerais – a justifi car a competência 

originária do Tribunal de Justiça de Minas Gerais –, bem como ao sustentar 

inconstitucionais, tanto a Resolução 3.166/2001, do Secretário de Estado da 

Fazenda, quanto os arts. 28, § 5º, e 225 da Lei estadual 6.763/75 e 62, §§ 1º e 2º, 

do RICMS/MG (Decreto estadual 43.080/2002), buscou, liminarmente, decisão 

judicial que afastasse a aplicabilidade da aludida Resolução, com autorização 
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para que seus associados se apropriassem integralmente dos créditos de ICMS, 

nas entradas de mercadorias provenientes de outros Estados, e, ainda, que se 

determinasse à autoridade coatora, e a seus subordinados, que se abstivessem 

da prática de quaisquer atos tendentes à exigência do ICMS, com base nas 

supracitadas disposições normativas, tais como a instauração de processos 

administrativos tributários. No mérito, buscou a confirmação da liminar, 

declarando-se, em caráter defi nitivo, a inconstitucionalidade e ilegalidade das 

disposições normativas acima.

II. Sendo preventivo o mandado de segurança coletivo, desnecessária a 

existência concreta de ato coator, porquanto o receio de ato que venha a violar 

o direito líquido e certo dos associados da impetrante é sufi ciente a ensejar a 

impetração. Ocorre que, in casu, diante da argumentação constante da impetração, 

não se verifi ca a existência de possíveis atos de efeitos concretos, a serem praticados 

pelo Secretário de Estado da Fazenda – a justificar a competência originária do 

Tribunal de Justiça –, tendentes a violar ou ameaçar suposto direito líquido e certo 

dos associados da impetrante, a dar ensejo à impetração, ainda que na forma 

preventiva. Com efeito, a impetrante não aponta ato algum, de efeitos concretos, 

a ser praticado pela autoridade que se aponta coatora, o Secretário de Estado da 

Fazenda, a justifi car a competência originária do Tribunal de Justiça. Apenas impetra 

o mandamus contra a Resolução 3.166/2001, do Secretário de Estado da Fazenda, e 

os arts. 28, § 5º, e 225 da Lei Estadual 6.763/75 e 62, §§ 1º e 2º, do RICMS/MG (Decreto 

estadual 43.080/2002), por reputar ilegais e inconstitucionais tais normas de direito 

local. Assim, incide, na espécie, a Súmula 266/STF (“Não cabe mandado de segurança 

contra lei em tese”).

III. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o MS 4.839/DF (Rel. Ministro Ari Pargendler, 

DJU de 16/02/1998), deixou anotado que “a autoridade coatora, no mandado 

de segurança, é aquela que pratica o ato, não a que genericamente orienta os 

orgãos subordinados a respeito da aplicação da lei no âmbito administrativo; mal 

endereçado o writ, o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito”.

IV. A Primeira Turma do STJ, ao julgar o AgRg no RMS 36.846/RJ (Rel. Ministro 

Ari Pargendler, DJe de 07/12/2012), decidiu que, no regime do lançamento por 

homologação, a iminência de sofrer o lançamento fiscal, acaso não cumpra a 

legislação de regência, autoriza o sujeito passivo da obrigação tributária a impetrar 

mandado de segurança contra a exigência que considera indevida. Nesse caso, 

porém, autoridade coatora é aquela que tem competência para o lançamento ex 

offi  cio, que, certamente, não é o Secretário de Estado da Fazenda.

V. Agravo Regimental improvido (STJ, AgRg no RMS 49.945/MG, Rel. Ministra 

Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe DE 30/03/2016).

Confi ram-se, no mesmo sentido, os atuais precedentes da Primeira Turma 

do STJ:
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Recurso fundado no novo CPC. Tributário e Processual Civil. Agravo interno em 

recurso ordinário em mandado de segurança. ICMS. Insurgência contra cobrança 

do tributo. Secretário de Estado de Fazenda apontado como autoridade coatora. 

Ilegitimidade passiva. Teoria da encampação. Inaplicabilidade.

1. Secretário de Estado de Fazenda não ostenta legitimidade para figurar no 

pólo passivo do mandado de segurança, questionando a obrigatoriedade de 

pagamento de ICMS, pois não é de sua competência determinar a nulidade de 

eventual lançamento tributário. Precedentes: RMS 47.206/RJ, Rel. Ministro Humberto 

Martins, Segunda Turma, julgado em 03/03/2015, DJe 09/03/2015); RMS 37.270/

MS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/04/2013, DJe 

22/04/2013.

2. Inaplicabilidade da teoria da encampação na hipótese dos autos porquanto 

o conhecimento do writ esbarra na alteração de competência estabelecida pela 

Constituição Federal. Precedentes: RMS 45.902/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, 

Segunda Turma, julgado em 15/09/2016, DJe 21/09/2016; AgInt no RMS 49.232/MS, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 

18/05/2016.

3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no RMS 51.519/MG, Rel. 

Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 16/12/2016).

Processual Civil. Agravo interno no recurso ordinário em mandado de 

segurança. ICMS. Ilegitimidade passiva do Secretário da Fazenda.

1. O Secretário de Fazenda não está legitimado para fi gurar como autoridade 

coatora em mandados de segurança em que se discute a exigibilidade de débitos de 

ICMS.

2. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no RMS 46.013/RJ, Rel. Ministro 

Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29/08/2016).

Processual Civil. Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de 

segurança. ICMS. Alíquotas aplicáveis sobre valores decorrentes de fornecimento 

de energia elétrica. Ilegitimidade passiva do Secretário do Estado. Não incidência 

do art. 6º, § 3º da Lei 12.016/2009. Ausência dos requisitos para aplicação da teoria 

da encampação. Agravo regimental do contribuinte ao qual se nega provimento.

1. Para aplicar ocorrência da teoria da encampação necessita-se do 

preenchimento de alguns requisitos: (a) existência de vínculo hierárquico entre a 

autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; 

(b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e (c) ausência 

de modifi cação de competência estabelecida na Constituição Federal.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica acerca da ilegitimidade do 

Secretário de Estado da Fazenda para integrar o pólo passivo da Ação Mandamental 

em que se busca alterar a alíquota e a base de cálculo do ICMS incidente sobre a 
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prestação de serviços de energia elétrica, a teor do disposto no Decreto 40.613/2007, 

do Estado do Rio de Janeiro.

3. Destarte, a teoria da encampação é inaplicável no caso concreto, porquanto, 

ainda que o Secretário de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro tivesse defendido 

o mérito do ato, sua indicação como autoridade coatora resulta em alteração na 

competência jurisdicional, na medida em que compete originariamente ao Tribunal 

de Justiça Estadual o julgamento de Mandado de Segurança contra Secretário de 

Estado, prerrogativa de foro não extensível ao servidor responsável pelo lançamento 

tributário ou pela expedição da certidão de regularidade fi scal. Precedentes: RMS 

31.412/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 29.2.2016; RMS 29.490/RJ, Rel. Min. Benedito 

Gonçalves, DJe 19.8.2009.

4. Agravo Regimental do Contribuinte desprovido (STJ, AgRg no RMS 30.771/

RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 30/11/2016).

Processual Civil e Tributário. Agravo regimental no recurso em mandado de 

segurança. ICMS. Insurgência contra a cobrança de tributo. Ilegitimidade passiva do 

Secretário da Fazenda Estadual. Teoria da encampação. Inaplicabilidade.

1. Nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, ‘[a]os recursos interpostos 

com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março 

de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele 

prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo n. 2).

2. Esta Corte já decidiu que o Secretário de Fazenda não é parte legítima para 

fi gurar no polo passivo do mandado de segurança em que se discute a exigibilidade 

de tributos, situação análoga ao caso sub examine. Precedentes: RMS 37.270/MS, Rel. 

Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22/4/2013; AgRg no RMS 39.284/

MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/6/2013.

3. É descabida, in casu, a aplicação da teoria da encampação pois, malgrado 

o Secretário de Estado da Fazenda tenha defendido o mérito do ato atacado 

pelo mandamus, sua indicação como autoridade coatora modifica a regra de 

competência jurisdicional do Tribunal de Justiça. Precedentes: AgRg no RMS 47.916/

CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/8/2015; EDcl no RMS 

32.110/PA, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 19/4/2011; REsp 

818.473/MT, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/12/2010.

4. Agravo regimental não provido (STJ, AgInt no RMS 49.232/MS, Rel. Ministro 

Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/05/2016).

Nos presentes autos, trata-se de Mandado de Segurança impetrado, pela ora 

recorrente, em 29/10/2014, contra o Secretário da Fazenda do Estado de Minas 

Gerais, visando afastar a aplicabilidade da Resolução n. 3.166, de 11/07/2001, 

que veda a apropriação de créditos do ICMS nas entradas, decorrentes de 
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operações interestaduais, de mercadorias cujos remetentes sejam benefi ciados 

com incentivos fi scais concedidos, por outros Estados, em desacordo com o 

entendimento do Fisco mineiro acerca da legislação de regência do imposto.

Aliás, com o propósito de confi rmar – na forma da jurisprudência invocada 

– a ilegitimidade do Secretário da Fazenda do Estado de Minas Gerais para 

fi gurar, como autoridade coatora, no polo passivo deste Mandado de Segurança, 

convém analisar a legislação estadual pertinente à Secretaria da Fazenda do 

Estado de Minas Gerais, ao Secretário de Estado da Fazenda e aos Agentes 

Fiscais de Tributos Estaduais, Auditores Fiscais da Receita Estadual e Fiscais 

de Tributos Estaduais.

No plano constitucional, a Constituição do Estado de Minas Gerais, no 

§ 1º de seu art. 93, prevê que compete ao Secretário de Estado, além de outras 

atribuições conferidas em lei: I – exercer a orientação, coordenação e supervisão 

dos órgãos de sua Secretaria e das entidades da administração indireta a ela 

vinculadas; II – referendar ato e decreto do Governador; III – expedir instruções 

para a execução de lei, decreto e regulamento; IV – apresentar ao Governador 

do Estado relatório anual de sua gestão, que será publicado no órgão ofi cial 

do Estado; V – comparecer à Assembléia Legislativa, nos casos e para os fi ns 

indicados nesta Constituição; VI – praticar os atos pertinentes às atribuições 

que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Governador do Estado.

No plano legal, a Lei Delegada 179/2011, que dispõe sobre a organização 

básica e a estrutura da Administração Pública do Poder Executivo do Estado 

de Minas Gerais, especifi camente no inciso XII de seu art. 5º, menciona, entre 

as Secretarias de Estado, a Secretaria de Estado de Fazenda e as respectivas 

Subsecretarias: a) Subsecretaria da Receita Estadual; b) Subsecretaria do 

Tesouro Estadual.

Também em seu art. 6º, XII, a aludida Lei Delegada contempla o cargo de 

Secretário de Estado da Fazenda.

Por sua vez, a Lei Delegada 180/2011, que dispõe sobre a estrutura 

orgânica da Administração Pública do Poder Executivo do Estado de Minas 

Gerais, em seu Capítulo XV, trata da Secretaria de Estado da Fazenda, nos 

seguintes termos:

Capítulo XV

Da Secretaria de Estado de Fazenda

Art. 188. A Secretaria de Estado de Fazenda - SEF -, a que se refere o inciso XII 

do art. 5º da Lei Delegada 179, de 2011, tem por fi nalidade planejar, organizar, 
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dirigir, coordenar, executar, controlar e avaliar a política tributária e fi scal, a gestão 

dos recursos financeiros e as atividades pertinentes à gestão da governança 

corporativa estadual, assim como responsabilizar-se pela implementação das 

políticas tributária e fiscal e pelo provimento, controle e administração dos 

recursos fi nanceiros necessários à consecução dos objetivos da Administração 

Pública Estadual, competindo-lhe:

I - subsidiar a formulação das políticas tributária e fi scal do Estado e promover 

sua execução, controle, acompanhamento e avaliação;

II - gerir o Sistema Tributário Estadual para garantir a efetivação do potencial 

contributivo da economia e assegurar o controle da arrecadação tributária;

III - promover a gestão dos recursos fi nanceiros e o efetivo controle dos gastos 

públicos para viabilizar a execução fi nanceira das políticas governamentais;

IV - propor anteprojetos de lei tributária estadual, assegurar a correta 

interpretação e aplicação da legislação tributária e promover a conscientização 

do signifi cado social do tributo;

V - gerir o processo de arrecadação dos tributos estaduais por meio do 

acompanhamento, da apuração, da análise e do controle da integralidade de seus 

produtos;

VI - promover o registro e o controle administrativo das atividades econômicas 

sujeitas à tributação;

VII - exercer o controle das atividades econômicas, na forma da legislação 

tributária e fiscal, para assegurar a compatibilidade entre a real capacidade 

contributiva da economia e a receita efetiva;

VIII - formalizar e exercer o controle do crédito tributário e dos procedimentos 

relacionados à sua liquidação;

IX - rever, em instância administrativa, o crédito tributário constituído e 

questionado pelo contribuinte;

X - aplicar medidas administrativas e penalidades pecuniárias, inclusive a 

representação para o procedimento criminal cabível nos delitos contra a ordem 

tributária;

XI - conduzir, promover, examinar e autorizar a negociação para a contratação 

de empréstimos, fi nanciamentos ou outras obrigações contraídas por órgãos ou 

entidades da Administração Pública Estadual, relativas a programas e projetos 

previamente negociados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Econômico, bem como estabelecer normas para a concessão de fi ança, aval ou 

outra forma de garantia oferecida pelo Tesouro Estadual;

XII - exercer a orientação, a supervisão e a fiscalização das atividades de 

administração fi nanceira do Estado;
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XIII - exercer a administração da dívida pública estadual, a coordenação e a 

execução da política de crédito público, a centralização e a guarda dos valores 

mobiliários;

XIV - exercer a orientação, a apuração e a correção disciplinar sobre seus 

servidores, mediante a promoção regular de ações preventivas, e a instauração 

de sindicância e processo administrativo disciplinar, bem como zelar por 

suas unidades administrativas e pelo patrimônio, observadas as diretrizes 

estabelecidas pela Controladoria-Geral do Estado;

XV - manter programas, projetos e atividades de desenvolvimento e 

aperfeiçoamento permanente do pessoal fazendário, indispensáveis ao 

cumprimento de seus objetivos;

XVI - assessorar o Governador em assuntos relacionados às políticas tributária, 

fi scal, econômica e fi nanceira;

XVII - exercer a orientação normativa, a supervisão técnica e o controle das 

atividades contábeis relativas à gestão orçamentária, fi nanceira e patrimonial do 

Estado;

XVIII - exercer atividades correlatas; e

XIX - exercer o poder de polícia no âmbito de sua competência.

Art. 189. A Secretaria de Estado de Fazenda tem a seguinte estrutura orgânica 

básica:

I - Gabinete;

II - Auditoria Setorial;

III - Corregedoria;

IV - Assessoria Jurídica;

V - Assessoria de Comunicação Social;

VI - Assessoria de Planejamento;

(Expressão “Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação” substituída por 

“Assessoria de Planejamento”, pelo art. 5º da Lei n. 21.693, de 26/3/2015.)

VII - Superintendência de Gestão e Finanças;

VIII - Superintendência de Tecnologia da Informação;

IX - Superintendência de Recursos Humanos;

X - Subsecretaria da Receita Estadual:

a) Superintendência de Fiscalização;

b) Superintendência de Tributação;

c) Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais; e

d) Superintendências Regionais da Fazenda, até o limite de dez unidades; e
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XI - Subsecretaria do Tesouro Estadual:

a) Superintendência Central de Administração Financeira;

b) Superintendência Central de Governança de Ativos e da Dívida Pública; e

c) Superintendência Central de Contadoria-Geral.

§ 1º São de responsabilidade do Gabinete as atividades administrativas do 

Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais, nos termos de decreto.

§ 2º Subordinam-se ao Gabinete o Auditor Fiscal, a que se refere o Anexo I da 

Lei Delegada n. 176, de 26 de janeiro de 2007, e o pessoal de apoio administrativo 

do Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais, cujas atividades serão 

executadas sob supervisão e orientação técnica do Presidente do Conselho de 

Contribuintes, nos termos de decreto.

Art. 190. Serão estabelecidas em decreto:

I - a localização das Superintendências Regionais da Fazenda;

II - a localização, a abrangência e a subordinação das unidades integrantes da 

estrutura orgânica complementar das Superintendências Regionais da Fazenda; e

III - a classifi cação das unidades de que trata o inciso II deste artigo, segundo 

padrões de planejamento geoeconômico e outras variáveis de natureza tributária e 

fi scal.

No plano regulamentar, o Decreto 45.780/2011, que dispõe sobre a 

organização da Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais, estabelece o 

seguinte:

Capítulo I

Disposição Preliminar

Art. 1º A Secretaria de Estado de Fazenda - SEF, de que trata o art. 188 da Lei 

Delegada n. 180, de 20 de janeiro de 2011, tem sua organização regida por este 

Decreto e pela legislação aplicável.

(...)

Capítulo IV

Da Estrutura Orgânica

Art. 4º A SEF tem a seguinte estrutura orgânica:

(...)

X - Subsecretaria da Receita Estadual:

a) Superintendência de Fiscalização:

1. Diretoria de Planejamento e Avaliação Fiscal;

2. Diretoria de Gestão de Projetos; e
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3. Diretoria Executiva de Fiscalização;

b) Superintendência de Tributação:

1. Diretoria de Gestão Tributária;

2. Diretoria de Orientação e Legislação Tributária; e

3. Diretoria de Análise de Investimentos;

c) Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais:

1. Diretoria de Cadastros, Arrecadação e Cobrança;

2. Diretoria de Informações Econômico-Fiscais; e

3. Diretoria de Gestão do Atendimento ao Público;

d) Superintendências Regionais da Fazenda, até o limite de dez unidades:

1. Delegacia Fiscal - 1º nível;

2. Delegacia Fiscal - 2º nível;

3. Delegacia Fiscal de Trânsito - 1º nível;

4. Delegacia Fiscal de Trânsito - 2º nível;

5. Administração Fazendária - 1º nível;

6. Administração Fazendária - 2º nível;

7. Administração Fazendária - 3º nível;

8. Posto de Fiscalização - 1º nível;

9. Posto de Fiscalização - 2º nível; e

10. Serviço Integrado de Assistência Tributária e Fiscal;

(...)

Capítulo XIV

Da Subsecretaria da Receita Estadual

Art. 27. A Subsecretaria da Receita Estadual tem por finalidade estabelecer 

políticas e diretrizes relativas ao Sistema Tributário Estadual, gerir as receitas 

estaduais, tributárias e não tributárias, orientar e supervisionar as unidades a ela 

subordinadas, bem como representar a SEF junto à Comissão Técnica Permanente 

do ICMS - COTEPE, competindo-lhe:

I - desenvolver e gerir o sistema de gestão estratégica das receitas estaduais, 

bem como subsidiar e propor as diretrizes para a alocação dos recursos 

necessários ao desenvolvimento e à gestão do referido sistema;

II - coordenar, em articulação com as demais unidades da SEF, as ações 

desenvolvidas pelas unidades subordinadas, visando ao alcance de seus objetivos 

estratégicos, acompanhando e avaliando os resultados com base em indicadores 

e metas quantitativas e qualitativas;



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

468

III - estabelecer normas, diretrizes e políticas em matéria tributária;

IV - coordenar as ações da Comissão de Política Tributária;

V - defi nir, orientar, coordenar, acompanhar e avaliar a execução da política 

tributária e fiscal, o controle da arrecadação e a gestão das informações 

econômico-fi scais;

VI - gerir, avaliar e controlar as atividades relativas à constituição do crédito 

tributário e à revisão de ofício do lançamento;

VII - gerir, coordenar, orientar, acompanhar, avaliar e harmonizar a formulação, 

a implementação e a execução dos planos, programas, projetos e atividades das 

unidades a ela subordinadas, visando à integração das ações e à potencialização dos 

resultados;

VIII - promover a articulação das ações fi scais inter-regionais com as instâncias 

Federal, Estadual e Municipal e com o Ministério Público;

IX - coordenar as atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Apoio ao Ministério 

Público; e

X - coordenar e compatibilizar as ações de controle, análise e apuração da 

arrecadação, cadastro de contribuintes e controle fi scal, garantindo o alinhamento 

e a integração das ações defi nidas pelo sistema de gestão estratégica das receitas 

estaduais e a atuação articulada das unidades a ela subordinadas.

§ 1º Integram a área de competência da Subsecretaria da Receita Estadual e 

exercerão as competências e as funções que lhes são próprias, segundo as políticas 

e as diretrizes por ela estabelecidas, as unidades centralizadas e descentralizadas, a 

Comissão de Política Tributária, os Núcleos de Contribuintes Externos do ICMS, o 

Núcleo de Análise e Pesquisa, o Núcleo de Acompanhamento Criminal e o Núcleo 

de Apoio ao Ministério Público.

§ 2º As disposições relativas às funções e à área de abrangência dos Núcleos 

de Contribuintes Externos do ICMS serão estabelecidas pelo Secretário de Estado 

de Fazenda.

§ 3º As disposições relativas às funções da Comissão de Política Tributária, 

dos Núcleos de Análise e Pesquisa, de Acompanhamento Criminal e de Apoio ao 

Ministério Público serão estabelecidas pela Subsecretaria da Receita Estadual.

§ 4º A competência prevista no inciso IV do caput deste artigo poderá ser 

exercida, a critério do Subsecretário da Receita Estadual, por um dos integrantes 

da Comissão de Política Tributária.

Seção I

 Da Superintendência de Fiscalização

Art. 28. A Superintendência de Fiscalização tem por fi nalidade planejar e gerir, 

em articulação com a Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais e 
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a Superintendência de Tributação, as atividades pertinentes ao controle fi scal, bem 

como executar sua avaliação, competindo-lhe:

I - promover o planejamento, a implementação, a gestão, a coordenação, 

a orientação, a supervisão, o acompanhamento, o controle e a avaliação da 

execução de planos, programas, projetos, operações e ações pertinentes ao 

controle fi scal das atividades econômicas sujeitas à tributação;

II - promover o desenvolvimento e a gestão de programas, projetos, operações 

e ações, visando à implementação de métodos, técnicas e procedimentos para 

o acompanhamento e o controle fiscal de setores ou atividades econômicas 

priorizadas;

III - promover e gerenciar intercâmbios com a Secretaria da Receita Federal 

do Brasil, o Ministério Público, as Secretarias de Fazenda de outras unidades da 

Federação e outros órgãos técnicos voltados para o tratamento de matérias na 

área de atuação da Superintendência;

IV - promover a coordenação, a orientação, a supervisão, o acompanhamento, 

o controle e a avaliação das atividades relacionadas às autuações fi scais e aos 

pedidos de restituição;

V - promover, em articulação com a Superintendência de Arrecadação 

e Informações Fiscais, a coordenação, a orientação, a supervisão, o 

acompanhamento, o controle e a avaliação das atividades relacionadas ao crédito 

tributário e à tramitação de Processo Tributário Administrativo relativo a crédito 

tributário e a pedido de restituição, exceto na hipótese de o Processo Tributário 

Administrativo já ter sido recebido pelo Conselho de Contribuintes do Estado de 

Minas Gerais e enquanto nele permanecer;

VI - promover, em articulação com a Superintendência de Arrecadação e 

Informações Fiscais, a coordenação, a orientação, a supervisão e a proposta de 

normatização das atividades pertinentes às formas de extinção e exclusão do 

crédito tributário;

VII - promover, em articulação com as Superintendências de Tributação e de 

Arrecadação e Informações Fiscais, o planejamento, a coordenação e a proposta 

de normatização das atividades referentes aos arquivos eletrônicos de entrega 

obrigatória à SEF; e

VIII - exercer a coordenação do Núcleo de Análise e Pesquisa.

Parágrafo único. Para os fins do disposto neste Decreto, o controle fiscal 

compreende:

I - as ações e os procedimentos de fi scalização; e

II - o controle administrativo-tributário realizado pela Superintendência 

de Fiscalização, em articulação com a Superintendência de Arrecadação e 

Informações Fiscais e a Superintendência de Tributação.

(...)



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

470

Subseção III

 Da Diretoria Executiva de Fiscalização

Art. 31. A Diretoria Executiva de Fiscalização tem por fi nalidade gerir e executar, 

em articulação com as Superintendências Regionais da Fazenda, as atividades e 

operações de controle fiscal do trânsito e da circulação de mercadorias, bens e 

serviços, competindo-lhe:

I - coordenar, orientar, acompanhar e executar as atividades de controle fi scal do 

trânsito e da circulação de mercadorias, bens e serviços;

II - gerir as ações e os procedimentos de fiscalização emergenciais, em 

atendimento a demandas que exijam pronta intervenção;

III - executar atividades de controle fiscal, em contribuintes selecionados, 

defi nidas previamente entre a respectiva Superintendência Regional da Fazenda 

e a Superintendência de Fiscalização;

IV - promover o desenvolvimento e a execução de ações fi scais especiais, em 

conjunto com órgãos externos, inclusive a articulação de procedimentos para 

atuação conjunta com o Ministério Público, visando ao combate aos crimes 

contra a ordem tributária;

V - apoiar as unidades fi scais descentralizadas no desenvolvimento de suas 

atividades de controle fi scal do trânsito e da circulação de mercadorias, bens e 

serviços, quando necessário; e

VI - formalizar o crédito tributário, aplicar penalidades e arrecadar tributos, no 

âmbito de sua competência.

(...)

Seção IV

 Das Superintendências Regionais da Fazenda

Art. 40. As Superintendências Regionais da Fazenda têm por fi nalidade, em sua 

área de abrangência, superintender, coordenar e orientar a execução da política fi scal 

e tributária do Estado, competindo-lhes:

I - exercer a representação da SEF;

II - coordenar, orientar e controlar a execução das atividades desenvolvidas pelas 

unidades a elas subordinadas; e

III - alinhar, articular e garantir a atuação integrada das unidades a elas 

subordinadas em relação ao atendimento ao público e às ações de controle fi scal, 

visando assegurar a gestão articulada do controle administrativo-tributário exercido 

pelas Delegacias Fiscais, Delegacias Fiscais de Trânsito, Postos de Fiscalização, 

Administrações Fazendárias e Serviço Integrado de Assistência Tributária e Fiscal.

§ 1º Ficam subordinados administrativamente às Superintendências Regionais da 

Fazenda, observada a sua área de abrangência:
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I - as Delegacias Fiscais;

II - as Delegacias Fiscais de Trânsito;

III - as Administrações Fazendárias;

IV - os Postos de Fiscalização; e

V - os Serviços Integrados de Assistência Tributária e Fiscal.

§ 2º Os Serviços Integrados de Assistência Tributária e Fiscal subordinam-se 

tecnicamente à Administração Fazendária de 1º, 2º ou 3º nível em cuja área de 

abrangência estiverem localizados.

Subseção I

 Das Delegacias Fiscais

Art. 41. As Delegacias Fiscais têm por fi nalidade, em sua área de abrangência, 

executar o controle fi scal, conforme as orientações da Superintendência Regional 

da Fazenda a que estiverem subordinadas e as diretrizes e normas emanadas das 

unidades centralizadas, competindo-lhes:

I - coordenar, orientar, acompanhar e executar as atividades de controle fi scal dos 

agentes econômicos sujeitos aos tributos estaduais;

II - gerir as ações e os procedimentos de fi scalização e, em articulação com as 

Administrações Fazendárias, as atividades de controle administrativo-tributário;

III - formalizar o crédito tributário, aplicar penalidades e arrecadar tributos, no 

âmbito de sua competência;

IV - prestar esclarecimentos aos contribuintes, no âmbito de sua competência;

V - acompanhar o cumprimento das regras estabelecidas em regimes especiais, 

propondo alterações, quando necessário;

VI - impor Regime Especial de Controle e Fiscalização;

VII - executar ações referentes à cobrança do crédito tributário; e

VIII - promover a conscientização sobre o signifi cado social do tributo.

Parágrafo único. Cabe às Delegacias Fiscais coordenar, orientar, acompanhar e 

executar as atividades de controle fi scal do trânsito e da circulação de mercadorias, 

bens e serviços, em locais não abrangidos por Delegacias Fiscais de Trânsito.

Subseção II

 Das Delegacias Fiscais de Trânsito

Art. 42. As Delegacias Fiscais de Trânsito têm por finalidade, em sua área de 

abrangência, executar o controle fi scal do trânsito e da circulação de mercadorias, 

bens e serviços, atendendo às orientações da Superintendência Regional da Fazenda 

a que estiverem subordinadas e às diretrizes e normas emanadas das unidades 

centralizadas, competindo-lhes:
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I - coordenar, orientar, acompanhar e executar as atividades de controle fi scal 

do trânsito e da circulação de mercadorias, bens e serviços, inclusive nos Postos de 

Fiscalização sob sua subordinação técnica;

II - gerir as ações e os procedimentos de fi scalização e, em articulação com as 

Administrações Fazendárias, as atividades de controle administrativo-tributário;

III - formalizar o crédito tributário, aplicar penalidades e arrecadar tributos, no 

âmbito de sua competência;

IV - executar o controle fiscal dos contribuintes, impor Regime Especial de 

Controle e Fiscalização e exercer todas as atribuições das Delegacias Fiscais 

naquelas localidades onde houver acordo prévio com a respectiva Delegacia Fiscal 

e Superintendência Regional da Fazenda e com a Superintendência de Fiscalização;

V - prestar esclarecimentos aos contribuintes, no âmbito de sua competência;

VI - executar ações referentes à cobrança do crédito tributário; e

VII - promover a conscientização sobre o signifi cado social do tributo.

Subseção III

Das Administrações Fazendárias de 1º ou 2º nível

Art. 43. As Administrações Fazendárias de 1º ou 2º nível têm por fi nalidade, em 

sua área de abrangência, executar e supervisionar as atividades administrativo-

tributárias, atendendo às orientações da Superintendência Regional da Fazenda 

a que estiverem subordinadas e às diretrizes e normas emanadas das unidades 

centralizadas, competindo-lhes:

I - executar, acompanhar e controlar as atividades relativas à manutenção das 

informações cadastrais e à tramitação de Processo Tributário Administrativo;

II - gerir, em articulação com a respectiva Delegacia Fiscal ou Delegacia Fiscal 

de Trânsito, as atividades de controle administrativo-tributário dos agentes 

econômicos sujeitos aos tributos estaduais;

III - prestar esclarecimentos aos contribuintes, no âmbito de sua competência, 

bem como proceder ao seu enquadramento e às autorizações que se fi zerem 

necessárias à legalização de seu funcionamento;

IV - executar, acompanhar e controlar as atividades referentes à cobrança e à 

administração do crédito tributário;

V - coordenar, executar e avaliar as atividades pertinentes à administração 

geral, orçamentária e fi nanceira; e

VI - promover a conscientização sobre o signifi cado social do tributo.

Subseção IV

Das Administrações Fazendárias de 3º nível

Art. 44. As Administrações Fazendárias de 3º nível têm por finalidade, em 

sua área de abrangência, executar e supervisionar as atividades administrativo-
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tributárias, atendendo às orientações da Administração Fazendária de 1º ou 2º nível 

a que estiverem subordinadas tecnicamente e às diretrizes e normas emanadas das 

unidades centralizadas, competindo-lhes:

I - executar, acompanhar e controlar as atividades relativas à manutenção das 

informações cadastrais e à tramitação de Processo Tributário Administrativo;

II - gerir, em articulação com a respectiva Delegacia Fiscal ou Delegacia Fiscal 

de Trânsito, as atividades de controle administrativo-tributário dos agentes 

econômicos sujeitos aos tributos estaduais;

III - prestar esclarecimentos aos contribuintes, no âmbito de sua competência, 

bem como proceder ao seu enquadramento e às autorizações que se fi zerem 

necessárias à legalização de seu funcionamento;

IV - executar, acompanhar e controlar as atividades referentes à cobrança e à 

administração do crédito tributário;

V - coordenar, executar e avaliar as atividades pertinentes à administração 

geral; e

VI - promover a conscientização sobre o signifi cado social do tributo.

Subseção V

 Dos Postos de Fiscalização

Art. 45. Os Postos de Fiscalização têm por finalidade executar o controle do 

trânsito e da circulação de mercadorias, bens e serviços, atendendo às orientações 

da Delegacia Fiscal de Trânsito a que estiverem subordinados tecnicamente e às 

diretrizes e normas emanadas das unidades centralizadas, competindo-lhes:

I - exercer atividades de fi scalização, visando assegurar o controle do trânsito e da 

circulação de mercadorias, bens e serviços;

II - formalizar o crédito tributário, aplicar penalidades e arrecadar tributos, no 

âmbito de sua competência;

III - executar atividades de controle fiscal, em contribuintes selecionados, 

quando houver prévio acordo com a respectiva Delegacia Fiscal de Trânsito e 

Superintendência Regional da Fazenda e com a Superintendência de Fiscalização; 

e

IV - promover a conscientização sobre o signifi cado social do tributo.

Da Lei 6.763/75, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas 

Gerais, também se destacam os seguintes dispositivos:

Livro Primeiro

Parte Geral

(...)



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

474

Título II

Do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 

sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação

(...)

Capítulo XIII

Da Fiscalização

Art. 49 - A fi scalização do imposto compete à Secretaria de Estado de Fazenda, 

observado o disposto no art. 201 desta Lei.

(...)

Livro Segundo

Do Processo Tributário-Administrativo e da Administração-Tributária

(...)

Título II

Da Administração Tributária

Capítulo I

Da Fiscalização dos Tributos

Art. 201 - A fi scalização tributária compete à Secretaria de Estado de Fazenda, 

por intermédio dos seus funcionários fi scais e, supletivamente, em relação às taxas 

judiciárias, à autoridade judiciária expressamente nomeada em lei.

§ 1º - Compete exclusivamente aos Auditores Fiscais da Receita Estadual, aos 

Agentes Fiscais de Tributos Estaduais e aos Fiscais de Tributos Estaduais o exercício 

das atividades de fi scalização e de lançamento do crédito tributário.

O Regulamento do ICMS de Minas Gerais, aprovado pelo Decreto 

43.080/2002, dispõe o seguinte:

Art. 188 - A fi scalização do imposto compete aos órgãos próprios da Secretaria de 

Estado de Fazenda e será realizada exclusivamente pelos Agentes Fiscais de Tributos 

Estaduais, Auditores Fiscais da Receita Estadual e Fiscais de Tributos Estaduais.

Art. 195. Na hipótese do contribuinte do ICMS ter escriturado créditos ilegítimos 

ou indevidos, tais créditos serão estornados mediante exigência integral em Auto de 

Infração, acrescidos dos juros de mora, das multas relativas ao aproveitamento 

indevido e da penalidade a que se refere o inciso II do art. 56 da Lei n. 6.763, de 

1975, a partir dos respectivos períodos de creditamento.
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A partir da interpretação sistemática dos supracitados dispositivos 

constitucionais, legais e regulamentares – especialmente os arts. 201, § 1º, da 

Lei estadual 6.763/75 e 188 do Decreto estadual 43.080/2002 –, impõe-se a 

conclusão de que a fi scalização e a cobrança do ICMS não se incluem entre as 

atribuições do Secretário da Fazenda do Estado de Minas Gerais. Ao contrário, 

tais atos de fi scalização e cobrança competem, exclusivamente, aos Agentes 

Fiscais de Tributos Estaduais, Auditores Fiscais da Receita Estadual e Fiscais 

de Tributos Estaduais.

Outrossim, diferentemente do Secretário da Fazenda do Estado de 

Minas Gerais, os servidores da Secretaria de Estado da Fazenda não possuem 

prerrogativa de foro perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 

em se tratando de mandados de segurança contra atos por eles praticados.

Com efeito, o art. 106, I, c, da Constituição do Estado de Minas Gerais 

prevê que compete ao Tribunal de Justiça, além das atribuições previstas nesta 

Constituição, processar e julgar, originariamente, ressalvada a competência 

das justiças especializadas, “o mandado de segurança contra ato do Governador 

do Estado, da Mesa e da Presidência da Assembléia Legislativa, do próprio 

Tribunal ou de seus órgãos diretivos e colegiados, de Juiz de Direito, nas causas 

de sua competência recursal, de Secretário de Estado, do Presidente do Tribunal 

de Contas, do Procurador-Geral de Justiça, do Advogado-Geral do Estado e 

contra ato da Presidência de Câmara Municipal ou de suas comissões, quando 

se tratar de processo de perda de mandato de Prefeito” (grifou-se).

Portanto, ainda que não incidisse, na espécie, a Súmula 266/STF, o 

Secretário da Fazenda do Estado de Minas Gerais não possui legitimidade para 

fi gurar, como autoridade coatora, no polo passivo deste Mandado de Segurança, 

que visa afastar a aplicabilidade da Resolução 3.166/2001, sendo inaplicável 

a teoria da encampação, pois haveria indevida modificação ampliativa da 

competência prevista no supracitado art. 106, I, c, da Constituição do Estado de 

Minas Gerais.

Por fi m, julgado extinto o presente Mandado de Segurança, sem resolução 

do mérito, logicamente não cabe ao STJ pronunciar-se sobre o mérito da causa 

ou do Recurso Ordinário, porquanto tal pronunciamento seria incompatível 

com a decisão tomada. Nesse contexto, também não se justifi ca o sobrestamento 

do feito, até o julgamento do Recurso Extraordinário 628.075/RS, pelo STF, na 

forma estabelecida pelo art. 1.030, III, do CPC/2015.
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Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VI, § 3º, do CPC/2015, 

julgo, de ofício, extinto o presente Mandado de Segurança, sem resolução do 

mérito, e julgo prejudicado, em consequência, o Recurso Ordinário.

É como voto.

VOTO-VISTA

Ementa: Processual Civil. Recurso ordinário em mandado de 

segurança. Tributário. ICMS. Resolução 3.166/2001 (da Secretaria 

de Estado de Fazenda de Minas Gerais). Mecanismo de reação à 

“Guerra Fiscal”. Não ocorrência de impetração contra lei em tese. 

Reconhecimento da legitimidade passiva da autoridade impetrada.

1. Não obstante o mandado de segurança seja preventivo, 

fi ca caracterizado o justo receio, tendo em vista que demonstrada, 

concretamente, a ameaça a suposto direito líquido e certo. Desse 

modo, não há falar em impetração contra lei em tese.

2. É da competência da autoridade impetrada (Secretário de 

Estado da Fazenda de Minas Gerais) regulamentar o tema constante 

do ato impugnado (Resolução 3.166/2001). Assim, além de ter 

ordenado a prática do ato tido por ilegal, é ele que possui competência 

para corrigir a suposta ilegalidade (art. 6º, § 3º, da Lei 12.016/2009). 

Por tais razões, revela-se correta a sua indicação como autoridade 

impetrada.

3. Voto vista no sentido de afastar os óbices constantes do voto 

proferido pela eminente Ministra Relatora, a fi m de que a Turma 

prossiga no exame do recurso ordinário (com a sua venia).

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques: Como já observado pela 

eminente Ministra Relatora, o recurso ordinário foi interposto em face de 

acórdão proferido em mandado de segurança, no qual se pretende afastar 

a Resolução 3.166/2001 “que veda a apropriação de créditos do ICMS nas 

entradas, decorrentes de operações interestaduais, de mercadorias cujos 

remetentes sejam benefi ciados com incentivos fi scais concedidos, por outros 

Estados, em desacordo com o entendimento do Fisco mineiro acerca da 

legislação de regência do imposto”.
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Em seu voto, a eminente Ministra Assusete Magalhães julga extinto o 

mandado de segurança, reconhecendo a ilegitimidade passiva da autoridade 

impetrada, e julga prejudicado o recurso ordinário.

Para melhor exame, pedi vista dos autos.

Inicialmente, registre-se que o presente recurso submete-se à regra prevista 

no Enunciado Administrativo n. 3, in verbis: “Aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de 

março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na 

forma do novo CPC”.

Por outro lado, registro que, em voto vista proferido nos autos dos EDcl no 

AgRg no RMS 49.945/MG (Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, 

julgado em 16/08/2016, DJe 10/10/2016), apresentei, em suma, os seguintes 

fundamentos:

(...) Registro que, ao menos em tese, o entendimento da Primeira Turma alinha-

se ao entendimento da Primeira Seção, tendo em vista que este Órgão Julgador 

analisou a questão relativa à constitucionalidade/legalidade da Resolução 

3.166/2001 da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, nos autos do 

RMS 38.041/MG, no qual o Secretário de Estado de Fazenda figurava como 

autoridade coatora, reconhecendo, ainda que implicitamente, a legitimidade de 

tal autoridade.

Não obstante a relevância desses fundamentos, verifica-se que eles estão 

atrelados ao mérito da questão controvertida (legitimidade ou não da autoridade 

apontada como coatora), em relação ao qual, certo ou errado, houve expressa 

manifestação desta Turma.

Assim, considerando que os embargos de declaração não constituem a via 

adequada ao rejulgamento da causa, impõe-se, no caso, a sua rejeição.

No caso concreto, considerando que não existem os limites mencionados, 

passo à análise de dois pontos que fundamentam o voto da eminente Ministra 

Relatora: (a) aplicação do óbice da Súmula 266/STF; (b) ilegitimidade passiva 

da autoridade impetrada.

Em relação aos pontos mencionados, peço venia para transcrever o seguinte 

excerto extraído da respectiva ementa:

Sendo preventivo o mandado de segurança, desnecessária a existência 

concreta de ato coator, porquanto o receio de ato que venha a violar o direito 

líquido e certo da parte impetrante é sufi ciente a ensejar a impetração. Entretanto, 

in casu, diante da argumentação constante da impetração, não se verifica 
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a existência de possíveis atos de efeitos concretos, a serem praticados pelo 

Secretário de Estado da Fazenda – a justifi car a competência originária do Tribunal 

de Justiça –, tendentes a violar ou ameaçar suposto direito líquido e certo da 

impetrante, a dar ensejo à impetração, ainda que na forma preventiva. Com 

efeito, a impetrante não aponta ato algum, de efeitos concretos, a ser praticado 

pela autoridade que se aponta coatora – o Secretário de Estado da Fazenda –, 

a justifi car a competência originária do Tribunal de Justiça. Apenas impetra o 

mandamus contra a Resolução 3.166/2001, do Secretário de Estado da Fazenda, 

por reputar inconstitucional tal norma de direito local. Assim, incide, na espécie, a 

Súmula 266/STF (“Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”).

A Primeira Seção do STJ, ao julgar o MS 4.839/DF (Rel. Ministro Ari Pargendler, 

DJU de 16/02/98), deixou anotado que “a autoridade coatora, no mandado de 

segurança, é aquela que pratica o ato, não a que genericamente orienta os 

orgãos subordinados a respeito da aplicação da lei no âmbito administrativo; mal 

endereçado o writ, o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito”.

V. A Primeira Turma do STJ, ao julgar o AgRg no RMS 36.846/RJ (Rel. Ministro 

Ari Pargendler, DJe de 07/12/2012), decidiu que, no regime do lançamento por 

homologação, a iminência de sofrer o lançamento fiscal, acaso não cumpra 

a legislação de regência, autoriza o sujeito passivo da obrigação tributária a 

impetrar mandado de segurança contra a exigência que considera indevida. 

Nesse caso, porém, autoridade coatora é aquela que tem competência para o 

lançamento ex offi  cio, que, certamente, não é o Secretário de Estado da Fazenda.

A mais recente jurisprudência da Segunda Turma do STJ orienta-se no sentido 

de que o Secretário de Estado da Fazenda não possui legitimidade para fi gurar, 

como autoridade coatora, em mandado de segurança que visa afastar restrições 

ao aproveitamento de créditos de ICMS. Nesse sentido: AgRg no RMS 32.648/

PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 18/11/2015; AgRg no RMS 

49.945/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 30/03/2016. 

No mesmo sentido são os seguintes precedentes atuais da Primeira Turma desta 

Corte: AgInt no RMS 51.519/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 

de 16/12/2016; AgInt no RMS 46.013/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira 

Turma, DJe de 29/08/2016; AgRg no RMS 30.771/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes 

Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 30/11/2016; AgInt no RMS 49.232/MS, Rel. 

Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/05/2016.

A despeito dos precedentes citados, entendo, com a maxima venia, que 

análise dos pontos mencionados deve ocorrer concretamente, ou seja, levando-se 

em consideração os termos da inicial.

Nesse contexto, destaco o pedido central efetuado no mandamus:

(...) Que ao fi nal, seja concedida em defi nitivo a segurança, confi rmando-se 

integralmente o pedido liminar, reconhecendo-se defi nitivamente a ilegalidade 
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da Resolução 3.166/01 do Estado de Minas Gerais, por tudo já mencionado ao 

longo deste mandamus, e principalmente por esta forma indireta exigir ICMS 

devido para outro ente da Federação.

A impetrante, a fi m de demonstrar a existência do justo receio, argumenta 

em sua petição que:

Ocorre que a Impetrante, exatamente por esse ilegal procedimento do Senhor 

Secretário de Fazenda, previsto na citada Resolução de sua lavra, teve contra 

si lavrados vários autos de infração, ora exigindo diferença de ICMS na barreira 

fi scal, ora relacionados à glosa de créditos regularmente tomados em sua escrita 

fi scal:

1 - Auto de Infração n. 01.000157072.94, de 22/11/2007, montante de R$ 

89.119,92, lavrado com base no art. 1º, item 10.1 do anexo único da Resolução 

3.166/01, exigindo diferença de ICMS na Barreira Estadual;

2 - Auto de Infração n. 01.000157024.03, de 14/11/2007, montante de R$ 

76.152,07, lavrado com base no art. 1º, item 10.1 do anexo único da Resolução 

3.166/01, exigindo diferença de ICMS na Barreira Estadual;

3 - Auto de Infração n. 02.000212861.71, de 10/07/2007, montante de R$ 

2.249,10, lavrado com base no art. 1º, item 10.1 do anexo único da Resolução 

3.166/01, exigindo diferença de ICMS na Barreira Estadual;

Todos estes autos de infração estão sendo devidamente discutidos em ações 

próprias, com o ônus disto decorrente e espera a Impetrante que consiga reverter 

estas ilegais cobranças. Porém, não pode a Impetrante, a cada nova remessa de 

baterias oriundas do Estado de Pernambuco, ter que continuar a suportar novas 

autuações, sempre baseadas em ilegal “norma” estadual, e daí “suportar os ônus 

das discussões judiciais já que discussões administrativas se mostram infrutíferas, 

pois as autuações são baseadas em norma estadual em vigor.

Conforme demonstrado, em razão do ato impugnado no presente 

mandamus, a impetrante sofre constantes autuações por parte da fi scalização 

tributária do Estado de Minas Gerais.

Registro que o caso concreto não trata propriamente da guerra fi scal. 

O que se discute é a legalidade do mecanismo utilizado pelo Estado de Minas 

Gerais para reagir à guerra fi scal supostamente desencadeada pelos Estados-membros 

arrolados no Anexo Único da Resolução 3.166/2001 (da Secretaria de Estado de 

Fazenda de Minas Gerais), quais sejam: Espírito Santo, Mato Grosso, Bahia, 

Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do 

Sul, Pernambuco, Paraná, Ceará, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rondônia, 

Rio Grande do Norte, Sergipe, Paraíba, Alagoas, Pará e Amazonas.
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Nesse contexto, sem adentrar o mérito do mandamus, as autuações citadas 

na inicial integram a causa de pedir, e são aptas a comprovar a existência do justo 

receio, razão pela qual não há falar em impetração contra lei em tese.

Em relação ao tema, peço venia para transcrever o seguinte excerto extraído 

do voto vista que proferi nos autos do RMS 38.041/MG (Rel. Ministra Eliana 

Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, 

julgado em 28/08/2013, DJe 04/11/2013):

Não obstante o mandado de segurança seja preventivo, fi ca caracterizado o 

justo receio, tendo em vista que demonstrada a ameaça a suposto direito líquido 

e certo. Entendo oportuna essa observação, em razão da manifesta natureza 

abstrata do ato infralegal objeto da impetração.

Registro que o meu voto vista alinhou-se à posição vencedora, no âmbito 

da Primeira Seção.

Não obstante, entendo oportuno ressaltar que a questão em comento não 

foi enfrentada pelo Tribunal de origem. Não foi enfrentada, sobretudo, porque 

nem sequer constou das informações prestadas pela autoridade impetrada (fl s. 

207/218), a qual se limitou a defender a inexistência de ato ilegal e abusivo, 

impugnando o mérito da impetração.

Por outro lado, no que concerne à legitimidade passiva da autoridade 

impetrada, registro que:

1) Não foi enfrentada, ao menos expressamente, pela Primeira Seção no 

julgamento do RMS 38.041/MG;

2) No caso concreto, não foi suscitada nas informações prestadas pela 

autoridade apontada como coatora nem foi enfrentada pelo Tribunal de origem.

Sobre a questão, peço venia para transcrever o seguinte excerto extraído da 

ementa do voto apresentado pela eminente Ministra Relatora:

A partir da interpretação analítica da legislação estadual pertinente à 

Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais, ao Secretário de Estado da 

Fazenda e aos Agentes Fiscais de Tributos Estaduais, Auditores Fiscais da Receita 

Estadual e Fiscais de Tributos Estaduais, especialmente os arts. 201, § 1º, da Lei 

estadual 6.763/75 e 188 do Decreto estadual 43.080/2002, impõe-se a conclusão 

de que a fi scalização e a cobrança do ICMS não se incluem entre as atribuições 

do Secretário da Fazenda do Estado de Minas Gerais. Ao contrário, tais atos 

de fi scalização e cobrança competem, exclusivamente, aos Agentes Fiscais de 

Tributos Estaduais, Auditores Fiscais da Receita Estadual e Fiscais de Tributos 

Estaduais.



Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 31, (254): 417-520, abril/junho 2019 481

Afi rmo, novamente, que as autuações mencionadas na inicial do mandamus 

não se referem ao pedido, e sim à causa de pedir.

Nesse contexto, com a venia da eminente Ministra Relatora, entendo que 

o objeto (pedido) do mandamus não tem relação direta com as atribuições dos 

“Agentes Fiscais de Tributos Estaduais, Auditores Fiscais da Receita Estadual e 

Fiscais de Tributos Estaduais”, pois tais autoridades não possuem competência 

para desfazer o ato impugnado — Resolução 3.166/2001 (da Secretaria de 

Estado de Fazenda de Minas Gerais).

Ressalto que tais servidores estaduais não possuem autonomia para efetuar 

ou não as autuações, porque lhes cabe apenas cumprir a legislação tributária do 

Estado de Minas Gerais.

Sobre o tema, Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança e ações 

constitucionais, 35ª Edição, Malheiros, 2013, p. 73) ensina que “incabível é 

a segurança contra autoridade que não disponha competência para corrigir 

a ilegalidade impugnada. A impetração deverá ser sempre dirigida contra 

autoridade que tenha poderes e meios para praticar o ato ordenado pelo 

Judiciário”.

Observo que essa mesma doutrina amparou o voto proferido pela eminente 

Ministra Relatora, nos autos do AgRg no MS 21.629/DF (Rel. Ministra 

Regina Helena Costa, Rel. p/ Acórdão Ministra Assusete Magalhães, Primeira 

Seção, julgado em 14/09/2016, DJe 17/04/2017), cujo excerto peço venia para 

transcrever:

(...) No mesmo sentido é o entendimento de Hely Lopes Meirelles (Mandado 

de segurança e ações contitucionais, 34ª ed., atual. e ampl., São Paulo, Malheiros, 

2011, págs. 33/72):

Ato de autoridade é toda manifestação ou omissão do Poder Público 

ou de seus delegados, no desempenho de suas funções ou a pretexto de 

exercê-las. Por “autoridade” entende-se a pessoa física investida de poder de 

decisão dentro da esfera de competência que lhe é atribuída pela norma legal.

Deve-se distinguir autoridade pública do simples agente público. Aquela 

detém, na ordem hierárquica, poder de decisão e é competente para praticar 

atos administrativos decisórios, os quais, se ilegais ou abusivos, são suscetíveis 

de impugnação por mandado de segurança quando ferem direito líquido 

e certo; o agente público não pratica atos decisórios, mas simples atos 

executórios, e, por isso, não está sujeito ao mandado de segurança, pois é 

apenas executor de ordem superior.
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(...) É autoridade coatora, para os efeitos da lei, a pessoa que ordena ou 

omite a prática do ato impugnado e o superior que baixa normas gerais 

para sua execução. Não há confundir, entretanto, o simples executor 

material do ato com a autoridade por ele responsável. Coator é a autoridade 

superior que pratica ou ordena concreta e especifi camente a execução 

ou inexecução do ato impugnado e responde pelas suas consequências 

administrativas; executor é o agente subordinado que cumpre a ordem 

por dever hierárquico, sem se responsabilizar por ela. Por exemplo, numa 

imposição fi scal ilegal, atacável por mandado de segurança, o coator não 

é nem o Ministro ou Secretário da Fazenda que expede instruções gerais 

para a arrecadação de tributos, nem o funcionário subalterno que cientifi ca 

o contribuinte da exigência tributária; o coator é o chefe do serviço que 

arrecada o tributo e impõe as sanções fi scais respectivas, usando do seu 

poder de decisão.

Incabível é a segurança contra autoridade que não disponha de 

competência para corrigir a ilegalidade impugnada. A impetração deverá ser 

sempre dirigida contra autoridade que tenha poderes e meios para praticar 

o ato ordenado pelo Judiciário; tratando-se de, porém, de simples ordem 

proibitiva (não fazer), é admissível o writ contra o funcionário que está 

realizando o ato ilegal, a ser impedido pelo mandado.

Em suma, “a autoridade coatora, para fi ns de impetração de mandado 

de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específi ca, 

o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta 

ilegalidade. Inteligência do art. 6º, § 3º, da Lei n. 12.016/2009” (RMS 36.836/

SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

19/06/2012, DJe 27/06/2012)

Não obstante os fundamentos já mencionados, observo que realizei 

pesquisa de jurisprudência no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de 

Minas Gerais, a fi m de encontrar precedentes que enfrentaram expressamente 

a questão relativa à legitimidade do Secretário de Estado da Fazenda de Minas 

Gerais — porquanto suscitada pela autoridade impetrada. Por oportuno, destaco 

os seguintes excertos:

Afi rma o Sr. Secretário de Estado da Fazenda de Minas Gerais ser inconteste 

a sua ilegitimidade passiva, vez que o ato impugnado, o de negar o direito ao 

aproveitamento integral do crédito de ICMS, não foi praticado pelo Secretário 

da Fazenda. Ressalta que o ato coator, se existente, foi praticado pelo Chefe de 

Divisão Tributária da Região afeta ao domicílio da empresa impetrante, ou, no 

máximo, pelo Diretor ou Superintendente da Receita Estadual.

Na ação mandamental a autoridade coatora é aquela que pratica ou se omite 

de praticar o ato impugnado, lesivo a direito líquido e certo.
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Na hierarquia de uma Secretaria de Estado há diversos níveis de competência 

e cada servidor é responsável pelo que ocorre dentro de seu nível funcional. 

Se é perfeitamente discriminada a atuação funcional da autoridade indicada, é 

legitimada para responder a segurança.

S.m.j., maior razão socorre ao impetrante, pois, na qualidade de gestor da 

arrecadação e repasse do ICMS, o Secretário de Estado da Fazenda representa 

a autoridade competente para eventual reparo no cálculo equivocado dos 

percentuais de crédito de ICMS utilizados pela impetrante.

A rigor, é quem detém atribuição para corrigir o ato atentatório ao direito 

líquido e certo sustentado, na medida em que é da sua competência exclusiva a 

revogação da Resolução ora atacada, sendo certo que o impetrado é o signatário 

de tal ato, portanto, tem o autor da impetração interesse jurídico na cessação 

da alegada ilegalidade consubstanciada na edição da Resolução n. 3.166/2001, 

editada pelo Sr. Secretário de Estado da Fazenda.

Portanto, inafastável o reconhecimento da legitimidade dessa autoridade para 

fi gurar no pólo passivo da ação mandamental.

(TJMG - Mandado de Segurança 1.0000.16.045371-8/000, Relator(a): Des.

(a) Heloisa Combat, 4ª Câmara Cível, julgamento em 22/09/2016, publicação da 

súmula em 26/09/2016)

Versando o mandado de segurança sobre suposto abuso de poder, em razão 

da restrição ao aproveitamento de créditos de ICMS, oriundos da entrada de 

mercadorias benefi ciadas por incentivos fi scais procedentes de outros Estados 

(Resolução n. 3.166/01), cuja regulamentação é ato de atribuição da autoridade 

apontada como coatora, resta evidente a legitimidade passiva desta no feito.

(TJMG - Mandado de Segurança 1.0000.15.028386-9/000, Relator(a): Des.(a) 

Hilda Teixeira da Costa, 2ª Câmara Cível, julgamento em 01/09/0015, publicação 

da súmula em 09/09/2015)

Em suma:

1) Não obstante o mandado de segurança seja preventivo, fi ca caracterizado 

o justo receio, tendo em vista que demonstrada, concretamente, a ameaça a 

suposto direito líquido e certo. Desse modo, não há falar em impetração contra 

lei em tese.

2) É da competência da autoridade impetrada (Secretário de Estado da 

Fazenda de Minas Gerais) regulamentar o tema constante do ato impugnado 

(Resolução 3.166/2001). Assim, além de ter ordenado a prática do ato tido por 

ilegal, é ele que possui competência para corrigir a suposta ilegalidade (art. 6º, 

§ 3º, da Lei 12.016/2009). Por tais razões, revela-se correta a sua indicação como 

autoridade impetrada.
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Diante do exposto, com a venia da eminente Ministra Relatora, afasto os 

óbices constantes do seu voto (impetração contra lei em tese e ilegitimidade 

passiva da autoridade impetrada), a fi m de que a Turma prossiga no exame do 

recurso ordinário.

É o voto.

ADITAMENTO AO VOTO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães: Em atenção ao voto-vista do 

eminente Ministro Mauro Campbell Marques, registro que observei, no caso, os 

termos da petição inicial, ao suscitar as duas preliminares ora em julgamento.

Com efeito, o pedido foi formulado do seguinte modo:

1 - Seja concedida medida liminar inaudita altera pars, no sentido que Vossa 

Excelência se digne de determinar que Autoridade Coatora, ora Impetrado:

a) Se abstenha, por si e por seus prepostos, de exigir diferença de ICMS, nas 

barreiras fiscais, diferença essa relativa a pretenso incentivo fiscal concedido no 

Estado de origem da mercadoria;

b) Se abstenha de glosar, por si e por seus prepostos, crédito de ICMS 

especifi camente relativo a eventual incentivo fi scal concedido em ente da Federação 

de origem das mercadorias, tudo conforme mencionado nos tópicos anteriores.

2 - Seja intimada a Autoridade apontada como coatora para que cumpra 

inteiramente a liminar e preste as informações de estilo, nos termos da Lei 12.016;

3 - Seja colhido o parecer do Ilustríssimo representante do Ministério Público;

4 - Que ao fi nal, seja concedida em defi nitivo a segurança, confi rmando-se 

integralmente o pedido liminar, reconhecendo-se defi nitivamente a ilegalidade da 

Resolução 3.166/01 do Estado de Minas Gerais, por tudo já mencionado ao longo 

deste mandamus, e principalmente por esta forma indireta exigir ICMS devido 

para outro ente da Federação (fl . 32e).

Formulou-se, a fi nal, pedido, para confi rmar a liminar postulada e para 

reconhecer a ilegalidade da aludida Resolução 3.166/2001. Não se requereu que 

o Secretário da Fazenda do Estado de Minas Gerais – autoridade administrativa 

apontada como coatora – anule ou desfaça a Resolução 3.166/2001, mas para 

que o Poder Judiciário reconheça a ilegalidade dessa Resolução (fl . 32e).

Ressalto que não se afi rmou que não seria preventivo o presente Mandado 

de Segurança, tampouco que as autuações, citadas na inicial, integrariam o 
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pedido, ao invés da causa de pedir. Na realidade, o que se afi rmou é que não 

há, no caso, justo receio de ocorrência de ato a ser praticado pelo Secretário da 

Fazenda do Estado de Minas Gerais, porquanto não tem ele competência para 

fi scalizar, autuar e lançar créditos tributários de ICMS, na forma do art. 201, § 

1º, da Lei 6.763/75, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas 

Gerais, e dos arts. 188 e 195 do Regulamento do ICMS de Minas Gerais, 

aprovado pelo Decreto 43.080/2002:

Art. 201 - A fi scalização tributária compete à Secretaria de Estado de Fazenda, 

por intermédio dos seus funcionários fi scais e, supletivamente, em relação às taxas 

judiciárias, à autoridade judiciária expressamente nomeada em lei.

§ 1º - Compete exclusivamente aos Auditores Fiscais da Receita Estadual, aos 

Agentes Fiscais de Tributos Estaduais e aos Fiscais de Tributos Estaduais o exercício 

das atividades de fi scalização e de lançamento do crédito tributário.

Art. 188 - A fi scalização do imposto compete aos órgãos próprios da Secretaria de 

Estado de Fazenda e será realizada exclusivamente pelos Agentes Fiscais de Tributos 

Estaduais, Auditores Fiscais da Receita Estadual e Fiscais de Tributos Estaduais.

Art. 195. Na hipótese do contribuinte do ICMS ter escriturado créditos ilegítimos 

ou indevidos, tais créditos serão estornados mediante exigência integral em Auto de 

Infração, acrescidos dos juros de mora, das multas relativas ao aproveitamento 

indevido e da penalidade a que se refere o inciso II do art. 56 da Lei n. 6.763, de 

1975, a partir dos respectivos períodos de creditamento.

Disse eu, no voto: “Entretanto, in casu, diante da argumentação constante 

da impetração, não se verifi ca a existência de possíveis atos de efeitos concretos 

a serem praticados pelo Secretário de Estado da Fazenda – a justificar a 

competência originária do Tribunal de Justiça –, tendentes a violar ou ameaçar 

suposto direito líquido e certo da impetrante, a dar ensejo à impetração, ainda 

que na forma preventiva. Com efeito, a impetrante não aponta ato algum, 

de efeitos concretos, a ser praticado pela autoridade que se aponta coatora 

– o Secretário de Estado da Fazenda –, a justifi car a competência originária 

do Tribunal de Justiça. Apenas impetra o mandamus contra a Resolução 

3.166/2001, do Secretário de Estado da Fazenda, por reputar inconstitucional 

tal norma de direito local. Assim, incide, na espécie, a Súmula 266/STF (‘Não 

cabe mandado de segurança contra lei em tese’)”.

Com efeito, neste Mandado de Segurança preventivo, ajuizado em 

29/10/2014, a impetrante impugna a Resolução 3.166, de 11/07/2001, que se 

caracteriza como norma genérica e abstrata, deixando de observar, inclusive, em 
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relação a esse ato infralegal impugnado, o prazo decadencial de 120 (cento e 

vinte) dias, previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009.

O Ministro Mauro Campbell Marques – tanto em seu voto-vista proferido 

na Primeira Seção do STJ, nos autos do RMS 38.041/MG, quanto em seu 

voto-vista proferido no presente caso – reconhece a natureza abstrata (e não 

concreta) da Resolução 3.166/2001, do Secretário da Fazenda do Estado de 

Minas Gerais, o que vem corroborar meu entendimento pela incidência da 

Súmula 266/STF.

Da leitura do inteiro teor do acórdão proferido pela Primeira Seção 

do STJ, no retromencionado RMS 38.041/MG, verifi ca-se que não foram 

expressamente enfrentadas, naquela ocasião, as duas preliminares por mim 

suscitadas, no presente feito (Súmula 266/STF e ilegitimidade passiva ad 

causam do Secretário de Estado da Fazenda).

Impende salientar que o fato de o Tribunal de origem não haver 

enfrentado, expressamente, tais preliminares, e de as informações restringirem-

se ao mérito da causa não impede que o STJ, no exercício da sua competência 

recursal ordinária, reconheça, de ofício, a ausência de quaisquer dos pressupostos 

processuais ou condições da ação, como demonstrei no meu voto.

Consoante o meu voto, a partir da interpretação analítica da legislação 

estadual pertinente à Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais, ao 

Secretário de Estado da Fazenda e aos Agentes Fiscais de Tributos Estaduais, 

Auditores Fiscais da Receita Estadual e Fiscais de Tributos Estaduais, 

especialmente os arts. 201, § 1º, da Lei estadual 6.763/75 e 188 do Decreto 

estadual 43.080/2002, impõe-se a conclusão de que a fi scalização e a cobrança do 

ICMS não se incluem entre as atribuições do Secretário da Fazenda do Estado 

de Minas Gerais. Ao contrário, tais atos de fi scalização e cobrança competem, 

exclusivamente, aos Agentes Fiscais de Tributos Estaduais, Auditores Fiscais da 

Receita Estadual e Fiscais de Tributos Estaduais.

Da lição doutrinária de HELY LOPES MEIRELLES, por mim citada, 

tanto no AgRg no MS 21.629/DF (Rel. Ministra Regina Helena Costa, do qual 

fui relatora para o acórdão, DJe de 17/04/2017), quanto neste feito, destaca-se 

o seguinte trecho, que corrobora meu entendimento pela ilegitimidade passiva 

ad causam do Secretário de Estado da Fazenda, em se tratando de mandado 

de segurança que visa afastar exigência fi scal: “(...) numa imposição fi scal ilegal, 

atacável por mandado de segurança, o coator não é nem o Ministro ou o Secretário 

da Fazenda que expede instruções para a arrecadação de tributos, nem o funcionário 
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subalterno que cientifi ca o contribuinte da exigência tributária; o coator é o chefe do 

serviço que arrecada o tributo e impõe as sanções fi scais respectivas, usando do seu 

poder de decisão” (Mandado de Segurança, 29ª edição, São Paulo: Malheiros, 

2006, p. 63).

O eminente Ministro Mauro Campbell Marques, em se tratando de recursos 

ordinários em mandados de segurança que visam afastar exigências fi scais, vem 

decidindo pela ilegitimidade passiva ad causam do Secretário de Estado da 

Fazenda, como ilustram os seguintes precedentes da relatoria de Sua Excelência:

Processual Civil. Agravo regimental no recurso ordinário. Teoria da 

encampação. Inaplicabilidade.

1. Como bem observado pelo Tribunal de origem, considerando a pretensão 

contida no mandamus — afastamento do ICMS nas transferências de mercadorias 

entre estabelecimentos da impetrante —, verifi ca-se que a atribuição para a prática 

do ato é do Diretor da Coordenação da Receita da Secretaria da Fazenda (art. 56, XI, 

da Lei Estadual 11.580/2006), inexistindo ato que possa ser atribuído ao Governador 

do Estado ou ao Secretário de Fazenda.

2. É inviável a aplicação da teoria da encampação quando enseja a ampliação 

indevida da competência originária do Tribunal de Justiça.

3. Agravo regimental não provido (STJ, AgRg no RMS 36.113/PR, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 25/09/2013).

Processual Civil. Agravo regimental no recurso ordinário. Teoria da 

encampação. Inaplicabilidade. Teoria da encampação. Inaplicabilidade.

1. Como bem observado pelo Tribunal de origem, o Governador do Estado e o 

Secretário da Fazenda do Estado do Ceará não possuem legitimidade para responder 

por atos de natureza tributária, pois tais autoridades não têm competência legal 

para lançar tributos ou constituir créditos tributários, sendo que tais atividades, 

por determinação legal, são atribuídas a outras autoridades fiscais, de escalão 

hierárquico subalterno. Assim, na hipótese, inexiste ato que possa ser atribuído ao 

Governador do Estado ou ao Secretário de Fazenda.

2. É inviável a aplicação da teoria da encampação quando enseja a ampliação 

indevida da competência originária do Tribunal de Justiça.

3. Agravo regimental não provido (STJ, AgRg no RMS 42.792/CE, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 11/03/2014).

Quanto aos precedentes do Tribunal de origem, citados no voto-vista 

proferido pelo Ministro Mauro Campbell Marques, da leitura dos trechos 

transcritos desses precedentes verifi ca-se que não foram ali sequer mencionados 
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os dispositivos da legislação estadual pertinente à Secretaria da Fazenda do 

Estado de Minas Gerais, ao Secretário de Estado da Fazenda e aos Agentes 

Fiscais de Tributos Estaduais, Auditores Fiscais da Receita Estadual e Fiscais 

de Tributos Estaduais, especialmente os arts. 201, § 1º, da Lei estadual 6.763/75 

e 188 do Decreto estadual 43.080/2002, que foram exaustivamente analisados 

em meu voto.

Como registrei no voto, ainda que não incidisse, na espécie, a Súmula 

266/STF, o Secretário da Fazenda do Estado de Minas Gerais não possui 

legitimidade para figurar, como autoridade coatora, no polo passivo deste 

Mandado de Segurança, em face do pedido formulado, além do que haveria 

indevida modifi cação ampliativa da competência originária do Tribunal de 

Justiça, prevista no art. 106, I, c, da Constituição do Estado de Minas Gerais, 

sendo inaplicável ao caso, portanto, a teoria da encampação.

Ante o exposto, em aditamento ao voto por mim proferido, renovando 

as vênias ao Ministro Mauro Campbell Marques, reafi rmo meu entendimento 

pela incidência da Súmula 266/STF e pela ilegitimidade passiva ad causam do 

Secretário da Fazenda do Estado de Minas Gerais, no caso.

ADITAMENTO AO VOTO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques: Senhor Presidente, tomei 

conhecimento do voto em aditamento da Ministra Assusete Magalhães neste 

momento. Não vou pedir vista regimental, vou proferir um voto em aditamento 

ao meu, em contraposição ao de Sua Excelência lançado agora em sessão, nos 

seguintes termos, Ministra Assusete: os itens “a” e “b” que Vossa Excelência 

alega como pedido estão atrelados à medida acautelatória e não ao pedido 

do mandado de segurança. Então, as premissas que fulcram o voto de Vossa 

Excelência do ponto 1, “a” e “b”, estão atrelados ao pedido de liminar, não de 

mérito.

Por isso que, no meu voto, eu trouxe o pedido do mérito do mandado 

de segurança, que é o item 4, portanto, do pedido. O pedido do mandado de 

segurança é o item 4 do pedido.

Quanto aos precedentes citados, meus, nenhum deles é de Minas Gerais, 

nenhum deles trata da Resolução 3.166 e não há similitude fática com o caso 

concreto agora em julgamento.
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Agora, pediria a atenção de Vossa Excelência para o que pode causar esse 

julgamento na Segunda Turma.

A Segunda Turma, para pacifi car o entendimento sobre esse tema de 

guerra fi scal, afetou à Primeira Seção o RMS. Naquele julgamento, a Súmula n. 

266 foi expressamente afastada. Não se tratou da legitimidade, é verdade, mas 

a súmula foi afastada, inclusive consta do meu voto-vista. Registro que o fato 

de não haver referência numérica à Súmula é irrelevante. O que importa é que 

no meu voto vista a matéria foi expressamente tratada, ou seja, afi rmou-se que 

houve demonstração do justo receio, concretamente, o que afasta, evidentemente, 

a alegação de impetração contra lei em tese.

Só para rememorar, os Ministros Herman Benjamim e Og Fernandes 

estavam na Seção, recordam-se que quando proferi meu voto, Ministros, ao 

fi nal o Ministro Napoleão falou assim: “Isso era tudo o que eu queria dizer para 

o meu voto”. Quando eu expliquei qual era a situação de guerra fi scal naquele 

instante.

Acrescento, em consideração ao que foi bem observado pelo senhor 

Advogado na Tribuna, que, nos autos do RMS 24.608/MG, esta Segunda 

Turma, em caso idêntico, afastou expressamente o óbice da Súmula 266/STF. 

Por oportuno, destaco a respectiva ementa:

Processual Civil e Tributário. Mandado de segurança preventivo. Cabimento. 

Inaplicabilidade da Súmula 266/STF. Resolução 3.166/2001. Benefício fiscal 

restritivo. Redução de base de cálculo. Produtos que compõem cesta básica. Lei 

de efeitos concretos.

1. Doutrina e jurisprudência entendem que, se a lei gera efeitos concretos 

quando é publicada, ferindo direito subjetivo, é o mandado de segurança via 

adequada para impugná-la.

2. A Resolução 3.166/2001 do Estado de Minas Gerais, em seu art. 1º, vedou 

o creditamento pelo valor total de operações mercantis com produtos da cesta 

básica, impedindo, no sentir da impetrante, a não-cumulatividade do tributo, 

na medida em que o montante debitado é superior ao creditado, por força da 

redução da base de cálculo do tributo.

3. Contribuinte que se dedica ao ramo varejista e que comprova realizar 

operações mercantis com produtos que compõem a cesta básica é passível de 

sofrer os efeitos concretos da Resolução em tela.

4. Diante da inexorável incidência da norma tributária e da conduta vinculada 

da Administração tributária, é de se reconhecer a aptidão da Resolução 

3.166/2001 de provocar danos ao patrimônio jurídico do impetrante.
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5. Inaplicabilidade da Súmula 266/STF.

6. Recurso ordinário parcialmente provido.

(RMS 24.608/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008)

Outro ponto que coloco: os precedente citados, também do Ministro Og 

Fernandes, do Ministro Benedito Gonçalves e do Ministro Gurgel de Faria, 

parece-me que também não guardam similitude fática, não tratam do Estado de 

Minas Gerais nem abrangem a resolução em comento.

Ao fi m e ao cabo, Ministra Assusete Magalhães, a indagação que resta 

irrespondível de outra maneira senão negativamente é a seguinte: os fi scais na 

barreira podem fazer algo que não seja cumprir a resolução do secretário? Não. 

Eles só podem cumprir, sob pena de praticarem desídia funcional e até ato de 

improbidade administrativa. Então a única pessoa capaz, a meu sentir, de rever 

ou corrigir o ato para adequá-lo à não guerra fi scal é o próprio secretário de 

estado. Então, são posições antagônicas, reconheço, mas repito: o pedido do 

mandado de segurança está no item 4 e foi expresso.

Portanto, fi ca feito, Senhor Presidente, com as vênias renovadas à Ministra 

Assusete Magalhães, o meu aditamento ao voto, que faço neste momento, para 

reafi rmar a posição e declarar legítima a autoridade indicada na impetração, o 

Secretário de Fazenda do Estado de Minas Gerais.

É o voto.

VOTO-VISTA

Ementa: Processual Civil e Tributário. Recurso ordinário em 

mandado de segurança. ICMS. Resolução 3.166/2001 do Estado de 

Minas Gerais. Impetração contra lei em tese. Impossibilidade. Súmula 

266/STJ. Ilegitimidade passiva do Secretário da Fazenda do Estado 

de Minas Gerais. Precedentes do STJ.

1. Trata-se de Recurso Ordinário (art. 105, II, “b”, da Constituição 

Federal) interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais, que denegou a segurança, considerando que “não há ofensa ao 

princípio da não-cumulatividade pela previsão de estorno proporcional 

do crédito quando o remetente da mercadoria sujeita ao ICMS for 

benefi ciário de incentivos fi scais”.
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2. A parte recorrente pugna pelo provimento do Recurso 

Ordinário “(...) para que seja concedida a segurança e deferida in 

totum da ordem mandamental suplicada, para que seja reconhecida, 

defi nitivamente, a ilegalidade da Resolução 3.166/01 do Estado de 

Minas Gerais, por estar de forma indireta exigindo ICMS devido para 

outro ente da Federação (...)”.

3. A eminente Relatora, Min. Assusete Magalhães, extinguiu 

o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, 

VI, § 3º, do CPC/2015, considerando: a) a ilegitimidade passiva 

da autoridade impetrada; b) a impossibilidade de impetração de 

Mandado de Segurança contra lei em tese (Súmula 266/STJ).

4. O e. Min. Mauro Campbell Marques proferiu voto-vista, 

afastando os óbices constantes do voto da relatora, reconhecendo a 

existência de justo receio, uma vez demonstrada a ameaça a suposto 

direito líquido e certo. Ademais, sendo da competência da autoridade 

impetrada regulamentar o tema constante do ato impugnado 

(Resolução 3.166/2001), entende que seria dele a competência para 

corrigir a suposta ilegalidade.

5. A impetração preventiva se dirige, de fato, contra norma 

genérica e abstrata. A parte autora pugna pelo reconhecimento da 

“ilegalidade da Resolução 3.166/01 do Estado de Minas Gerais”. Não 

aponta, de forma precisa, nenhum ato de efeitos concretos, praticado ou a ser 

praticado pela autoridade apontada como coatora que caraterize a violação 

ao alegado direito líquido e certo.

6. Como bem observa a e. Relatora: “(...) neste Mandado de 

Segurança preventivo, ajuizado em 29/10/2014, a impetrante impugna 

a Resolução 3.166, de 11/07/2001, que se caracteriza como norma 

genérica e abstrata, deixando de observar, inclusive, em relação a esse 

ato infralegal impugnado, o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) 

dias, previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009”.

7. O não cabimento de Mandado de Segurança contra lei em tese, 

além de ser objeto do enunciado da Súmula 266/STJ, é reiteradamente 

reconhecido na jurisprudência do STJ. Precedentes: AgRg nos EDcl 

no RMS 39.788/RJ, Rel. Min. Diva Malerbi, Segunda Turma, DJe 

2.5.2016; AgInt no AREsp 963.188/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 30.11.2016; AgInt no REsp 1.530.846/MT, Rel. 
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Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 26.9.2017; RMS 29.349/

RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 19.8.2009.

8. Caracterizada a impetração contra norma em tese, deve 

ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado da 

Fazenda de Minas Gerais.

9. O argumento de que, sendo da competência da referida 

autoridade a regulamentação do tema constante do ato impugnado 

(Resolução 3.166/2001), “(...) é ele que possui competência para 

corrigir a suposta ilegalidade” apenas reforça a compreensão de que 

a impetração se deu contra norma em tese. A insurgência contra a 

regulamentação da matéria, e não contra ato concreto de lançamento 

tributário, é que determinaria a inclusão do Secretário de Estado da 

Fazenda de Minas Gerais no polo passivo da demanda.

10. No julgamento do AgRg no RMS 49.945/MG (DJe 

30.3.2016), também da relatoria da e. Min. Assusete Magalhães, a 

Segunda Turma compreendeu que o Secretário de Estado da Fazenda 

do Estado de Minas Gerais não possui legitimidade para fi gurar como 

autoridade coatora em Mandado de Segurança em que se pretende evitar 

a prática de lançamentos fi scais, ainda que em caráter preventivo. Ainda 

nesse sentido: RMS 32.795/MG, Rel. Min. Francisco Falcão. Segunda 

Turma, DJe 9.5.2018; RMS 45.902/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 

Segunda Turma, DJe 21.9.2016; AgInt no RMS 54.535/RJ, Rel. 

Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26.9.2018; AgInt no RMS 

56.103/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 

30.8.2018.

11. No acórdão proferido pela Primeira Seção no RMS 38.041/

MG, não foram objeto de discussão as questões preliminares ora 

suscitadas. A compreensão esposada em tal julgado não se adequa ao 

presente caso.

12. Voto-vista no sentido de acompanhar integralmente o voto da 

Relatora, para extinguir o presente Mandado de Segurança, sem resolução 

do mérito, e julgar prejudicado o Recurso Ordinário.

O Sr. Ministro Herman Benjamin: Trata-se de Recurso Ordinário (art. 

105, II, “b”, da Constituição Federal) interposto contra acórdão do Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais assim ementado:
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Mandado de segurança. Tributário. ICMS. Creditamento indevido. Entradas com 

benefício fi scal. Princípio da não-cumulatividade. Inexistência de ofensa. Não há 

ofensa ao princípio da não-cumulatividade pela previsão de estorno proporcional 

do crédito quando o remetente da mercadoria sujeita ao ICMS for benefi ciário de 

incentivos fi scais.

A parte recorrente pugna pelo provimento do Recurso Ordinário “(...) 

para que seja concedida a segurança e deferida in totum da ordem mandamental 

suplicada, para que seja reconhecida, defi nitivamente, a ilegalidade da Resolução 

3.166/01 do Estado de Minas Gerais, por estar de forma indireta exigindo 

ICMS devido para outro ente da Federação (...)”.

Requer, ainda, que a autoridade apontada como coatora:

a) Se abstenha, por si e por seus prepostos e agentes, de exigir diferença 

de ICMS, nas barreiras fi scais, diferença essa relativa a pretenso incentivo fi scal 

concedido no Estado de origem da mercadoria;

b) Se abstenha de glosar, por si e por seus prepostos e agentes, crédito de 

ICMS especifi camente relativo a eventual incentivo fi scal concedido em ente da 

Federação de origem das mercadorias, tudo conforme mencionado nos tópicos 

anteriores.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Minas Gerais às fl s. 487-492, 

e-STJ.

O Ministério Público Federal (fls. 505-508, e-STJ) opinou pelo 

sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso Extraordinário 628.075/

RS, com repercussão geral reconhecida.

A eminente Relatora, Min. Assusete Magalhães, entende que o presente 

processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, 

VI, § 3º, do CPC/2015, considerando: a) a ilegitimidade passiva da autoridade 

impetrada; b) a impossibilidade de impetração de Mandado de Segurança 

contra lei em tese (Súmula 266/STJ).

O e. Min. Mauro Campbell Marques proferiu voto-vista, afastando os 

óbices constantes do voto da Relatora (ilegitimidade passiva da autoridade 

impetrada e aplicação da Súmula 266/STJ), por considerar:

1) Não obstante o mandado de segurança seja preventivo, fi ca caracterizado 

o justo receio, tendo em vista que demonstrada, concretamente, a ameaça a 

suposto direito líquido e certo. Desse modo, não há falar em impetração contra 

lei em tese.
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2) É da competência da autoridade impetrada (Secretário de Estado da 

Fazenda de Minas Gerais) regulamentar o tema constante do ato impugnado 

(Resolução 3.166/2001). Assim, além de ter ordenado a prática do ato tido por 

ilegal, é ele que possui competência para corrigir a suposta ilegalidade (art. 6º, 

§ 3º, da Lei 12.016/2009). Por tais razões, revela-se correta a sua indicação como 

autoridade impetrada.

Pedi vista dos autos para melhor análise da questão.

É o breve relatório.

Após detida apreciação dos percucientes votos proferidos, entendo que a 

pretensão da recorrente não merece acolhida, como detalhadamente exposto 

pela e. Min. Assusete Magalhães.

Compulsando os autos, observei que a impetração preventiva se 

dirige, de fato, contra norma genérica e abstrata. A parte autora pugna pelo 

reconhecimento da “ilegalidade da Resolução 3.166/01 do Estado de Minas 

Gerais”. Não aponta, de forma precisa, nenhum ato de efeitos concretos, praticado ou 

a ser praticado pela autoridade apontada como coatora, que caraterize a violação ao 

alegado direito líquido e certo.

Para dissipar qualquer dúvida acerca do objeto do Mandado de Segurança, 

transcrevo o seguinte trecho da petição inicial (fl s. 1-33, e-STJ):

[...]

Assim, Excelência, este Mandado de Segurança possui o objetivo de que a 

Autoridade Coatora se abstenha de, por si e por seus prepostos, exigir a “diferença 

de ICMS” nas barreiras fi scais e de glosar os créditos de ICMS relativos às notas 

fi scais de compras interestaduais, reconhecendo-se da ilegalidade da Resolução 

3.166/01 do Estado de Minas Gerais, por se tratar de forma indireta de exigir ICMS 

devido por outro contribuinte e para outro ente da Federação.

Nesse contexto, a e. Relatora bem observa que, “(...) neste Mandado 

de Segurança preventivo, ajuizado em 29/10/2014, a impetrante impugna 

a Resolução 3.166, de 11/07/2001, que se caracteriza como norma genérica 

e abstrata, deixando de observar, inclusive, em relação a esse ato infralegal 

impugnado, o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, previsto no art. 23 

da Lei 12.016/2009”.

O não cabimento de Mandado de Segurança contra lei em tese, além de 

ser objeto do enunciado da Súmula 266/STJ, é reiteradamente reconhecido 

na jurisprudência deste Tribunal Superior, como exemplifi cam os seguintes 

julgados:
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Processual Civil. Tributário. Agravo regimental nos embargos de declaração 

no recurso em mandado de segurança. ICMS-ST. Impetração contra lei em tese. 

Ausência de prova pré-constituída. Ato atribuído ao Secretário de Estado de 

Fazenda. Ilegitimidade passiva.

1. “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese” (Súmula 266 do STF).

2. Hipótese em que o Tribunal a quo decidiu pela impropriedade da via 

mandamental por ausência de prova pré-constituída que afastasse a conclusão 

de impugnação de lei em tese, vale dizer, que as pessoas jurídicas associadas 

à entidade impetrante se submeteriam às disposições constantes do Decreto 

Estadual n. 24.427/2000, cuja legalidade foi questionada.

3. A impetrante não logrou comprovar a existência de qualquer ato concreto 

ou conduta do fisco que, com base no aludido Decreto estadual, tivesse 

efetivamente atingido o direito invocado neste mandamus, quer pela lavratura 

de auto de infração ou de indeferimento de pedido administrativo por parte dos 

contribuintes associados.

4. Não obstante, em casos análogos ao dos autos, a jurisprudência se fi rmou no 

sentido da ilegitimidade da autoridade apontada como coatora, uma vez que não 

ostenta legitimidade para responder mandado de segurança impetrado contra 

atos concretos levados a efeito pelo fi sco estadual. Precedentes: EDcl no RMS 

38.530/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/10/2014; 

AgRg no RMS 43.709/PA, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 

30/9/2013.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no RMS 

39.788/RJ, Rel. Min. Diva Malerbi, Segunda Turma, DJe 2.5.2016)

Processual Civil. Tributário. Mandado de segurança. Impetração contra lei em 

tese. Descabimento. Súmula 266/STF. Pretensão contra fatos indeterminados. 

Ausência de direito líquido e certo.

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: “inadequada a via do mandado 

de segurança contra lei em tese, conforme verbete da Súmula 266 do STF. Matéria 

analisada pelo STJ no REsp n. 1.119.872/RJ, na forma do artigo 543-C, do CPC” (fl . 

98, e-STJ).

2. Da análise dos autos, denota-se a ausência de direito líquido e certo 

da recorrente, porquanto sua pretensão encontra amparo em fatos ainda 

indeterminados, uma vez que “trata-se de impetração preventiva, que prescinde, 

portanto, da comprovação da ocorrência de ato coator, revelando-se bastante a 

demonstração do justo receio de que venha a ser violado um direito seu” (fl . 153, 

e-STJ).

3. Além disso, incide sobre a espécie o óbice contido na Súmula 266 do STF: 

“Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. Isso porque Mandado de 

Segurança contra lei em tese é todo aquele que tenha por objeto ato normativo 
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abstratamente considerado ou, conforme já se manifestou a Suprema Corte, “...

quando a impetração nada indica, em concreto, como representativo de ameaça 

de lesão à esfera jurídica do impetrante” (RE 99.416/SP, Primeira Turma, Min. Rafael 

Mayer, DJ de 22/04/1983). No mesmo sentido: MS 15.407/DF, Rel. Ministro Castro 

Meira, Primeira Seção, DJe 31.5.2013; AgRg no RMS 36.971/MS, Rel. Ministro 

Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012.

4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 963.188/RS, Rel. Min. Herman 

Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.11.2016)

Processual Civil e Tributário. Mandado de segurança. Contribuição destinada 

ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB. Lei em tese. Súmula 266 do STF.

1. O cabimento de mandado de segurança preventivo contra ato normativo 

abstrato instituidor de tributo está condicionado à prova da ocorrência de ato 

concreto ou de conduta rotineira do fi sco que, com base na respectiva legislação, 

infi rme o direito invocado, seja por meio de lavratura de auto de infração, seja 

pelo indeferimento de pedido administrativo.

2. Hipótese em que a impetrante pretende o não pagamento de contribuição 

instituída por lei estadual, sem indicar ato concreto e específi co materializador 

de sua exigilibilidade, o que revela o não cabimento do mandamus, conforme 

entendimento sedimentado na Súmula 266 do STF.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.530.846/MT, Rel. Min. Gurgel 

de Faria, Primeira Turma, DJe 26.9.2017)

Processual Civil. Tributário. Recurso ordinário em mandado de segurança. 

ICMS. Compra de mercadorias no Estado de São Paulo para revenda no Estado do 

Rio de Janeiro. Ausência de ato coator específi co. Impetração contra lei em tese. 

Súmula n. 266 do STF.

1. Impetra-se mandado de segurança objetivando-se o não recolhimento, 

por meio da substituição tributária, de ICMS no Estado do Rio de Janeiro sobre 

mercadorias adquiridas no Estado de São Paulo, ao argumento de que inexistente 

Convênio entre os entes federados.

2. No caso, a impetrante não aponta nenhum ato concreto praticado, ou a ser 

praticado, pela autoridade que se aponta como coatora; ao contrário, impetra 

o mandamus contra as disposições constantes da Resolução SEFAZ n. 80/2004, 

por ausência de convênio apto a legitimar a cobrança do ICMS dos produtos de 

origem paulista, e para desconstituir eventuais autuações fi scais referentes ao 

tema. Tem-se, então, que a impetrante não discute nenhuma cobrança tributária 

de ICMS específi ca, mas, sim, por via indireta, a própria exigibilidade do ICMS 

incidente sobre a circulação de mercadorias que compra para revenda.

3. Mandado de segurança impetrado contra a legislação de regência da 

matéria, reputada pela impetrante ilegal e inconstitucional, caso que enseja a 
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aplicação do entendimento sedimentado na Súmula n. 266 do STF, no sentido de 

que “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.

4. Recurso ordinário não provido. (RMS 29.349/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 

Primeira Turma, DJe 19.8.2009)

Estando caracterizada a impetração contra norma em tese, deve ser reconhecida 

a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado da Fazenda de Minas Gerais.

Pedindo vênia ao e. Min. Mauro Campbell Marques, observo que o 

argumento de que, sendo da competência da referida autoridade a 

regulamentação do tema constante do ato impugnado (Resolução 3.166/2001), 

“(...) é ele que possui competência para corrigir a suposta ilegalidade” apenas 

reforça a compreensão de que a impetração se deu contra norma em tese. 

A insurgência contra a regulamentação da matéria, e não contra ato concreto de 

lançamento tributário, é que determinaria a inclusão do Secretário de Estado da 

Fazenda de Minas Gerais no polo passivo da demanda.

Lembro, ainda, que, no julgamento do AgRg no RMS 49.945/MG, 

também da relatoria da e. Min. Assusete Magalhães, a Segunda Turma 

compreendeu que o Secretário de Estado da Fazenda do Estado de Minas Gerais 

não possui legitimidade para f igurar como autoridade coatora em Mandado de 

Segurança em que se pretende evitar a prática de lançamentos fi scais, ainda que em 

caráter preventivo:

Processual Civil e Tributário. Agravo regimental no recurso em mandado de 

segurança. Pretensão de afastamento da aplicabilidade da Resolução 3.166/2001, 

do Secretário da Fazenda do Estado de Minas Gerais, que veda a apropriação 

de crédito de ICMS nas entradas, decorrentes de operações interestaduais, 

de mercadorias cujos remetentes sejam beneficiados com incentivos fiscais 

concedidos, por outros Estados, em desacordo com o entendimento do Fisco 

mineiro acerca da legislação de regência do imposto. Impetração contra lei em 

tese. Impossibilidade. Incidência da Súmula 266/STF. Ilegitimidade do Secretário 

de Estado da Fazenda para fi gurar, como autoridade coatora, no polo passivo do 

mandado de segurança. Precedentes do STJ. Agravo regimental improvido.

I. Na hipótese, a associação impetrante, ao apontar, como autoridade coatora, 

o Secretário da Fazenda do Estado de Minas Gerais - a justifi car a competência 

originária do Tribunal de Justiça de Minas Gerais -, bem como ao sustentar 

inconstitucionais, tanto a Resolução 3.166/2001, do Secretário de Estado da 

Fazenda, quanto os arts. 28, § 5º, e 225 da Lei estadual 6.763/75 e 62, §§ 1º e 2º, 

do RICMS/MG (Decreto estadual 43.080/2002), buscou, liminarmente, decisão 

judicial que afastasse a aplicabilidade da aludida Resolução, com autorização 

para que seus associados se apropriassem integralmente dos créditos de ICMS, 
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nas entradas de mercadorias provenientes de outros Estados, e, ainda, que se 

determinasse à autoridade coatora, e a seus subordinados, que se abstivessem 

da prática de quaisquer atos tendentes à exigência do ICMS, com base nas 

supracitadas disposições normativas, tais como a instauração de processos 

administrativos tributários. No mérito, buscou a confirmação da liminar, 

declarando-se, em caráter defi nitivo, a inconstitucionalidade e ilegalidade das 

disposições normativas acima.

II. Sendo preventivo o mandado de segurança coletivo, desnecessária a 

existência concreta de ato coator, porquanto o receio de ato que venha a violar 

o direito líquido e certo dos associados da impetrante é suficiente a ensejar 

a impetração. Ocorre que, in casu, diante da argumentação constante da 

impetração, não se verifi ca a existência de possíveis atos de efeitos concretos, a 

serem praticados pelo Secretário de Estado da Fazenda - a justifi car a competência 

originária do Tribunal de Justiça -, tendentes a violar ou ameaçar suposto direito 

líquido e certo dos associados da impetrante, a dar ensejo à impetração, ainda 

que na forma preventiva. Com efeito, a impetrante não aponta ato algum, de 

efeitos concretos, a ser praticado pela autoridade que se aponta coatora, o 

Secretário de Estado da Fazenda, a justifi car a competência originária do Tribunal 

de Justiça. Apenas impetra o mandamus contra a Resolução 3.166/2001, do 

Secretário de Estado da Fazenda, e os arts. 28, § 5º, e 225 da Lei Estadual 6.763/75 

e 62, §§ 1º e 2º, do RICMS/MG (Decreto estadual 43.080/2002), por reputar ilegais 

e inconstitucionais tais normas de direito local. Assim, incide, na espécie, a Súmula 

266/STF (“Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”).

III. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o MS 4.839/DF (Rel. Ministro Ari Pargendler, 

DJU de 16/02/1998), deixou anotado que “a autoridade coatora, no mandado 

de segurança, é aquela que pratica o ato, não a que genericamente orienta os 

orgãos subordinados a respeito da aplicação da lei no âmbito administrativo; mal 

endereçado o writ, o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito”.

IV. A Primeira Turma do STJ, ao julgar o AgRg no RMS 36.846/RJ (Rel. Ministro 

Ari Pargendler, DJe de 07/12/2012), decidiu que, no regime do lançamento por 

homologação, a iminência de sofrer o lançamento fiscal, acaso não cumpra 

a legislação de regência, autoriza o sujeito passivo da obrigação tributária a 

impetrar mandado de segurança contra a exigência que considera indevida. Nesse 

caso, porém, autoridade coatora é aquela que tem competência para o lançamento 

ex offi  cio, que, certamente, não é o Secretário de Estado da Fazenda.

V. Agravo Regimental improvido. (AgRg no RMS 49.945/MG, Rel. Min. Assusete 

Magalhães, Segunda Turma, DJe 30.3.2016) (grifei)

Ainda nesse sentido:

ICMS. Incidência sobre serviços de comunicação. Convênio ICMS 69/98. 

Mandado de segurança. Ilegitimidade do Secretário de Estado da Fazenda para 

fi gurar, como autoridade coatora, no polo passivo do mandado de segurança.



Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 31, (254): 417-520, abril/junho 2019 499

I - Na hipótese dos autos, o impetrante busca afastar violação que estaria 

sofrendo por autoridade fi scal, na aplicação do Convênio 69/98, especifi camente 

na tributação de ICMS por serviços que considera não serem tributáveis, 

apresentando argumentos que relacionam a atividade fiscal à ocorrência de 

suposta violação de seu direito líquido e certo, com amparo em precedentes do 

Superior Tribunal de Justiça.

II - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífi co no sentido de 

que nem o Secretário de Estado da Fazenda, nem o Governador de Estado, detêm 

legitimidade para fi gurar como autoridade coatora em mandado de segurança 

questionando a legalidade de lançamentos de ICMS efetuados sob a disciplina de 

convênios celebrados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ. 

Precedentes: AgRg no RMS 49.945/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda 

Turma, julgado em 17/03/2016, DJe 30/03/2016 e AgRg no RMS 48.097/MT, Rel. 

Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 26/05/2015, DJe 10/06/2015.

III - Recurso ordinário em mandado de segurança improvido. (RMS 32.795/MG, 

Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 9.5.2018)

Processual Civil. Tributário. Recurso ordinário em mandado de segurança. 

ICMS-ST. Insurgência contra a cobrança de tributo. Ato atribuído ao Secretário de 

Estado de Fazenda. Ilegitimidade passiva caracterizada.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que nem o Secretário de Estado 

da Fazenda nem o Governador de Estado detêm legitimidade para fi gurar como 

autoridades coatoras em mandado de segurança em que se pretende evitar a 

prática de lançamentos fi scais, ainda que em caráter preventivo.

2. Inviável a pretensão de ver aplicada a teoria da encampação do ato pela 

autoridade apontada como coatora, pois, na linha jurisprudencial desta Corte, tal 

confi guraria indevida ampliação da regra de competência absoluta insculpida na 

Constituição.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança desprovido. (RMS 45.902/RJ, 

Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21.9.2016)

Tributário e Processual Civil. Agravo interno no recurso ordinário em mandado 

de segurança. ICMS. Insurgência contra cobrança do tributo. Secretário de Estado 

de Fazenda apontado como autoridade coatora. Ilegitimidade passiva. Declaração 

de inconstitucionalidade. Pedido autônomo. Via mandamental. Impossibilidade. 

Súmula 266/STF. Entendimento da Primeira Seção fi rmado pelo rito do art. 543-C 

do CPC/73 (REsp 1.119.872/RJ). Emenda à inicial. Impossibilidade. Alteração de 

competência. Precedentes.

1. O Secretário de Estado de Fazenda não ostenta legitimidade para fi gurar 

no pólo passivo do mandado de segurança questionando a exigibilidade de 

tributos, no caso, ICMS. Precedentes: RMS 45.902/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, 

Segunda Turma, DJe 21/09/2016; AgInt no RMS 49.232/MS, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/05/2016.
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2. “É incabível mandado de segurança que tem como pedido autônomo a 

declaração de inconstitucionalidade de norma, por se caracterizar mandado de 

segurança contra lei em tese” (Tema 430 dos Recursos Repetitivos).

3. A jurisprudência deste STJ compreende não ser possível autorizar a emenda 

da inicial para correção da autoridade indicada como coatora nas hipóteses 

em que tal modifi cação implica em alteração de competência jurisdicional. Isso 

porque compete originariamente ao Tribunal de Justiça Estadual o julgamento 

de mandado de segurança contra Secretário de Estado, prerrogativa de foro 

não extensível ao servidor responsável pelo lançamento tributário. Precedentes: 

RMS 38.129/GO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 01/08/2017; e 

AgRg no RMS 46.748/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 

17/03/2015.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 54.535/RJ, Rel. Min. Sérgio 

Kukina, Primeira Turma, DJe 26.9.2018)

Tributário. Processual Civil. Agravo interno no recurso ordinário em mandado 

de segurança. Código de Processo Civil de 2015. Aplicabilidade. ICMS. Ordem de 

impedimento de cobrança e fi scalização. Ilegitimidade passiva da autoridade 

apontada. Teoria da encampação. Não cabimento. Argumentos insufi cientes para 

desconstituir a decisão atacada. Aplicação de multa. Art. 1.021, § 4º, do Código de 

Processo Civil de 2015. Descabimento.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 

09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do 

provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil 

de 2015.

II - Esta Corte orienta-se no sentido de que a pretensão relacionada à emissão 

de ordem para impedir a fi scalização e cobrança do ICMS deve ser dirigida ao 

Agente Fiscal que detém atribuição para a prática do ato, e não ao Governador do 

Estado ou ao Secretário de Estado da Fazenda.

III - Revela-se incabível falar em aplicação da teoria da encampação, uma vez 

que a indevida presença do Secretário da Fazenda no polo passivo do Mandado 

de Segurança modifi caria a regra de competência jurisdicional disciplinada pela 

Constituição do Estado.

IV - Os Agravantes não apresentaram argumentos sufi cientes para desconstituir 

a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do 

Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo 

Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta 

inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que 

não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS 56.103/MG, Rel. Min. Regina 

Helena Costa, Primeira Turma, DJe 30.8.2018)
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Por fi m, no que tange ao acórdão proferido pela Primeira Seção no RMS 

38.041/MG, não foram objeto de discussão, na ocasião, as questões preliminares 

ora suscitadas pela e. Relatora. Assim, quanto a esse aspecto, também me alinho 

à posição da Min. Assusete Magalhães de que a compreensão esposada em tal 

julgado não se adequa ao presente caso.

Diante do exposto, peço vênia ao e. Min. Mauro Campbell Marques para, 

acompanhando integralmente o voto da relatora, extinguir o presente Mandado de 

Segurança, sem resolução do mérito, e julgar prejudicado o Recurso Ordinário.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.672.100-PR (2017/0112466-6)

Relator: Ministro Mauro Campbell Marques

Recorrente: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

Recorrido: Syngenta Seeds Ltda

Advogados: Antônio José Loureiro Cerqueira Monteiro - SP070574

Leonardo Ruediger de Britto Velho - RS046860

EMENTA

Processual Civil e Ambiental. Enunciado Administrativo 3/

STJ. Plantio de organismos geneticamente modifi cados (OGM’S) 

para fi ns de pesquisa. Autorização da Comissão Técnica Nacional 

de Biossegurança. Anulação de termo de embargo e auto de infração 

lavrados pelo IBAMA.

1. Decorre o presente recurso especial de demanda ajuizada 

pela empresa Syngenta Seeds Ltda com o objetivo de anular termo 

de embargo e auto de infração lavrados pelo IBAMA em razão do 

plantio de organismos geneticamente modifi cados (OGM’s) em área 

próxima ao Parque Nacional do Iguaçu (PR).
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2. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região julgou o pedido 

procedente pelo entendimento de que o art. 11 da Lei 11.804/2003 - 

que embasou o auto de infração -, não proibia o plantio de organismos 

geneticamente modifi cados para fi ns de pesquisa.

3. Inexiste violação ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o Tribunal 

de origem julgou a controvérsia de modo integral e sufi ciente nos 

termos acima resumidos, não remanescendo sem apreciação questão 

essencial ao deslinde da causa.

4. Não há falar em ofensa ao art. 551 do CPC/1973, tendo em 

vista que a causa é unicamente de direito e o Regimento Interno do 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região dispensa atuação de revisor 

nessas circunstâncias.

5. O acórdão recorrido não merece reparos, pois, conforme bem 

pontuado no parecer do Ministério Público Federal, o art. 11 da Lei 

11.804/2003 - que embasou o auto de infração - dizia respeito apenas 

aos plantios com fi nalidades comerciais, conclusão que também se 

extrai da leitura da exposição de motivos da Medida Provisória 

131/2003 (que resultou na lei em questão). Ademais, o plantio objeto 

de autuação tinha fi nalidade científi ca e foi devidamente autorizado 

pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio.

6. As demais alegações apresentadas pelo recorrente não podem 

ser conhecidas, pois, além envolverem dispositivos cujas matérias não 

foram prequestionadas (Lei 9.985, arts. 27, § 4º, e 36), demandariam 

nova incursão ao acervo fático-probatório dos autos para examinar a 

higidez do auto de infração. Incidência das Súmulas 211/STJ e 7/STJ.

7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não 

provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos em que são partes as acima 

indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal 

de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráfi cas, o seguinte 

resultado de julgamento: “A Turma, por unanimidade, conheceu em parte do 

recurso e, nessa parte, negou-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Sr(a). 

Ministro(a)-Relator(a).” A Sra. Ministra Assusete Magalhães, os Srs. Ministros 
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Francisco Falcão (Presidente), Herman Benjamin e Og Fernandes votaram com 

o Sr. Ministro Relator.

Dr(a). Antônio José Loureiro Cerqueira Monteiro, pela parte recorrida: 

Syngenta Seeds Ltda

Brasília (DF), 19 de março de 2019 (data do julgamento).

Ministro Mauro Campbell Marques, Relator

DJe 22.3.2019

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques: Trata-se de recurso especial do 

IBAMA interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região 

assim ementado:

Administrativo. IBAMA. Ação ordinária declaratória de nulidade de ato 

administrativo visando à anulação de termo de embargo e de auto de infração 

determinados pela produção de organismos geneticamente modificados. Ação 

ordinária declaratória. Termo de embargo. Auto de infração. Multa. Nulidade. Ante 

a legislação em vigor, se a apelante dá cumprimento às normas e aos pareceres 

emanados da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio, o que 

aparenta ser incontroverso, a ação fi scal do réu afi gura-se insustentável.

Os embargos de declaração foram acolhidos, sem efeitos modifi cativos, 

para consignar que “[n]ão há contradição no julgado, que reconhece a revogação 

da Lei n. 10.814/03 pela Lei n. 11.105/05, que não para liberou o plantio de 

soja sem nenhuma limitação, mas o submete à regulação pertinente à Comissão 

Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio, segundo o entendimento 

deste Regional, no caso concreto, e na ocasião” (fl . 801-e); e, ainda, para fi ns de 

prequestionamento.

No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: 

(a) art. 1.022 do CPC/2015, aduzindo que não foram sanados os vícios 

apontados nos embargos de declaração; (b) art. 551 do CPC/1973, pois a 

apelação envolvia matéria fática e foi julgada sem a necessária participação de 

revisor; (c) art. 27, § 4º, I a IV, da Lei 9.985/2000 e 1º do Decreto 5.950/2006, 

pois o plantio de organismos geneticamente modifi cados (OGM’s) na zona de 

amortecimento de Unidades de Conservação somente será possível se estiver 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

504

prevista e autorizada em Plano de Manejo e com atendimento às normas da 

CTNBio; (d) art. 36, § 3º, da Lei 9.985/2000, o plantio de OGM’s (seja para 

para fi ns comerciais, seja para fi ns de pesquisa) não tinha autorização do órgão 

competente à época; (e) art. 225, § 1º, IV, da Constituição Federal, 10 da Lei 

6.938/1981, e 3º da Resolução CONAMA 237/1997, sustentando que o 

plantio se deu sem EIA/RIMA e licença ambiental, necessários para a atividade 

em questão; (f ) art. 27, § 4º, da Lei 9.985/2000, porque o plantio depende de 

prévia pesquisa do CTNBio.

No mais, afi rma que o art. 10 da Lei 11.105/2005 não derrogou tacitamente 

o art. 11 da Lei 10.814/2003, pois trata de assunto distinto. Ainda, diz que o art. 

11 da Lei 10.814/2003, ao contrário do decidido pela Corte de origem, proíbe 

plano de OGM’s inclusive para fi ns de pesquisa científi ca. Por fi m, defende que 

a legalidade do auto de infração deve ser analisada com base na legislação em 

vigor quando de sua lavratura, ou seja, que a novel legislação não pode retroagir 

ao caso concreto.

Houve contrarrazões.

O Ministério Público Federal, em seu parecer, opina pelo parcial 

conhecimento do recurso especial e, nessa extensão, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques (Relator): Antes de mais nada, 

necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado 

Administrativo 3/STJ: “Aos recursos interpostos com fundamento no 

CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) 

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC”.

I - Síntese da controvérsia

O presente recurso decorre de demanda proposta pela empresa Syngenta 

Seeds Ltda com o objetivo de anular termo de embargo e auto de infração 

lavrados pelo IBAMA em razão do plantio de organismos geneticamente 

modifi cados (OGM’s) em área próxima ao Parque Nacional do Iguaçu (PR).

A sentença de improcedência do pedido foi reformada pelo acórdão 

recorrido pelos seguintes fundamentos: (i) a autora não realizou plantio com 
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o objetivo de colher safra, por isso inaplicável ao caso concreto o art. 11 da 

Lei 10.814/2003; (ii) além dessa norma ter sido revogada pelo art. 7º da Lei 

11.460/2007, o atual art. 27, § 4º, incisos I a IV, da Lei 9.985/2000 (com as 

alterações introduzidas pelo art. 2º da referida Lei 11.460/2007) admite plantio 

de OGM’s em zonas de amortecimento, ainda que condicionado ao atendimento 

de requisitos neles previstos; (c) a Lei 11.105/2005 derrogou tacitamente o art. 

11 da Lei 10.814/2003, não para permitir o plantio de soja sem limitação como 

quer a autora, e sim para submetê-lo à regulação da Comissão Técnica Nacional 

de Biossegurança - CTNBio.

Em conclusão, assentou a Corte de origem que, “se a apelante dá 

cumprimento às normas e aos pareceres emanados da mencionada Comissão, o 

que aparenta ser incontroverso, a ação fi scal do réu afi gura-se insustentável” (fl . 

586-e).

Após novo julgamento dos embargos de declaração, acolhidos sem efeitos 

modifi cativos para sanar omissão e para fi ns de prequestionamento, recorre o 

IBAMA defendendo principalmente que o art. 11 da Lei 10.814/2003, em 

vigor na época da autuação, também vedava o plantio de OGM’s para fi ns 

de pesquisa; e, no mais, que o plantio exige prévia autorização do ICMBio e 

licenciamento ambiental.

Também advoga a anulação do acórdão da apelação, pois ausente atuação 

de revisor, bem assim a do acórdão dos embargos de declaração, pois persistiram 

vícios importantes não sanados.

Pois bem.

II - Da violação ao art. 1.022 do CPC/2015

Relativamente à alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, sem razão o 

recorrente.

Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu 

livre convencimento, não estando obrigado a rebater um a um os argumentos 

apresentados pela parte quando já encontrou fundamento sufi ciente para decidir 

a controvérsia.

No caso, bem ou mal, certo ou errado, a Corte de origem decidiu a 

controvérsia de modo integral e sufi ciente ao consignar que a Lei 10.814/2003 

não se aplica ao caso dos autos, pois os OGM’s não foram plantados com o 

intuito comercial, e sim para fi ns de pesquisas científi cas; e, ainda, que a ação 
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fi scal do IBAMA mostra-se insustentável, tendo em vista ser incontroverso 

nos autos que foram cumpridos as normas e os pareceres técnicos da Comissão 

Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio.

Ademais, não se evidencia necessária manifestação específi ca da Corte 

de origem acerca do plantio de milho geneticamente modificado como 

embasamento do auto de infração, pois assentado de modo inequívoco que 

o plantio de OGM’s para fi ns de pesquisa e devidamente autorizado pelo 

CTNBio é o sufi ciente para anular o auto de infração que deu causa à demanda.

Assim, não remanescendo sem apreciação vício relevante acerca de questão 

decisiva para o deslinde da causa, não há necessidade de nova anulação do 

acórdão dos embargos de declaração.

III - Da violação ao art. 551 do CPC/1973

No que importa à violação ao art. 551 do CPC/1973, o recurso especial 

não merece provimento. É que o recorrente sustenta que o regimento interno da 

TRF da 4ª Região dispensa revisor apenas quando estiver sendo julgada questão 

exclusivamente de direito e que o caso demanda apreciação de matéria fática.

Ocorre que, conforme bem pontuado no parecer do MPF, a questão 

da licitude ou não de plantação de OGM’s para fi ns científi cos em zona de 

amortecimento de parque nacional evidentemente dispensa exame de fatos e 

provas.

De fato, não há necessidade de apurar se houve ou não plantio de milho 

transgênico para embasar o auto de infração, pois o fato não foi negado pela 

parte ora recorrida - conforme admitido pelo próprio recorrente.

Enfi m, sendo a questão exclusivamente de direito, não há falar em nulidade 

pela ausência de participação de revisor.

Nesse sentido: AgInt no REsp 1.439.251/PR, Min. Benedito Gonçalves, 

Primeira Turma, DJe 30/08/2018; AgRg no AREsp 830.654/DF, Min. Luis 

Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 15/03/2016.

IV - Da violação ao art. 11 da Lei 10.814/2003

Passa-se de imediato ao exame da alegação de que foi violado o art.11 da 

Lei 11.814/2003, tendo em vista que essa matéria vem antes das demais tratadas 

no recurso especial, considerando-se a ordem de prejudicialidade.
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Nessa parte, o recorrente defende a reforma do acórdão recorrido pelo 

entendimento de que o art. 11 da Lei 10.814/2003 - que embasou o auto de 

infração -, proibia o plantio de organismos geneticamente modifi cados sem 

qualquer ressava em razão da potencialidade lesiva de sua existência. Reproduzo 

sua argumentação (fl . 827-e):

O v. Acórdão entendeu que o art. 11 da Lei 10.814/2003 somente proibiria 

o plantio de organismos geneticamente modificados quando tivesse como 

fi nalidade a comercialização, não existindo proibição quando a semeadura fosse 

para fi ns científi cos.

Data máxima venia, o art. 11 da Lei 10.814/2003 proíbe o plantio sem qualquer 

ressalva. A proibição não se dá em razão da fi nalidade (comércio ou pesquisa), 

senão em razão da potencial lesividade de sua existência. Por acaso, o organismo 

geneticamente modificado plantado na zona de amortecimento da unidade 

de conservação sabe qual será sua destinação (lucro ou propósito científi co), 

para então, deixar de poluir, ou deixar de propagar-se dentro da Unidade de 

Conservação?

Observa-se que da leitura do art. 11 da Lei 10.814/2003 (em vigor na data 

da autuação), para que se afi ra que a proibição é para o plantio, sem qualquer 

ressalva no que se refere à destinação ou objetivos da plentação:

Art. 11. Fica vedado o plantio de sementes de soja geneticamente 

modifi cada nas áreas de unidades de conservação e respectivas zonas de 

amortecimento...

Sem razão.

O dispositivo legal que embasou o auto de infração decorre da Lei 

10.814/2003 (resultante da conversação da Medida Provisória 131/2003), 

que “Estabelece normas para o plantio e comercialização da produção de soja 

geneticamente modifi cada da safra de 2004, e dá outras providências” - ou seja, 

decorre de diploma normativo que tem por escopo a plantação de organismo 

geneticamente modifi cado (soja) para fi ns comerciais, conforme assentado pela 

Corte de origem.

Em reforço, reproduzo trecho da exposição de motivos da MP 131/2003 

que evidencia o escopo do Governo Federal de tutelar situação específica 

envolvendo safra agrícola, e nada mais.

Veja-se:

(...) Em função da situação pré-constituída e de razões econômicas e culturais, 

na maioria das vezes relacionadas à sua condição de pequenos proprietários, 
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milhares de agricultores reservaram sementes da safra colhida em 2003, para 

plantio da futura safra, ainda que contrariando as disposições legais, situação que 

impõe ao governo a reconsideração de parte dessas disposições, sob pena de 

agravamento da crise social nas regiões onde este fato ocorreu.

Não é demais lembrar a importância da cultura de soja para o País e, em 

função dela, considerarem-se as seguintes informações relativas ao seu cultivo 

e às condições dos agricultores alcançados pela medida provisória que ora se 

propõe a Vossa Excelência, para justifi car a sua urgência:

a) a soja é a principal cultura agrícola do País, respondendo por parcela 

considerável do PIB agropecuário, e suas exportações lideram a pauta comercial 

comercial brasileira; externalidades negativas nesta atividade podem gerar 

empobrecimento no campo e recrudescer o êxodo rural;

b) a produtividade dos cultivos de soja é significativamente afetada pelo 

calendário de plantio e atrasos fatalmente reduzem a produtividade a patamares 

antieconômicos;

c) a semente é insumo agrícola de caráter indispensável, sem a qual é 

impossível efetivar o plantio de qualquer cultura agrícola anual;

d) o índice de utilização de sementes salvas ou próprias é maior entre os 

agricultores de pequena e média escala. No Rio Grande do Sul, por exemplo, 95% 

dos plantadores de soja têm área de cultivo inferior a 50 hectares (IBGE, 1996) e 

taxa de uso de sementes certifi cadas ou fi scalizadas - além de tradicionalmente 

uma das mais baixas do País - apresenta tendência de queda acentuada nos 

últimos anos: a Taxa de Uso de Sementes de Soja, segundo informações do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que era de 65% em meados 

da década de noventa, chegou a 43% na safra de 2000/2001 e a apenas 10% 

na safra 2002/2003, ou seja, mais de 80% dos agricultores gaúchos utilizaram 

sementes próprias de soja na última safra e presume-se, em escala signifi cativa, 

transgênicas.

Assim, a presente proposta de medida provisória visa a atender, em caráter 

excepcional, situação específi ca vivenciada por número expressivo de pequenos 

produtores que reservaram, para uso próprio, sementes da safra de soja de 2003 e 

que, pelos motivos econômicos e culturais já mencionados, realizarão o plantio da 

safra de 2004, com risco de perderem-na integralmente se não houver dispositivo 

legal que lhes garanta o plantio, a colheita e posterior comercialização. (...)

Em suma, não se extrai do art. 11 da Lei 10.814/2003 vontade do legislador 

de regulamentar o plantio de organismo geneticamente modifi cado para fi ns 

científi cos, e sim e apenas o propósito de salvar determinada safra de soja por 

motivos econômicos.
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Na mesma linha é o parecer do Ministério Público Federal, da lavra da 

Subprocuradora-Geral da República Denise Vinci Tulio, cujo entendimento 

deve ser incluído na presente fundamentação:

(...)

c) Ofensa ao art. 11 da Lei n. 10.814/2003

A controvérsia, no ponto, gira em torno de defi nir se a citada norma proibia, 

à época, todo e qualquer plantio de OGM´s ainda que de ínfi ma quantidade e 

apenas para fi ns científi cos, ou apenas o cultivo de grande quantidade para fi ns 

comerciais.

Pois bem. Da leitura atenta da norma é possível concluir que a proibição incidia 

apenas nas grandes culturas que poderiam, de fato, causar danos ambientais às 

áreas de proteção ambiental. Observa-se que os dispositivos da citada norma 

utilizam os termos: “safra”, “agricultores”, “comercialização”, “estoque”, o que indica 

que a proibição se refere ao plantio com finalidade comercial e não àquele 

destinado a estudos científi cos.

A propósito, confi ra-se teor de alguns dispositivos da Lei n. 10.814/03:

Art. 1º Às sementes da safra de soja geneticamente modifi cada de 2003, 

reservadas pelos agricultores para o uso próprio, consoante os termos do 

art. 2º, inciso XLIII, da Lei n. 10.711, de 5 de agosto de 2003, e que sejam 

utilizadas para plantio até 31 de dezembro de 2003, não se aplicam as 

disposições:

Parágrafo único. É vedada a comercialização do grão de soja 

geneticamente modifi cada da safra de 2003 como semente, bem como a 

sua utilização como semente em propriedade situada em Estado distinto 

daquele em que foi produzido.

Art. 2º Aplica-se à soja colhida a partir das sementes de que trata o art. 

1º o disposto na Lei n. 10.688, de 13 de junho de 2003, restringindo-se a sua 

comercialização ao período até 31 de janeiro de 2005, inclusive.

§ 1º O prazo de comercialização de que trata o caput poderá ser 

prorrogado por até sessenta dias por ato do Poder Executivo.

§ 2º O estoque existente após a data estabelecida no caput deverá ser 

destruído, com completa limpeza dos espaços de armazenagem para 

recebimento da safra de 2005.

Art. 3º Os produtores abrangidos pelo disposto no art. 1º, ressalvado o 

disposto nos arts. 3º e 4º da Lei n. 10.688, de 13 de junho de 2003 , somente 

poderão promover o plantio e comercialização da safra de soja do ano 

de 2004 se subscreverem Termo de Compromisso, Responsabilidade e 

Ajustamento de Conduta, conforme regulamento, observadas as normas 

legais e regulamentares vigentes.
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Assim, não havia nenhuma proibição na realização de estudos e experimentos 

científi cos com organismos geneticamente modifi cados.

Importa destacar, por oportuno, que a empresa recorrida além da autorização 

da CTNBio, também detém autorização da ANVISA e Ministério da Agricultura, 

sendo que o próprio IBAMA autorizou a utilização de herbicida em pesquisas no 

local.

Ademais, essa norma foi revogada pelo art. 7º da Lei 11.460/2007, cujo 

art. 1º veda o plantio de organismos geneticamente modifi cados em áreas de 

unidade de conservação, mas não nas respectivas zonas de amortecimento, senão 

vejamos:

Art. 1º Ficam vedados a pesquisa e o cultivo de organismos geneticamente 

modifi cados nas terras indígenas e áreas de unidades de conservação, exceto nas 

Áreas de Proteção Ambiental.

Ao revés de proibir cabalmente o plantio de OGM’s nas zonas de 

amortecimento, a Lei 11.460/2007, por meio de seu art. 2º, deu nova redação ao 

art. 27 da Lei 9.980/2000 (que regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII 

da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza e dá outras providências), nos termos seguintes:

Art. 27. ...................................................

...................................................

§ 4º O Plano de Manejo poderá dispor sobre as atividades de liberação 

planejada e cultivo de organismos geneticamente modificados nas Áreas de 

Proteção Ambiental e nas zonas de amortecimento das demais categorias de 

unidade de conservação, observadas as informações contidas na decisão técnica 

da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio sobre:

I - o registro de ocorrência de ancestrais diretos e parentes silvestres;

II - as características de reprodução, dispersão e sobrevivência do organismo 

geneticamente modifi cado;

III - o isolamento reprodutivo do organismo geneticamente modifi cado em 

relação aos seus ancestrais diretos e parentes silvestres; e

IV - situações de risco do organismo geneticamente modificado à 

biodiversidade. (NR)

Em suma, a sucessão legislativa invocada pelo recorrente, na realidade, 

demonstra que o plantio de OGM’s para fins de pesquisa em zona de 

amortecimento de unidade de conservação, além de não ser proibido na época 
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da lavratura do auto de infração, continuou permitido, mas submetido às regras 

do atual art. 27 da Lei 9.985/2000 por força de legislação superveniente.

Ademais, conforme lembrado no parecer do Ministério Público Federal, 

o acórdão recorrido, da lavra do então Desembargador Federal Waldemar 

Capeletti, pontuou que, “se a apelante dá cumprimento às normas e aos 

pareceres emanados da mencionada Comissão, a ação fi scal do réu afi gura-se 

insustentável” (fl . 586-e).

Dito de outra forma, assentou a Corte de origem que, além de a legislação 

da época dos fatos não proibir o plantio de OGM’s para fi ns de pesquisa, a parte 

recorrida atuou com a devida autorização da Comissão Técnica Nacional de 

Biossegurança - CTNBio (circunstância reforçada no julgamento dos embargos 

de declaração), por isso não merece ser autuada pelo IBAMA.

Em conclusão, é de se desprover o recurso especial no ponto, pois o 

entendimento do acórdão recorrido não merece reparos.

V - Da violação ao art. 27, § 4º, I a IV, da Lei 9.985/2000 e 1º de Decreto 

5.950/2006

O recurso especial não reúne condições de ser conhecido nessa parte.

Primeiramente, não há como extrair do acórdão recorrido e do próprio 

recurso especial informação de que o auto de infração foi lavrado também pela 

falta de previsão de plantio de OGM’s no Plano de Manejo do Parque Nacional 

do Iguaçu.

O que há de incontroverso nas peças em questão é que a autuação se deu 

pelo simples plantio de OGM’s em zona de amortecimento de unidade de 

conservação, fundamento que não está sendo chancelado no exame do presente 

recurso especial pelas razões demonstradas acima.

Sem embargo da ausência de informação acerca da falta de previsão 

em plano de manejo para embasar o auto de infração, também não há como 

extrair dessas peças processuais a data exata da autuação, pois o recorrente 

casualmente informa que ocorreu em 2006 (vide fl . 808-e), o que é insufi ciente 

para estabelecer se o fato que deu causa à autuação é anterior ou posterior à 

previsão constante do ora invocado § 4º do art. 27 da Lei 9.985/2000, incluído 

pela Medida Provisória 327, de 31/10/2006, publicada no Diário Ofi cial da 

União em 1º/11/2006 (retifi cação publicada dois dias depois).

Enfi m, o acolhimento de alegação de violação aos dispositivos ora tratados 

pressupõe juízo de matéria fática - mais especifi camente análise das provas dos 

autos -, o que é inviável nesta seara, conforme orientação da Súmula 7/STJ.
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No mesmo óbice esbarra o conhecimento do recurso especial por violação 

ao art. 27, § 4º, da Lei 9.985/2000 pela tese lançada no item 3.6 do recurso 

especial, segundo a qual não houve o necessário estudo do CTNBio sobre os 

riscos para a unidade de conservação.

Ora, consta do acórdão recorrido que o plantio de OGM’ para fi ns de 

pesquisa no caso concreto se deu autorizado pelo CTNBio, por isso necessário 

novo juízo de matéria fática para infi rmar tal fundamento.

De qualquer forma, não há como extrair do acórdão recorrido, conforme já 

explicado, se essa norma embasava a autuação.

VI - Da violação ao art. 36, § 3º, da Lei 9.985/2000

Nessa parte, aduz o recorrente que o plantio de OGM’s, não importando 

sua fi nalidade, dependeria de expressa autorização do órgão então competente à 

época dos fatos (IBAMA).

Ocorre que o recurso especial não possui condições de ser conhecido nessa 

parte, pois, a despeito da falta de expressa manifestação do acórdão recorrido 

sobre a matéria tratada nesse dispositivo legal, não sendo o bastante o mero 

acolhimento dos embargos de declaração para fi ns de prequestionamento - o 

que é incontroverso nos autos, conforme esclarecido acima, é que o auto de 

infração que deu causa ao ajuizamento da demanda anulatória teve como base 

o plantio de OGM em zona de amortecimento de unidade de conservação, ou 

seja, não há informação no acórdão recorrido de que a falta de licenciamento ou 

autorização pelo IBAMA deu causa ao auto de infração.

Assim, além do óbice da Súmula 211/STJ impedir o conhecimento do 

recurso especial no ponto, a orientação da Súmula 7/STJ também representa 

obstáculo, pois necessária incursão no acervo fático-probatório dos autos para 

apurar se a falta de licenciamento pelo IBAMA também deu causa ao auto de 

infração, de forma seja acolhida argumentação recursal voltada a defender a sua 

higidez.

Pelos mesmos motivos acima, o recurso especial não pode ser conhecido 

na parte em que defendida violação ao art. 10 da Lei 6.938/1981, embasada na 

falta de EIA/RIMA para o plantio objeto de autuação pelo IBAMA.

A propósito, esse último dispositivo legal está em capítulo do recurso 

especial (item 3.5) em que o recorrente também aponta violação as artigos 

da Constituição Federal (art. 225, § 1º, IV) e da Resolução 237/1997 do 

CONAMA.
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Ocorre que compete apenas ao Supremo Tribunal Federal examinar na via 

excepcional alegação de ofensa a dispositivo constitucional e, por outro lado, 

resolução não se enquadra no conceito de lei federal para fi ns de interposição 

de recurso especial - conforme se extrai dos arts. 102, III, a, e 105, III, a, da 

Constituição Federal, respectivamente.

VI - Dos demais argumentos apresentados pelo recorrente

Nos itens 3.7 e 3.9 de seu recurso especial, o IBAMA sustenta que o art. 11 

da Lei 10.814/2003 não foi tacitamente derrogado pelo 10 da Lei 11.105/2005 

e que a legalidade do auto de infração deve ser analisado pela lei vigente ao 

tempo de sua lavratura.

Ocorre que, mantido o fundamento do acórdão recorrido de que o art. 11 

da Lei 10.814/2003 (que embasou o auto de infração) não vedava o plantio de 

OGM’s para fi ns de pesquisa científi ca - o que é sufi ciente para a procedência 

do pedido inicial -, não se evidencia interesse do IBAMA em obter a reforma do 

acórdão recorrido na parte em que assentada a revogação tácita desse dispositivo 

legal pela Lei 11.105/2005, pois o resultado do julgamento permaneceria 

inalterado.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial do IBAMA e, nessa 

extensão, nego-lhe provimento.

Quanto aos honorários recursais, devem ser corresponder a 20% da verba 

honorária arbitrada no acórdão recorrido (R$-5.000,00 - cinco mil reais), 

devidamente atualizada, tendo em vista a autuação dos patronos da parte 

recorrida em causa que não se mostra singela.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.799.572-SC (2019/0050953-3)

Relator: Ministro Francisco Falcão

Recorrente: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA
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Recorrido: Associação dos Pescadores Profi ssionais e Amadores de Canico 

do Rio Ararangua

Advogado: Sem representação nos autos - SE000000M

EMENTA

Tributário. Processual Civil. Inclusão do nome do executado em 

cadastro restritivo de crédito. Execução fi scal. Possibilidade.

I – O pedido de inclusão do nome do executado em cadastros 

de inadimplentes, tal como o SerasaJUD, nos termos do art. 782, § 

3º, do CPC/2015, não pode ser recusado pelo Poder Judiciário sob o 

argumento de que tal medida é inviável em via de execução fi scal.

II – Tal entendimento vai de encontro com o objetivo de 

promover a razoável duração do processo e a cooperação processual. 

Além disso, compete ao juízo da execução fi scal tomar as medidas 

necessárias para a solução satisfativa do feito, conforme interpretação 

dos arts. 4º, 6º e 139, IV, todos do CPC/2015.

III – Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Sr(a). 

Ministro(a)-Relator(a). Os Srs. Ministros Herman Benjamin, Og Fernandes, 

Mauro Campbell Marques e Assusete Magalhães votaram com o Sr. Ministro 

Relator.

Brasília (DF), 09 de maio de 2019 (data do julgamento).

Ministro Francisco Falcão, Relator

DJe 14.5.2019

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Francisco Falcão: Trata-se de recurso especial interposto 

pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
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– Ibama, com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, contra 

acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

Tributário. Agravo de instrumento. SerasaJUD, Execução fi scal. Impossibilidade.

Não cabe aplicação do disposto no art. 782, § 3º, do CPC às execuções fi scais, 

por serem execução de título extrajudicial, e não de título judicial, nos termos da 

previsão expressa do § 5º do mesmo dispositivo. Assim, não é cabível a utilização 

do SerasaJUD em execução fi scal.

Na origem, trata-se de execução fi scal cujo valor da causa, em dezembro de 

2015, era de R$ 237.841,44 (duzentos e trinta e sete mil, oitocentos e quarenta e 

um reais e quarenta e quatro centavos).

Em via de decisão interlocutória, o juízo de piso indeferiu o pedido de 

inclusão de restrição ao devedor nos cadastros de inadimplentes por meio do 

sistema SerasaJUD.

O Tribunal a quo manteve a sentença, ao argumento de que a inclusão do 

nome do executado em cadastros de inadimplentes restringe-se às hipóteses de 

execução defi nitiva de título judicial consignando que, nas execuções fi scais, tal 

providência deve ser realizada pelo próprio exequente.

No presente recurso especial, o recorrente aponta violação dos arts. 139 e 

782, § 3º, ambos do CPC/2015.

Sustenta, em síntese, que a inclusão do nome do devedor no cadastro de 

inadimplentes junto ao SerasaJUD é medida coercitiva que prestigia a razoável 

duração do processo e a celeridade, devendo ser determinada pelo juízo no 

âmbito da execução fi scal.

Aponta dissídio jurisprudencial.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Francisco Falcão (Relator): A medida de inclusão do nome 

do devedor no cadastro de inadimplentes encontra previsão expressa no art. 782, 

§ 3º, do CPC/2015, que assim dispõe:

Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos 

executivos, e o ofi cial de justiça os cumprirá.
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(...)

§ 3º A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do 

executado em cadastros de inadimplentes.

(...)

Com efeito, tal medida concretiza o princípio da efetividade do processo, 

possuindo respaldo basilar nas Normas Fundamentais do Processo Civil, 

considerando que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução 

integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (art. 4º do CPC/2015) e o 

dever de cooperação processual, direcionado igualmente ao Poder Judiciário, 

“para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva” (art. 

6º do CPC/2015).

Neste particular, vale ressaltar que, no exercício do poder de direção do 

processo, incumbe ao juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, 

mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de 

ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” 

(art. 139, IV, do CPC/2015).

É certo que o art. 782, § 3º, do CPC/2015 não possui a abrangência de 

impor ao julgador o dever de determinar essa “negativação” do nome do devedor, 

considerando se tratar de mera faculdade (forma verbal “pode”), condicionada às 

circunstâncias do caso concreto. (REsp n. 1.762.254/PE, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2018, DJe 16/11/2018.)

Contudo, resultando frustradas as tentativas de satisfação do crédito 

executado e preenchidos os requisitos do art. 782, § 3º, do CPC/2015, não cabe 

a arguição de óbice relativo à impossibilidade de utilização da medida em via de 

execução fi scal.

No caso, não poderia o Tribunal de origem ter se negado ao deferimento da 

medida, sob o fundamento de que “não cabe aplicação do disposto no art. 782, § 

3º, do CPC às execuções fi scais, por serem execução de título extrajudicial, e não 

de título judicial, nos termos da previsão expressa do § 5º do mesmo dispositivo” 

(fl . 30).

Isso porque, para além do caráter público dos cadastros de inadimplentes, 

a medida de inclusão do nome do executado em tais cadastros, no curso da 

execução de crédito público, insere-se, forçosamente, no interesse da Justiça.

Ademais, se o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de 

que não é necessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem 
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penhorados a fi m de autorizar a “penhora on line”, não haveria óbice para 

medida que é menos gravosa ao executado, consistente na presente medida de 

simples inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes.

Diga-se, por fi m, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

é firme no sentido de que compete ao juízo da execução a efetivação de 

medidas executivas, a exemplo da utilização dos sistemas InfoJUD, RenaJUD e 

BacenJUD.

Nesse sentido, confi ram-se:

Recurso especial. Processual Civil. Cumprimento de sentença. Sistema 

RenaJUD. Consulta. Possibilidade. Exaurimento de diligências para busca de bens 

do executado. Desnecessidade.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é dado ao exequente solicitar ao 

Juízo a busca - pelo sistema RenaJUD - de informação acerca da existência de 

veículos de propriedade do executado, independentemente da comprovação do 

esgotamento das vias extrajudiciais para tal fi nalidade.

2. O RenaJUD é um sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao Departamento 

Nacional de Trânsito (Denatran) e permite consultas e envio, em tempo real, 

à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) de 

ordens judiciais de restrições de veículos, inclusive registro de penhora.

3. Considerando-se que i) a execução é movida no interesse do credor, a teor 

do disposto no artigo 612 do Código de Processo Civil; ii) o sistema RenaJUD é 

ferramenta idônea para simplifi car e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer 

os créditos executados e iii) a utilização do sistema informatizado permite a 

maior celeridade do processo (prática de atos com menor dispêndio de tempo 

e de recursos) e contribui para a efetividade da tutela jurisdicional, é lícito ao 

exequente requerer ao Juízo que promova a consulta via RenaJUD a respeito da 

possível existência de veículos em nome do executado, independentemente do 

exaurimento de vias extrajudiciais.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.347.222/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, 

julgado em 25/8/2015, DJe 2/9/2015.)

Processual Civil.  Sistema RenaJUD. Esgotamento de diligências. 

Desnecessidade. Recurso especial provido.

1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela Agência 

Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, contra decisão 

que indeferiu pedido de consulta, por meio do sistema RenaJUD, de veículos 

existentes em nome do executado.
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2. O Tribunal a quo negou provimento ao Agravo de Instrumento.

3. Contudo, esclareça-se que esta “Corte, em precedentes submetidos ao 

rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o 

esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fi m de 

autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), 

em execução civil ou execução fi scal”. (AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra 

Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017) (grifo acrescentado).

4. Ademais, o STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado 

para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são 

meios colocados à disposição dos credores para simplifi car e agilizar a busca 

de bens aptos a satisfazer os créditos executados. Nesse sentido: AgRg no REsp 

1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. 

Min. Humberto Martins, DJe 1/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, 

Segunda Turma, DJe 14/6/2017; AgInt no REsp 1.619.080/RJ, Rel. Ministro 

Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 19/4/2017; AgInt no REsp 1.184.039/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017; REsp 1.347.222/

RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 2/9/2015; REsp 

1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/5/2015, e REsp 1.582.421/SP, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016.

5. Atualmente, a questão se encontra pacifi cada, nos termos do precedente 

fi xado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito 

ao rito dos recursos repetitivos.

6. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.679.562/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 

em 22/8/2017, DJe 13/9/2017.)

Processual Civil. Inclusão do nome do devedor em cadastro restritivo de 

crédito. Pleito judicial. Possibilidade.

I - O pedido de inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, 

tais como SERASAJUD ou SERASA, nos termos do art. 782, § 3º, do CPC/2015, não 

pode ser recusado pelo Poder Judiciário a pretexto de inexistência de convênio 

para negativação pela via eletrônica, tendo em vista a possibilidade de expedição 

de ofício para atendimento do pleito.

II - Tal entendimento vai de encontro com o objetivo de promover a razoável 

duração do processo e a cooperação processual, além de impor medidas 

necessárias para a solução satisfativa do feito, conforme interpretação dos arts. 4º, 

6º e 139, IV, todos do CPC/2015.

III - Recurso especial provido.

(REsp n. 1.736.217/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado 

em 21/2/2019, DJe 1º/3/2019.)
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Administrativo e Ambiental. Infração ambiental. Inscrição do devedor em 

cadastros restritivos de crédito. Possibilidade. Acórdão em confronto com a 

jurisprudência da Corte.

I - Na origem, trata-se de ação de execução fi scal para a cobrança de débito 

do executado junto à autarquia ora recorrente. Após tentativas de localização 

de bens do devedor sem sucesso, a exequente requereu a inscrição da parte 

executada no cadastro de inadimplentes, SERASA, mediante a utilização do 

SERASAJUD ou a expedição de ofício. Indeferido o pedido e interposto agravo de 

instrumento pelo IBAMA, negou-se provimento ao recurso no Tribunal a quo.

II - A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do 

executado em cadastros de inadimplentes (art. 782, caput e § 3º do CPC/2015). 

Essa tendência que se verifi ca com as novas regras do CPC/2015 foi importante 

para que o STJ decidisse, ainda sem que houvesse previsão expressa na lei, no 

sentido de autorizar tanto o protesto da dívida alimentar, por exemplo, como a 

inscrição do nome do devedor de alimentos nos cadastros de inadimplentes (STJ, 

REsp n. 1.533.206/MG, 4ª Turma, j. 17.11.2015). No casos dos autos, trata-se de 

dívida ativa decorrente de infração ambiental.

III - Os §§ 3º, 4º e 5º do art. |782 do Código de Processo Civil de 2015 

estabelecem o cabimento e o procedimento para a inclusão do executado no 

cadastro de inadimplentes. Esta conduta dependerá de requerimento da parte 

e poderá gerar responsabilidade civil por danos morais em caso de inscrição 

indevida (STJ, AgRg no REsp n. 748.474/RS, 3ª T., j. 10.06.2014, rel. Min. Ricardo 

Villas Bôas Cueva, DJe 17.06.2014 e AgRg 456.331/RS, 4ª T., j. 18.03.2014, rel. Min. 

Luis Felipe Salomão).

IV - O acórdão recorrido contraria a jurisprudência desta Corte, que admite a 

inscrição do devedor de débito fi scal em cadastros de inadimplentes (SERASA, 

SPC, CADIN). Nesse sentido: (REsp n. 1.762.254/PE, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2018, DJe 16/11/2018; AgRg no 

AREsp n. 800.895/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado 

em 17/12/2015, DJe 5/2/2016; RMS 31.859/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 1º/7/2010; REsp 229.278/PR, Rel. Ministro Aldir Passarinho 

Junior, Quarta Turma, julgado em 3/8/2000, DJ 7/10/2002, p. 260.

V - Considerando que houve a tentativa de localização de bens do devedor, 

sem sucesso, é legítimo o pedido de inclusão do nome do devedor em cadastros 

de inadimplentes, com fundamento no art. 782, § 3º do CPC/2015.

VI - A negativa judicial, com fundamento em indisponibilidade do sistema, 

viola o dispositivo legal, que admite, por exemplo, a expedição pelo magistrado 

cadastrado de ofício ao banco de dados restritivo do crédito.

VII - Assim, deve ser provido o recurso determinando que a Corte a quo expeça 

ofício ao cadastro restritivo de créditos solicitado pela parte exequente.

VIII - Agravo em recurso especial conhecido para dar provimento ao recurso 

especial, nos termos da fundamentação.
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(AREsp n. 1.339.480/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado 

em 7/2/2019, DJe 14/2/2019.)

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para determinar ao 

juízo da execução fi scal que inclua o executado no cadastro de inadimplentes 

por meio do sistema SerasaJUD.

É o voto.




