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AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 1.342.583-MS (2018/0200543-5)

Relator: Ministro Francisco Falcão

Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

Agravado: Lincoln Roberto Pereira Conde

Agravado: Silvio Roberto Rocca

Advogados: Felix Jayme Nunes da Cunha - MS006010

Eduardo Guimaraes Mercadante e outro(s) - MS012262

Agravado: Celso Henrique Miguel Poli

Agravado: Zagaia Empreendimentos Hoteleiros Ltda

Agravado: Zagaia Operadora de Viagens Ltda

Agravado: M A Miguel Poli - Eireli

Agravado: Maria Aparecida Miguel Poli

Advogados: Alziro da Motta Santos Filho - PR023217

Helder Eduardo Vicentini - PR024296

Gil Marcos Saut e outro(s) - MS002671B

Interes.: Municipio de Bonito

EMENTA

Agravo em recurso especial. Administrativo. Ação civil pública. 

Súmula n. 7. Inaplicabilidade. Mera revaloração jurídica dos fatos. 

Violação do art. 10 da Lei n. 8.429/92 e do art. 14 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Concessão de renúncia de tributo sem lei 

autorizativa. Improbidade administrativa.

I - Trata-se, na origem, de ação civil pública por ato de improbidade 

administrativa movida pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso do Sul, em razão do perdão de multa – referente ao Imposto 

Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) – concedido ao Grupo 

Zagaia.

II - Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para, 

com fundamento no inciso III do artigo 12 da Lei 8.429/92, condenar 

tão somente os réus Secretário Municipal de Finanças e Assessor 
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Jurídico do Município. Interposto recurso de apelação pelos réus 

sucumbentes e pelo Ministério Público, foi dado provimento ao 

recurso dos réus. O Ministério Público interpôs recurso especial e, 

uma vez inadmitido, apresentou agravo em recurso especial.

III - Fundamentos fáticos bem delineados e incontroversos no 

acórdão recorrido. Tribunal a quo que reconhece as irregularidades 

apontadas, sustentando que não há lei autorizando a concessão do 

benefício fi scal em altercação. Hipótese de revaloração jurídica dos 

fatos. Inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ.

IV - A concessão de redução ou isenção de qualquer tributo ou 

de obrigação acessória, como juros ou correção monetária, sempre 

depende de lei autorizativa (art. 150, § 6º, da CF). Em outras palavras, 

depende de diploma legal aprovado pelo Legislativo e sancionado 

pelo Executivo, de modo que abatimentos operados sem a devida 

autorização legislativa importam em lesão aos cofres públicos. Violação 

do art. 14, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

V - Caracterização de ato de improbidade administrativa com 

fundamento no art. 10, VII, da Lei n. 8.429/92. A rigor, não é o agente 

público que, quando conveniente, concede benefícios a particulares ou 

terceiros. Benesse que deve estar amparada em lei autorizativa.

VI - Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

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 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), 23 de maio de 2019 (data do julgamento).

Ministro Francisco Falcão, Relator

DJe 7.6.2019
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Francisco Falcão: Trata-se, na origem, de ação civil pública 

por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso do Sul contra Lincoln Roberto Pereira Conde, Sílvio 

Roberto Rocca, Zagaia Empreendimentos Hoteleiros Ltda., Zagaia Operadora 

de Viagens Ltda., Celso Henrique Miguel Poli e Maria Aparecida Miguel Poli 

(pessoa jurídica e pessoa física), em razão do perdão de multa – referente ao 

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) – concedido ao Grupo 

Zagaia (fl s. 1-27).

Afi rma o autor, em síntese, que as empresas rés possuíam juntas uma 

dívida no valor de R$ 193.395,03 (cento e noventa e três mil, trezentos e 

noventa e cinco reais e três centavos) com o Município de Bonito/MS, resíduo 

de um parcelamento que deixou de ser pago no início de 2005. Em vista do 

inadimplemento, o fi scal de tributos do município lavrou um auto de infração 

em desfavor das empresas mencionadas, aplicando sobre o valor total da dívida 

uma multa de 20%.

Após isso, aduz que o Secretário Municipal de Finanças, Lincoln Roberto 

Pereira Conde, assinou termo de parcelamento da dívida, no qual cancelou 

a cobrança de R$ 121.794,55 (cento e vinte e um mil, setecentos e noventa 

e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), reduzindo o débito para R$ 

71.600,48 (setenta e um mil, seiscentos reais e quarenta e oito centavos), além 

de desconsiderar a multa aplicada pelo fi scal no valor de R$ 38.679,01 (trinta e 

oito mil, seiscentos e setenta e nove reais e um centavo), totalizando um prejuízo 

ao Município de Bonito no montante de R$ 160.473,56 (cento e sessenta mil, 

quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos).

Sustenta, ademais, que tais favorecimentos se deram em razão do Grupo 

Zagaia ter colaborado na campanha de eleição do ex-Prefeito, José Arthur 

Soares de Figueiredo.

Por sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido para, com 

fundamento no inciso III do artigo 12 da Lei 8.429/92, condenar tão somente 

os réus, ora agravados, Lincon Roberto Pereira Conde e Sílvio Roberto Rocca, 

respectivamente, Secretário Municipal de Finanças e Assessor Jurídico do 

Município (fl s. 745-757), a: (a) pena de ressarcimento ao erário, no valor dos 

danos causados (R$ 38.679,01) (trinta e oito mil, seiscentos e setenta e nove 

reais e um centavo); (b) pagamento de multa civil, equivalente ao valor de duas 
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vezes o valor do dano; (c) pena de proibição de contratar com o Poder Público 

ou receber benefícios ou incentivos fi scais ou creditícios, direta ou indiretamente, 

ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo 

prazo de cinco anos.

O Ministério Público Estadual e Lincon Roberto Pereira Conde e Sílvio 

Roberto Rocca interpuseram, então, recurso de apelação (fl s. 818-833 e fl s. 785-

802).

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grasso do Sul entendeu que não 

fi cou comprovado o dolo ou a culpa dos dois recorrentes, requisitos essenciais 

para caracterização do ato de improbidade administrativa. Em vista disso, 

(i) julgou prejudicado o recurso interposto pelo Ministério Público Estadual 

(que vislumbrava a condenação dos demais réus) e (ii) conheceu do recurso 

de apelação interposto por Lincon Roberto Pereira Conde e Silvio Roberto 

Rocca para julgar totalmente improcedente a ação civil pública por improbidade 

administrativa.

Segue a ementa do acordão:

Ementa. Apelações cíveis. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. 

Parcelamento e exclusão de multa por atraso no pagamento de ISS. Necessidade de 

lei neste sentido. Não comprovada presença de elemento subjetivo (dolo ou culpa). 

Interesse da sociedade local na negociação e recebimento de tributos que estavam 

em inadimplência e vinham se arrastando por diversos parcelamentos. Inexistência 

de ato de improbidade administrativa. Possibilidade de anulação do ato por outras 

vias. Recurso dos requeridos conhecidos e providos. Recurso do MPE prejudicado

Contra essa decisão, opôs o Parquet embargos de declaração, no bojo 

o qual sustentou que o acordão proferido padece de omissões e requereu o 

enfrentamento de dispositivos legais para fi ns de prequestionamento (fl s. 914-

921).

Os aclaratórios foram rejeitados pelo Tribunal de origem, em acordão 

assim ementado (fl s. 932-938):

Ementa. Embargos de declaração em apelação cível. Ausência de omissão, 

contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscussão da matéria. Desnecessidade 

de prequestionamento expresso. Impossibilidade. Recursos conhecidos e desprovidos. 

Os embargos de declaração devem se ajustar as restritas hipóteses de cabimento, 

pois são destinados à supressão de omissão, contradição ou obscuridade e, ainda, 

à correção de erro material.
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Irresignado, o Ministério Público Estadual interpôs recurso especial, com 

fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal (fl s. 947-956), no bojo 

o qual afi rmou que o acordão contrariou as normas do art. 14, § 1º, da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, e do art. 10, VII, da Lei n. 8.429/92.

Em resumo, alegou que o perdão da multa imposta ao Grupo Zagaia, sem 

lei autorizadora e sem motivação, contraria o disposto no art. 14, § 1º, da Lei de 

Responsabilidade Fiscal e afronta o erário público, violando, pois, o art. 10, VII, 

da LIA. Sustentou que essas premissas não foram observadas corretamente pelo 

Tribunal a quo. Destaca-se trechos do recurso interposto (fl . 954-955):

Ora, é plenamente visível que o acórdão combatido expõe claramente que 

houve a exclusão da multa de 20%, sem qualquer autorização legal, e mesmo 

reconhecendo tais infrações entendeu pela ausência de responsabilidade.

Nota-se, assim, que o próprio acórdão, verifi cando a irregularidade cometida, 

posiciona em sentido diverso do Superior Tribunal de Justiça, pois entendeu que 

não ocorreu má-intenção dos agentes, quando o tipo legal aplicado à espécie 

(art. 10, inciso VII, da LIA), na verdade, não exige a demonstração especifi ca do 

dolo, mas basta a culpa para o reconhecimento da tipifi cação por improbidade 

administrativa.

[...]

Além disso, Excelsos Ministros, parece-nos que o Tribunal de origem está a 

deixar de aplicar a legislação pertinente a espécie, porquanto o art. 14, § 1º da Lei 

de Responsabilidade Fiscal e art. 10, inciso VII, da Lei n. 8.429/92, determinam que 

a concessão do benefício telado deve ser precedida de lei especifi ca, o que não 

restou confi gurado.

Pugnou, por fi m, pelo conhecimento e provimento do recurso, a fi m de que 

seja reformado o acordão recorrido, condenando os agravados às penas do art. 

12 da Lei de Improbidade Administrativa (LIA).

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial por Sílvio Roberto 

Rocca (fl s. 961-975) e por Celso Henrique Miguel Poli e outros (fl s. 976-985).

Em juízo de admissibilidade, o recurso foi inadmitido pelo Tribunal 

de Justiça do Estado do Estado de Mato Grosso do Sul (fl s. 987-989), sob a 

alegação de que, “rever o entendimento adotado por este Tribunal, com base nas 

provas e documentos juntados aos autos, implicaria, necessariamente, o reexame 

do conjunto fático-probatório, o que é vedado no âmbito de recurso especial, 

por óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça” (fl . 988).

Em vista disso, adveio a interposição de agravo, a fi m de possibilitar a 

subida do recurso especial (fl s. 1.042-1.049).
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Contrarrazões ao agravo em recurso especial foram apresentadas por Silvio 

Roberto Rocca (fl s. 1.057-1.063) e por Celso Henrique Miguel Poli e outros 

(fl s. 1.053-1.056).

O Ministério Público Federal opinou pelo conhecimento do presente 

agravo para que o recurso especial seja conhecido e provido, em parecer assim 

ementado (fl s. 1.093-1.098):

Administrativo. Processual Civil. Agravo em recurso especial. Débitos de 

ISSQN. Perdão de multa fiscal, sem base legal e motivação do ato. Improbidade 

administrativa confi gurada. 1 – A tese veiculada no REsp (ofensa aos artigos 10, 

VII, da Lei 8.429/92 e 14, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal) não demanda o 

reexame de fatos e provas dos autos, tendo em vista estarem as circunstâncias 

fáticas necessárias ao deslinde do feito, delineadas no acórdão recorrido – 

perdão de multa fi scal na ausência de lei que o autorize e sem motivação do ato 

administrativo. 2 – Os requeridos Lincoln Roberto Pereira Conde e Sílvio Roberto 

Rocca, no exercício de seus respectivos cargos, perdoaram multa referente a 

débitos de ISSQN do Grupo Zagaia, sem motivação e sem lei que autorizasse 

o ato, causando prejuízo ao erário. Assim, comprovados a culpa dos agentes 

públicos e o prejuízo ao erário, devem os recorridos ser condenados pela prática 

da conduta descrita no art. 10, VII, da LIA. 3 – Parecer pelo provimento do agravo 

para que seja conhecido e provido o recurso especial.

Por fi m, cumpre mencionar que o Parquet interpôs recurso extraordinário, 

com fulcro na alínea a do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, no art. 

1.029 do Código de Processo Civil e no art. 321 do RISTF (fl s. 995-1.006). 

Referido recurso também teve seu seguimento inadmitido pelo Tribunal a quo, o 

que motivou a interposição de agravo para o Supremo Tribunal Federal (1.064-

1.071).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Francisco Falcão (Relator): Diante da impugnação 

específi ca à fundamentação apresentada na decisão agravada e atendidos os 

demais requisitos de admissibilidade do presente agravo, deve-se reconhecer a 

sua aptidão para impulsionar a este Superior Tribunal de Justiça a análise do 

Recurso Especial.

O recurso especial, por sua vez, tem fundamento no art. 105, III, a, da 

Constituição Federal e indicou claramente o normativo federal supostamente 
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violado pela decisão recorrida. Ademais, houve impugnação específica aos 

fundamentos do acórdão e se acham presentes os demais requisitos de 

admissibilidade.

A Corte de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso especial 

interposto com fundamento na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, 

no entanto, a mera revaloração jurídica das provas e dos fatos não esbarra no 

referido óbice sumular.

Exige-se, para tanto, que todos os elementos fático-probatórios estejam 

devidamente descritos no acórdão recorrido, sendo, portanto, desnecessária a 

incursão nos autos em busca de substrato fático para que seja delineada a nova 

apreciação jurídica. Este é precisamente o caso dos autos, pois o acórdão relata 

fatos e circunstâncias (que adota como razões de decidir) nos quais as condutas 

dos agentes são minuciosamente descritas.

A propósito:

Administrativo e Processual Civil. Ação civil pública por improbidade 

administrativa. Questão fática bem delimitada no acórdão recorrido. Afastamento 

da Súmula 7. Cumulação ilícita de cargos ou funções públicas. Fato incontroverso 

no acórdão recorrido. Enriquecimento ilícito. Violação aos princípios da 

legalidade, moralidade e impessoalidade. Presença do dolo genérico e do prejuízo 

presumido. Atos ímprobos caracterizados.

I - Trata-se de ação civil pública que imputou ao agravado a prática de ato de 

improbidade administrativa em face de acumulação ilícita de cargos públicos.

II - Fundamentos fáticos da acumulação ilícita de cargos públicos bem 

delineados no acórdão recorrido. Hipótese de revaloração jurídica dos fatos. 

Afastamento da Súmula 7 como óbice para o conhecimento do recurso especial. 

Precedentes: AgInt no AREsp 824.675/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ 

Acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/08/2016, 

DJe 02/02/2017 e REsp 1.245.765/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, julgado em 28/6/2011, DJe 3/8/2011.

III - Agente público, por conduta livre e consciente, ocupava dois cargos ou 

funções públicas, quais sejam cargo público de Engenheiro Gestor em regime de 

dedicação exclusiva e Perito da Receita Federal. Dolo genérico demonstrado e 

dano in re ipsa ao erário.

V - Indevida improcedência dos pedidos contidos na ação civil pública por 

improbidade administrativa no acórdão recorrido, por violação ao art. 9º, XI, e art. 

11 da Lei 8.429/92.

VI - Agravo interno provido (AgInt no AREsp n. 1.122.596/MS, Rel. Ministro 

Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 17/8/2018). (sem grifos no original)
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Processual Civil. Administrativo. Improbidade administrativa. Agravo interno 

no agravo em recurso especial. Contratação de funcionário público sem a 

realização de concurso. Dolo genérico confi gurado.

1. Na forma da jurisprudência desta Corte, ao menos em regra, “rever o 

entendimento do Tribunal de origem, que consignou restar comprovado o dolo 

ou má-fé na conduta do agente público, demandaria necessário revolvimento de 

matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido 

na Súmula n. 7/STJ” (AgInt no REsp 1.676.613/MG, Rel. Ministra Regina Helena 

Costa, Primeira Turma, DJe 16/11/2017).

2. Todavia, também é certo que “a revaloração jurídica dos fatos incontroversos 

constantes do acórdão de apelação é possível em sede de recurso especial, não 

havendo se falar em incidência do enunciado sumular n. 7/STJ” (AgRg no REsp 

1.448.858/SE, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, DJe 04/10/2017).

3. Caso concreto em que o arcabouço fático delineado no acórdão proferido 

pelo Tribunal de origem confi rma a existência a contratação de funcionário sem a 

devida realização de concurso público, motivo pelo qual não há como se afastar a 

existência de ato de improbidade capitulado no art. 11 da Lei 8.429/1992.

4. Manutenção da decisão agravada que, dando provimento ao recurso 

especial do Ministério Público Estadual, reformou o acórdão recorrido a fi m de 

restabelecer a sentença condenatória.

5. Agravo interno improvido (AgInt no AREsp n. 463.633/SE, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 9/4/2018). (sem grifos no original)

Extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal a quo, ao apreciar a questão, 

concluiu que “é certo que inexiste no feito qualquer documento autorizando o 

Poder Executivo conceder aos requeridos incentivos ou benefícios fi scais, sendo 

que tal concessão deve se dar por meio de lei municipal, de iniciativa exclusiva do 

Chefe do Poder Executivo Municipal. Com isso, pode-se concluir também que 

apenas através de lei é possível “abrir mão”/“perdoar” valores correspondentes a 

tributos devidos e não pagos (art. 150, § 6º da CF)” (fl . 901).

Ocorre que, mesmo assim consignando, decidiu ele pela não 

responsabilização dos agravados, por considerar que não fi cou confi gurada a 

conduta ímproba. Para assim concluir, adotou o órgão julgador a premissa de 

que, para a caracterização do ato de improbidade administrativa a que dispõe o 

inciso VII do art. 10 da LIA, imperiosa se faz a presença do elemento subjetivo 

dolo ou culpa. Nesse sentido, asseverou:

[...] tenho que não há comprovação de dolo ou culpa por parte de Lincon 

Roberto Pereira Conde e Silvio Roberto Rocca (respectivamente Secretário 

de Administração e Finanças e Assessor de Gabinete), eis que o interesse da 

municipalidade em receber o valor dos tributos, que vinham se arrastando sem 
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pagamento, deve ser observado em prol de toda coletividade local, mesmo que 

mediante exclusão do valor da multa aplicada.

Ressalta-se, preliminarmente, que o acórdão recorrido não reconhece a 

inexistência das irregularidades apontadas, a ponto de reconhecer que somente 

por meio de lei é possível a renúncia a tributos devidos. Limita-se, apenas, a 

afi rmar, como transcrito acima, que a conduta ímproba não fi cou evidenciada, 

porque os agentes, ao receberem o valor dos tributos, ainda que sem o acréscimo 

referente à multa aplicada, privilegiaram o interesse de toda a coletividade. Ou 

seja, compreendeu que o ato não está eivado de culpa ou dolo.

Dessa maneira, verifi ca-se que a controvérsia ora posta a esta Turma cinge-

se em verifi car se o critério indicado pelo Tribunal a quo para concluir se há ou 

não caracterização de culpa ou dolo na conduta dos agentes está em consonância 

com o entendimento deste Tribunal sobre a questão.

Nos termos do § 6º do art. 150 da Constituição Federal, “Qualquer 

subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, 

anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser 

concedido mediante lei específi ca, federal, estadual ou municipal, que regule 

exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou 

contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2º, XII, g”.

Assim, a concessão de redução ou isenção de qualquer tributo ou de 

obrigação acessória, como juros ou correção monetária, sempre depende de 

lei autorizativa. Em outras palavras, depende de diploma legal aprovado pelo 

Legislativo e sancionado pelo Executivo, de modo que abatimentos operados 

sem a devida autorização legislativa importam em lesão aos cofres públicos.

Nas palavras de Wallace Paiva Martins Júnior:

A concessão de benefícios administrativos ou fi scais, não obstante caracterize 

uma política socioeconômica necessária ao desenvolvimento, importa assunção 

de ônus pelo Poder Público concedente, que os recupera com os meios de 

captação de receita pública. Por isso, sua concessão irregular, contrariando ou 

extrapolando os requisitos legais ou regulamentares, sob o prisma da receita 

(isenção, redução de base de cálculo, alíquota zero, crédito tributário) ou de 

despesa pública (subvenção, subsídio, auxílio), é atividade lesiva ao patrimônio 

público, na medida em que ilicitamente o Poder Público gastou o que não deveria 

gastar, e o particular poupou aquilo que deveria despender. (Martins Júnior, 

Wallace Paiva. Probidade Administrativa. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 216.)
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No caso em comento, o Tribunal de origem, soberano na análise das provas, 

verifi cou não existir lei concedendo a isenção ora em debate, ou seja, ocorreu ela 

por mera vontade unilateral dos recorridos, à época, Secretário Municipal de 

Finanças e Assessor Jurídico do município.

Condutas como essa merecem reprimenda. Isso porque, a rigor, não é o 

agente público que, quando conveniente, concede benefícios a particulares ou 

terceiros. É a lei. A regra, portanto, é salutar: “a lei que concede ‘benefícios fi scais’ 

é vinculada a algum projeto mais amplo, desdobrado em fases, remetendo ao 

agente sua fi scalização e liberação em parcelas ou vantagens fi scais”. (Figueiredo, 

Marcelo. Probidade Administrativa: Comentários à Lei 8.429/92 e legislação 

complementar. São Paulo: Malheiros Editores, 1995, p. 56.)

Ademais, como bem elucidou o Ministério Público Federal em seu parecer, 

“a conduta exigida do agente público não se limita à sua convicção pessoal sobre 

a licitude, abrangendo também a observância de um padrão mínimo esperado 

no âmbito da administração pública, tendo em vista o objetivo primordial de 

atender ao interesse público” (fl . 1.096). Isso é, o agente público deve zelar pelo 

interesse alheio como se administrasse seu próprio interesse, com diligência, 

cuidado, atenção e, sobretudo, vinculação à fi nalidade do interesse que tutela.

Em vista disso é que, para a confi guração do ato ímprobo a respeito do 

qual dispõe o art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa, exige-se, ao menos, 

a comprovação da culpa, ou seja, a prática voluntária de um ato sem a atenção 

ou o cuidado normalmente empregados para prever ou evitar o resultado ilícito.

Não é outro o entendimento sufragado por esta Corte, como ilustra a 

ementa a seguir:

Administrativo. Regimental em AREsp. Pretensão do órgão acusador de reforma 

da decisão agravada que confi rmou o acórdão absolutório sergipano. Alegação 

do autor da ACP de que as condutas previstas no art. 11 da Lei 8.429/1992 

desnecessitam da identifi cação do dolo. Argumento dissonante ao entendimento 

deste Tribunal Superior. Agravo regimental do promovente desprovido.

1. A insurgência do Órgão Acusador está cifrada em alcançar a reforma da 

decisão monocrática e, por consequência, do aresto absolutório sergipano, sob a 

argumentação de que a ofensa a princípios administrativos, nos termos do art. 11 

da Lei 8.429/92, em princípio, não exige dolo na conduta do agente nem prova da 

lesão ao erário, sendo sufi ciente a simples ilicitude ou imoralidade administrativa 

para restar confi gurado o ato de improbidade (fl s. 1.999).

2. Contudo, a pretensão recursal do Órgão Acusador vai de encontro ao 

entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, plasmado em numerosos 

julgados, de que, para a caracterização de improbidade, é imprescindível que 
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a conduta do agente seja dolosa, no caso de tipifi cação das condutas descritas 

nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do 

artigo 10 (AIA 30/AM, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 28.9.2011).

3. Na espécie, ficou registrado no caderno processual que não houve 

malbaratamento aos cofres públicos (fl s. 1.861) e a conduta, conquanto possa 

albergar eventual irregularidade, não se alçou ao plano das improbidades, 

especialmente porque não ficou demonstrada a prática de ato revestido de 

má-fé (fl s. 1.861), razão pela qual o fato narrado não se subsome às iras da Lei 

8.429/1992. Conclusão advinda do Tribunal de origem em plena convergência 

com o entendimento desta Corte Superior no ponto.

4. Agravo Regimental do Órgão Acusador desprovido.

(AgRg no AREsp n. 133.377/SE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 

Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 18/10/2018) (sem grifos no original).

Desse modo, a renúncia do tributo sem resguardo legal e sem observância 

ao interesse público caracteriza efetivo dano ao erário público, que deixou de 

perceber o valor de R$ 38.679,01 (trinta e oito mil, seiscentos e setenta e nove 

reais e um centavo).

Ante o exposto, porque não constatado o óbice sustentado pelo Tribunal 

a quo e, ademais, porque patente a violação ao § 1º do art. 14 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal e o inciso VII do art. 10 da LIA, conheço do agravo 

para conhecer e dar provimento ao recurso especial interposto, a fi m de condenar 

os recorridos Lincon Roberto Pereira Conde e Sílvio Roberto Rocca às sanções 

do art. 12, III, da Lei n. 8.429/92, remetendo os autos à origem para a fi xação 

das correspondentes sanções.

É o voto.

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 55.732-PE 

(2017/0288718-3)

Relatora: Ministra Assusete Magalhães

Recorrente: Rebecca de Souza Vieira

Advogado: Tiago Oliveira Reis - PE034925

Recorrido: Estado de Pernambuco

Procurador: Luis Antonio Gouveia Ferreira e outro(s) - PE022746
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EMENTA

Administrativo e Processual Civil. Recurso em mandado de 

segurança. Militar. Transferência ex off icio, dentro do mesmo 

município, por necessidade de serviço. Alegação de ausência de 

motivação do ato administrativo e perseguição da militar impetrante. 

Poder discricionário da Administração. Necessidade de dilação 

probatória. Impossibilidade. Recurso ordinário improvido. Agravo 

interno prejudicado.

I. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por 

Rebecca de Souza Vieira, contra suposto ato ilegal do Comandante 

Geral do Polícia Militar de Pernambuco, consubstanciado na 

transferência da impetrante, do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) 

para o 12º Batalhão de Polícia Militar, ambos no Município de Recife/

PE, por necessidade de serviço, conforme Suplemento de Pessoal n. 

006, de 15/03/2016.

II. O motivo do ato administrativo diz respeito à causa imediata 

que autoriza a sua prática, ou seja, o pressuposto fático e normativo 

que enseja a sua prática. Quando se trata de um ato discricionário, 

a lei autoriza a prática do ato, à vista de determinado fato. A decisão 

da Administração é tomada segundo os critérios de oportunidade e 

conveniência, dentro dos limites da lei. A motivação é a declaração 

escrita dos motivos que ensejaram a prática do ato e integra a forma 

do ato administrativo, acarretando a sua ausência a nulidade do ato, 

por vício de forma.

III. “Em inúmeros julgados, o Superior Tribunal de Justiça 

afi rma que não cabe ao Judiciário interferir em atos discricionários da 

Administração Pública. Ademais, os atos discricionários, por sua vez, 

possuem certa liberdade de escolha. Assim, o agente público ao praticar 

um ato discricionário possui certa liberdade dentro dos limites da lei, 

quanto à valoração dos motivos e à escolha do objeto, segundo os 

seus critérios de oportunidade e conveniência administrativas. (...) ao 

Poder Judiciário cabe à fi scalização do controle jurisdicional dos atos 

administrativos restringindo-se apenas a observância aos princípios 

Constitucionais. (...) Ora, se não há qualquer ilegalidade patente no 

ato administrativo atacado, a improcedência da ação é a regra” (STJ, 

REsp 1.676.544/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

DJe de 10/10/2017).
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IV. No caso, a autoridade coatora consignou o motivo do seu ato, 

no sentido de que a transferência da impetrante, do BPRv (Batalhão 

de Polícia Rodoviária) para o 12º Batalhão da Polícia Militar, no 

mesmo Município de Recife/PE, dera-se por “necessidade de serviço”, 

aspecto que se insere no poder discricionário da Administração de 

verifi car se há, ou não, em determinado setor de trabalho, necessidade 

de mais contingente de pessoal. Não obstante a mera menção, no ato, à 

“necessidade de serviço”, percebe-se que a transferência da impetrante 

dera-se em conjunto com uma série de remoções e transferências de 

outros policiais, o que retira, pelo menos do que se pode depreender dos 

autos, qualquer conotação de pessoalidade da medida, transferência 

que ocorreu, ainda, dentro do mesmo Município.

V. Assim, se a justifi cativa de “necessidade de serviço” é equivocada 

ou inverídica ou se há perseguição da policial impetrante, trata-se de 

matéria que demanda, indubitavelmente, dilação probatória, que é 

insuscetível de ser feita na via estreita do mandado de segurança, que 

exige prova pré-constituída das alegações do impetrante.

VI. Segundo a jurisprudência do STJ, “a incursão pelo Poder 

Judiciário no mérito administrativo somente pode ser efetivada se 

houver demonstração, de plano, por meio de prova pré-constituída, que 

a motivação apresentada pela Administração não traduz a realidade, 

uma vez que a dilação probatória é providência incompatível com o 

rito do mandado e segurança. Embora a recorrente aduza a nulidade 

do ato administrativo por ausência de motivação válida e afi rme que 

sua remoção possui nítido caráter persecutório, não logrou veicular, 

nos presentes autos, prova capaz de corroborar suas alegações ou 

demonstrar a liquidez e certeza de seu direito” (STJ, AgInt no RMS 

54.278/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 

de 15/12/2017). Nesse sentido: STJ, RMS 54.709/SC, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17/10/2017; RMS 42.696/

TO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 16/12/2014.

VII. Recurso ordinário improvido.

VIII. Agravo interno – interposto contra a decisão que, nesta 

Corte, indeferiu a liminar requerida – prejudicado.
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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, negar provimento ao recurso ordinário; julgou prejudicado o 

agravo interno, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Herman Benjamin, Og Fernandes e 

Mauro Campbell Marques votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 23 de maio de 2019 (data do julgamento).

Ministra Assusete Magalhães, Relatora

DJe 30.5.2019

RELATÓRIO

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

em Mandado de Segurança, com pedido de liminar, interposto por Rebecca 

de Souza Vieira, com fundamento no art. 105, II, b, da Constituição Federal, 

contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, publicado em 

13/01/2017, assim ementado:

Constitucional e Administrativo. Mandado de segurança. Preliminares de 

ausência de prova pré-constituída e litisconsórcio passivo necessário rejeitadas. 

Mérito. Ato administrativo de transferência de policial militar. Existência de ato 

administrativo motivado e de formalidade legal. Segurança denegada decisão 

unânime. 1. Preliminares. Prefaciais de ausência de prova pré-constituída 

e litisconsórcio passivo necessário rejeitadas. 2. Mérito. Registrou-se que 

o ato administrativo de transferência se deu mediante Suplemento de Pessoal N 

4.6.0.0.0.006, dotado de 15/03/2016, exarado por autoridade competente, a fi m de 

suprir a necessidade do serviço, em estrita observância ao Decreto n. 36.849/2011, que 

estabelece medidas de controle de lotação, transferência, remoção, movimentação e 

permuta de policiais civis e militares, ou seja, a administração pública respeitou 

os ditames legais. 3. Ressaltou-se que a transferência de servidores públicos para 

outra localidade de trabalho é matéria atinente ao exercício do poder discricionário 

do administrador, e, como tal, sujeita ao interesse público, sob pena de afronta ao 

princípio da separação dos poderes. 4. Doutrina e jurisprudência citadas. 5. Da 

leitura do Suplemento de Pessoal N H 4.6.0.0.0.006, datado de 15/03/2016, observa-se 

que a autoridade impetrada procedeu a uma série de remoções de policiais civis em 

período contemporâneo à impetrante para efeito de melhoria na estrutura de defesa 
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do Estado, o que retira, ao menos em tese, qualquer conotação de pessoalidade, 

perseguição ou casuísmo do ato. 6. Outro aspecto importante é que a remoção da 

impetrante se deu do BPRv - Batalhão De Polícia Rodoviária, com endereço na rua 

15 de Março, San Martin - Recife, para o 12º BPM - Batalhão Arraial Novo Do Bom 

Jesus, com endereço na rua Dona Maria Lacerda, s/n, Várzea - Recife, ou seja, dentro 

do mesmo Município. 7. Os servidores da polícia militar não gozam de garantia 

de inamovibilidade, a qual, por determinação constitucional, é conferida tão 

somente aos magistrados e membros do Ministério Público, nos termos dos arts. 

95, II, e 128, § 5º, I, ‘b’, da CF. 8. Segurança denegada à unanimidade, prejudicado o 

agravo interno (fl . 171e).

Narra a recorrente que:

(...) a recorrente, Soldado da Policia Militar do Estado de Pernambuco, então 

lotada no Batalhão da Policia Rodoviária (BPRv), foi removida de forma repentina e 

sem nenhuma motivação plausível, para o 12º BPM (Décimo segundo Batalhão da 

Policia Militar), como pode ser verifi cado nas fl s. 22/43 do Suplemento de Pessoal 

n. N 4.6.0.0.0.006, datado de 15/03/2016.

Em decorrência da fl agrante ilegalidade, e após várias tentativas frustradas 

perante a administração, a autora não viu outra saída senão buscar a justiça, com 

o objetivo de cessar a arbitrariedade e ilegalidade perpetrada pela administração 

pública.

Desta forma a autora impetrou o Mandado de segurança n. 431.130-4, com 

pedido de liminar, em face do Comandante Geral da Policia Militar de Pernambuco, 

cuja pretensão era de declarar nulo o Suplemento de Pessoal n. 006 de 15/03/2016, 

para que fosse assegurada à autora o direito de permanecer lotada no Batalhão de 

Polícia Rodoviária - BPRv, unidade de origem da imperante, contudo teve seu pedido 

denegado diante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (fl s. 

197/198e).

Sustenta a impetrante o cabimento do efeito ativo ao recurso, para deferir a 

tutela antecipada recursal, eis que “o art. 1.019, I, do NCPC, autoriza ao relator 

após a distribuição incontinente, conceder tutela antecipada recursal. Para 

tanto, o art. 932, ll do mesmo Código atribui ao relator à apreciação da tutela 

provisória nos recursos e nos processos de competência originária no tribunal” 

(fl . 198e).

Alega, invocando o art. 50 da Lei 9.784/99, a ausência de motivação que 

justifi que a prática do ato administrativo impugnado, devendo ser declarada 

ilegal a portaria que transferiu a impetrante, por apresentar características de 

ato sancionatório, porquanto “querer se utilizar da argumentação ‘necessidade de 

serviço’, para fundamentar a remoção ou transferência, não é sufi ciente, haja vista 
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a possibilidade da existência de outros servidores que tenham interesse em ser 

transferido [sic] para aquela localidade, devendo-se levar em consideração ainda 

que a atividade desempenhada pela autora não era uma atividade exclusiva, onde 

nenhum outro servidor pudesse fazê-la” (fl . 198e).

Assevera, no tópico, que “a motivação do ato administrativo é condição 

sine qua non de sua validade, sendo, portanto, obrigatória, por força do contido 

nos arts. 5º, XXXV (princípio do acesso à justiça), e 37, caput (princípio da 

moralidade), ambos da CF/88, sob pena de nulidade do ato” (fl . 199e).

Sustenta o desrespeito ao princípio da impessoalidade dos atos 

administrativos, por inexistir demonstração da conveniência do serviço.

Assim, argumenta a impetrante, ora recorrente, que, “nesse contexto 

fático-probatório, em que não restou satisfatoriamente comprovada a existência 

de motivação para o ato de remoção do impetrante, é de se concluir, à 

luz da jurisprudência pátria, que embora os policiais militares não gozem 

da prerrogativa da inamovibilidade e o ato de remoção seja discricionário, 

é imprescindível a existência de motivação idônea (como tal revestida dos 

atributos de concretude e especifi cidade), de modo a permitir o controle de sua 

legalidade pelo Judiciário” (fl . 200e).

Por fi m, requer “a declaração de nulidade do Suplemento de Pessoal n. 006 

de 15/03/2016, determinando o retorno do impetrante à sua lotação anterior, 

qual seja, a BPRV; e c) Seja o presente recurso recebido no tribunal e distribuído 

imediatamente, lhe sendo dado efeito ativo para deferir a tutela antecipada 

recursal nos termos formulados anteriormente (art. 1.019, NCPC)” (fl . 201e).

Contrarrazões do Estado de Pernambuco, a fl s. 206/216e, pugnando pelo 

desprovimento do recurso, ante a inadequação do mandado de segurança, à 

míngua de prova pré-constituída da alegada perseguição da servidora, bem 

como pela inexistência de direito líquido e certo.

A fl s. 226/230e, o pedido de liminar foi indeferido, nesta Corte, por 

não restarem evidenciados, de forma concreta, pela recorrente, os requisitos 

autorizadores da concessão da medida pretendida.

O Ministério Publico Federal opina, a fl s. 233/238e, pelo desprovimento 

do recurso, eis que ausente o direito líquido e certo ou a ilegalidade do ato 

combatido, em parecer assim ementado:

Recurso ordinário. Mandado de segurança. Remoção de policial. Ato 

administrativo. Adequada motivação. Necessidade do serviço e segurança 

pública. Sufi ciência. Desprovimento do recurso.
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- Na lição de Hely Lopes Meirelles: “A lotação e a relotação constituem 

prerrogativas do Executivo, contra as quais não se podem opor os servidores, 

desde que feitas na forma estatutária. Na omissão da lei, entende-se amplo e 

discricionário o poder de movimentação dos servidores, por ato do Executivo, no 

interesse do serviço, dentro do quadro a que pertencem”.

- Para o STF: “Estando o ato assentado no interesse da Administração Pública, 

mostra-se impróprio cogitar de ausência de motivação.”

- Para o STJ: “O ato de redistribuição de servidor público é instrumento de 

política de pessoal da Administração, que deve ser realizada no estrito interesse 

do serviço, levando em conta a conveniência e oportunidade da transferência do 

servidor para as novas atividades.”

- Recurso que não merece provimento (fl . 233e).

Contra a decisão que indeferiu a liminar, a impetrante, ora recorrente, 

apresentou Agravo interno, a fl s. 243/248e.

Impugnação do Estado de Pernanbuco ao Agravo interno, a fl s. 252/253e, 

pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães (Relatora): Não obstante os 

argumentos da parte agravante, as razões deduzidas neste recurso não são aptas 

a desconstituir os fundamentos do acórdão atacado.

In casu, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Rebecca 

de Souza Vieira, contra suposto ato ilegal do Comandante Geral do PMPE, 

consubstanciado na transferência da impetrante, do BPRv (Batalhão de Polícia 

Rodoviária) para o 12º Batalhão da Polícia Militar, ambos no Município de 

Recife/PE, por necessidade de serviço, conforme Suplemento de Pessoal n. 006, 

de 15/03/2016, assim redigido, no que interessa, in verbis:

O Comandante Geral, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 

Decreto n. 7.510, de 13 de outubro de 1981, Decreto n. 36 349, de 22 de julho de 

2011 e Portaria do Comando Geral n. 168, de 25 de março de 2014, publicada no 

Suplemento Normativo n. 014, de 01 de abril de 2014.

Resolve:

Para conhecimento desta Corporação e devida execução, publico o seguinte:
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1ª Parte

1.0.0. Pessoal Militar:

(...)

1.2.0. Movimentação de Praças:

(...)

1.2.3. Transferir por necessidade do serviço para o (a):

(...)

12º BPM

Posto/grad. OME Nome

Sd QPMG/Mat. 

106307-3
BPRv

Rebecca de Souza 

Vieira

(...)

2ª Parte

2.0.0. Pessoal Civil:

(...) (fl s. 22/44e).

Alega a impetrante, em síntese, na inicial, ausência da necessária motivação 

do ato de sua transferência para o 12º BPM.

Indeferida a liminar, requerida no mandado de segurança, a autoridade 

apontada como coatora prestou as devidas informações, a fl s. 129/138e, nas 

quais consignou, in verbis:

Nos termos da exordial, o ato impetrado estaria eivado de nulidade, seja 

porque careceria de motivação, seja porque o impetrante não teria consentido 

com a permuta para outra lotação.

Da documentação acostada aos autos, porém, infere-se que a alegada 

ausência de motivação do ato apontado como coator deve ser rejeitada de 

plano, sendo indiscutível que a Administração Pública agiu em absoluto respeito aos 

ditames legais, até porque a defesa da vida e o combate à violência são programas 

prioritários, tendo sido expressamente fundamentado o ato em benefício das ações 

do programa Pacto pela Vida, que exige uma conduta pró-ativa do administrador 

público, para obtenção dos resultados pretendidos e, para tanto, imprescindível a 

alocação dos policiais de forma moderna e efi ciente.

Logo, da análise do funcionamento das unidades operacionais da Polícia 

Militar do Estado de Pernambuco, observou a autoridade indicada como coatora 

a necessidade de realização de ajustes devidamente fundamentados e transcritos no 

ato em comento, com o fi m de melhorar a qualidade do serviço de segurança pública 

prestado à população.
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Nestas condições, infere-se que a alegada ausência de motivação do ato apontado 

como coator deve ser rejeitada de plano, sendo indiscutível que a Administração 

Publica agiu em absoluto respeito aos ditames legais, sendo o ato dotado de 

motivação sufi ciente.

Por outro lado, importa ressaltar que a transferência/remoção de servidores 

públicos para outra localidade de trabalho é matéria atinente ao exercício do poder 

discricionário do administrador, e, como tal, sujeita ao interesse público.

Ademais, os servidores da Policia Militar não gozam da garantia de 

inamovibilidade, a qual, por determinação constitucional, é conferida tão-

somente aos magistrados e membros do Ministério Público, nos termos dos 

artigos 95, inciso II, e 128 § 5º, inciso I, alínea “b”, da Carta Magna.

A respeito do tema ora em debate, a jurisprudência pátria é pacifi ca no sentido 

de que os policiais civis e militares não gozam da prerrogativa constitucional da 

inamovibilidade, podendo, exatamente por essa razão, ser transferidos segundo o 

juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

(...)

Ademais, é assente na doutrina e jurisprudência o entendimento de que ao Poder 

Judiciário é vedado adentrar na análise do mérito do ato administrativo, sob pena 

de usurpar a função precipuamente destinada ao Poder Executivo, o acolhimento da 

pretensão veiculada na exordial, por assim dizer, resultaria numa manifesta ofensa 

ao principio da separação dos Poderes. insculpido no artigo 2º da Constituição da 

República.

Acerca da discricionariedade manifesta da organização do quadro de servidores 

públicos, anote-se a lição de Hely Lopes Meirelles, in “Direito Administrativo 

Brasileiro. 27a ed., São Paulo: 2002, Ed. Malheiros, p. p. 399”, verbis: “O poder de 

organizar e reorganizar os serviços públicos, de lotar e relotar servidores, de criar e 

extinguir cargos, é indespojável da Administração, por inerente è soberania interna 

do próprio Estado.”

Nesse sentido, anotem-se os seguintes julgados advindos do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça:

(...)

Assim, no caso em, tela é, impossível se enxergar onde mora o direito da 

impetrante. Como conceber que a Administração não pode se utilizar do poder 

discricionário que possui para remover, conforme a legislação aplicável, servidores a 

ela vinculados, e que o uso desse poder a ela conferido seja considerado como ilegal 

ou como abuso de poder?

Ora, é certo que o policial poderá ser removido ex offi  cio, desde que esse seja 

o desejo da Administração, por interesse público. Não houve, portanto, nenhuma 

ilegalidade no ato atacado.
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No caso em comento não há dúvidas que o Comandante da PM entendeu que 

a movimentação da Impetrante será mais benéfica à sociedade pernambucana. 

Utilizou-se do poder discricionário que possui para redistribuir os policiais pelo 

Estado, da forma como avaliou mais vantajosa para o bom funcionamento da 

atividade policial.

O policial, assim como os demais servidores públicos estaduais, deve servir 

ao Estado de Pernambuco como um todo, não a um município ou localidade 

específica. Deste modo, deverá está sempre preparado para atuar onde lhe 

for designado pela Administração Pública, a única que pode deliberar sobre o 

assunto.

Ademais, Excelência, os atos administrativos, quanto aos fatos apresentados 

no mesmo e aos seus fundamentos jurídicos, têm presunção de veracidade e 

legitimidade, cabendo a parte o ônus de demonstrar a inveracidade do alegado pela 

Administração e, como exposto, inexiste qualquer prova nos autos que demonstre o 

alegado pelo impetrante.

Repise-se que o alegado atendimento ao interesse particular de outro militar 

é questão de fato que não restou comprovada de plano, sendo certo que sua 

demonstração - se fosse existente careceria de indispensável dilação probatória, 

o que é vedado nesta via.

Ademais, o ato apontado coator foi praticado tendo em vista as ações do 

Programa Pacto pela Vida, havendo suficiente motivação no ato, o que afasta a 

alegação de violação ao princípio da impessoalidade (fl s. 131/136e).

Apreciando a controvérsia, o Tribunal de origem rejeitou, à unanimidade, 

as preliminares arguídas pelo impetrado, e, no mérito, por maioria de votos, 

denegou a segurança, asseverando que:

Voto da 1ª preliminar de ausência de prova pré-constituída

Não merece prosperar a alegação de ausência de prova pré-constituída 

pretendida pelo impetrado, uma vez que o mandamus foi devidamente instruído 

com os documentos necessários para alcançar a solução da presente controvérsia.

Razão pela qual rejeito esta preliminar.

Voto da 2ª preliminar de litisconsórcio passivo necessário

O impetrado alega a necessidade de formação de litisconsórcio passivo 

necessário, ante a possibilidade de intervenção na esfera jurídica do policial 

nomeado para a vaga deixada pela remoção questionada.

Entretanto, o impetrado não informou quem é o servidor que eventualmente 

se encontra lotado no cargo em comento, sendo seu dever processual comprovar 

os fatos que alega.

Por essa razão, também rejeito a presente preliminar.
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(...)

Consta dos autos que a impetrante, Soldado da Polícia Militar, então lotada 

na BPPv (Batalhão da Policia Rodoviária), fora removida para o 12º BPM (Décimo 

segundo Batalhão da Polícia Militar), a fi m de suprir a necessidade do serviço, como 

se verifi ca às fl s. 22/43 do Suplemento de Pessoal N H 4.6.0.0.0.006, datado de 

15/03/2016.

Como se sabe, a remoção de servidores públicos para outra localidade de 

trabalho é matéria atinente ao exercício do poder discricionário do administrador, 

e, como tal, sujeita ao atendimento do interesse publico, sob pena de afronta ao 

principio da separação dos poderes.

Cumpre destacar que o Poder Judiciário pode realizar o controle de legalidade dos 

atos administrativos, ainda que discricionários, pois, a discricionariedade é liberdade 

de ação administrativa dentro dos limites permitidos em lei, enquanto arbítrio é ação 

contrária ou excedente da lei.

Desta forma, o ato discricionário praticado de forma excedente aos limites 

prescritos em lei, ou com fi nalidade estranha ao interesse público, e passível de ser 

anulado pelo Judiciário.

Outrossim, importa ressaltar que a motivação do ato administrativo e condição 

sine qua non de sua validade, sendo, portanto, obrigatória, por força do contido nos 

arts. 5º, XXXV (princípio do acesso a justiça) e 37, caput (princípio da moralidade), 

ambos da CF/88, sob pena de nulidade do ato.

No caso em tela, da leitura do Suplemento de Pessoal N H 4.6.0.0.0.006, datado 

de 15/03/2016, observa-se que a autoridade impetrada procedeu a uma série de 

remoções de policiais civis em período contemporâneo à impetrante para efeito de 

melhoria na estrutura de defesa do Estado, o que retira, ao menos cm tese, qualquer 

conotação de pessoalidade, perseguição ou casuísmo do ato.

Outro aspecto importante é que a remoção da impetrante se deu do BPRv - 

Batalhão De Polícia Rodoviária, com endereço na rua 13 de Março, s/n., San Martin 

- Recife, para o “12º BPM - Batalhão Arraial Novo Do Bom Jesus, com endereço na 

rua Dona Maria Lacerda, s/n, Várzea - Recife, ou seja, dentro da mesma região 

metropolitana.

Portanto, verifico que o ato administrativo em questão foi lavrado em estrita 

observância ao Decreto n. 36.849/2011, alterado pelo Decreto n. 41.458/2015, que 

estabelece medidas de controle de lotação, transferência, remoção, movimentação 

e permuta de policiais civis e militares, tendo a administração pública, desta forma, 

respeitado os ditames legais.

Acerca da discricionariedade manifesta da organização do quadro de 

sorvi idores públicos, anote-se a lição de Hely Lopes Mcirelles, no livro Direito 

Administrativo Brasileiro, 27ª Ed., São Paulo: 2002, Ed. Malheiros, p. 399:
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O poder de organizar e reorganizar os serviços públicos, de lotar e relotar 

servidores, de criar e extinguir cargos, é indespojável da Administração, por 

inerente à soberania interna do próprio Estado.

Neste sentido, é pacífi co na doutrina e jurisprudência o entendimento de 

que ao Poder Judiciário é vedado adentrar na análise do mérito administrativo, 

sob pena de usurpar a função precipuamente destinada ao Poder Executivo, 

conforme se verifi ca dos arestos abaixo ementados:

(...)

No mais, os servidores da polícia militar não gozam de garantia de 

inamovibilidade, a qual, por determinação constitucional, é conferida tão-somente 

aos magistrados e membros do Ministério Público, nos termos dos arts. 95, II, e 128, § 

5º, I, ‘b’, da CF.

Diante do exposto, voto pela denegação da segurança, prejudicado o agravo 

interno (fl s. 174/175e).

Quanto à motivação, vale, ainda, destacar o voto vogal, proferido no 

julgamento recorrido, que assim ponderou:

Ora, como é que se pode exigir um ato administrativo como tal que a 

autoridade administrativa vá além do que disse? Ora, está fazendo a transferência 

em razão da necessidade do serviço, e o que precisava dizer mais? Dizer quais os 

serviços? Seria o Poder Judiciário enveredar pelo caminho divergente do voto 

do Relator é procurar inviabilizar a administração pública. Mantenho a minha 

coerência e acompanho o Relator (fl . 185e).

Com efeito, o motivo do ato administrativo diz respeito à causa imediata, 

que autoriza a sua prática, ou seja, o pressuposto fático e normativo que enseja a 

sua prática. Quando se trata de um ato discricionário, a lei autoriza a prática do 

ato, à vista de determinado fato. A decisão da Administração é tomada segundo 

os critérios de oportunidade e conveniência, dentro dos limites da lei.

A motivação é a declaração escrita dos motivos que ensejaram a prática 

do ato e integra a forma do ato administrativo, acarretando a sua ausência a 

nulidade do ato, por vício de forma.

De fato, “os atos administrativos têm como parte de seus elementos o 

motivo e a fi nalidade, além da forma, competência e objeto. O motivo do ato 

administrativo não se confunde com a sua motivação, que é a manifestação 

escrita das razões que dão ensejo ao ato, exigida quando a lei expressamente 

determina, mormente nos atos vinculados. O ato administrativo, ainda quando 
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haja margem de decisões opcionais pelo administrador (discricionariedade), 

sempre terá um motivo, podendo, neste último caso não ser expresso. A teoria 

dos motivos determinantes estabelece que, em havendo motivação escrita, ainda 

que não a lei não determine, passa o administrador a estar vinculado àquela 

motivação. No caso em tela, a quaestio iuris cinge-se a saber se há ilegalidade na 

portaria de remoção, por inexistência de motivação ou por sua insufi ciência, a conferir 

direito líquido e certo ao impetrante, ora recorrente (...)” (STJ, AgInt no RMS 

53.434/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28/05/2018).

Lado outro, “em inúmeros julgados, o Superior Tribunal de Justiça afi rma 

que não cabe ao Judiciário interferir em atos discricionários da Administração 

Pública. Ademais, os atos discricionários, por sua vez, possuem certa liberdade 

de escolha. Assim, o agente público ao praticar um ato discricionário possui 

certa liberdade dentro dos limites da lei, quanto à valoração dos motivos e à 

escolha do objeto, segundo os seus critérios de oportunidade e conveniência 

administrativas. (...) ao Poder Judiciário cabe à fiscalização do controle 

jurisdicional dos atos administrativos restringindo-se apenas a observância aos 

princípios Constitucionais. (...) Ora, se não há qualquer ilegalidade patente 

no ato administrativo atacado, a improcedência da ação é a regra” (STJ, REsp 

1.676.544/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

10/10/2017).

Na hipótese, o Decreto 7.510, de 13/10/81 – que aprova o Regulamento de 

Movimentação de Ofi ciais e Praças da Polícia Militar do Estado de Pernambuco 

–, e o Decreto 36.849, de 22/07/2011 – que adota medidas de controle da lotação, 

transferência, remoção, movimentação e permuta de policiais civis e militares 

também do Estado de Pernambuco –, diplomas legais que fundamentaram o 

ato do Comandante Geral, consubstanciado no Suplemento Normativo 06, de 

15/03/2016, em que se encontra a transferência da impetrante, estabelecem, no 

âmbito da administração estadual, as regras de competência do Comandante 

Geral da Corporação e de movimentação dos praças e soldados da Polícia 

Militar de Pernambuco, inclusive com vistas à redução da violência no Estado.

No particular, a autoridade coatora consignou o motivo do seu ato, no 

sentido de que a transferência da impetrante, do BPRv (Batalhão de Polícia 

Rodoviária) para o 12º Batalhão da Polícia Militar, dentro do mesmo 

Município de Recife/PE, dera-se por “necessidade de serviço”, aspecto que se 

insere no poder discricionário da Administração de verifi car se há, ou não, em 

determinado setor de trabalho, necessidade de mais contingente de pessoal.
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Não obstante a mera menção, no ato, à “necessidade de serviço”, percebe-

se que a transferência da impetrante dera-se em conjunto com uma série de 

remoções e transferências de outros policiais, o que retira, pelo menos do que se 

pode depreender dos autos, qualquer conotação de pessoalidade da medida, que 

ocorreu, ainda, dentro do mesmo Município de Recife/PE, eis que “a remoção 

da impetrante se deu do BPRv - Batalhão De Polícia Rodoviária, com endereço 

na rua 13 de Março, s/n°, San Martin - Recife, para o 12º BPM - Batalhão 

Arraial Novo Do Bom Jesus, com endereço na rua Dona Maria Lacerda, s/n, 

Várzea - Recife” (fl . 164e).

Logo, se a justificativa de “necessidade de serviço” é equivocada ou 

inverídica ou se há perseguição da policial impetrante, trata-se de matéria que 

demanda, indubitavelmente, dilação probatória, que é insuscetível de ser feita 

na via estreita do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída das 

alegações do impetrante.

Nesse sentido:

Processual Civil. Agravo interno no recurso em mandado de segurança. 

Servidora pública. Delegada de Polícia Civil. Remoção ex offi  cio. Ato motivado. 

Alegação de perseguição não demonstrada de plano. Dilação probatória. 

Impossibilidade.

1. Na origem, cuida-se de mandado de segurança, em que a impetrante, 

Delegada da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, se insurge contra ato 

administrativo de remoção ex offi  cio.

2. A incursão pelo Poder Judiciário no mérito administrativo somente pode ser 

efetivada se houver demonstração, de plano, por meio de prova pré-constituída, que 

a motivação apresentada pela Administração não traduz a realidade, uma vez que a 

dilação probatória é providência incompatível com o rito do mandado e segurança.

3. Embora a recorrente aduza a nulidade do ato administrativo por ausência de 

motivação válida e afi rme que sua remoção possui nítido caráter persecutório, não 

logrou veicular, nos presentes autos, prova capaz de corroborar suas alegações ou 

demonstrar a liquidez e certeza de seu direito.

4. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no RMS 54.278/PE, Rel. Ministro 

Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 15/12/2017).

Processual Civil. Recurso ordinário em mandado de segurança. Remoção de 

servidor. Direito líquido e certo inexistente ao tempo da impetração. Ausência de 

prova pré-constituída.

1. Conforme relatado na origem, “a impetrante cogita a nulidade do ato de 

remoção, com fundamento em duas premissas: a primeira, por ausência de 
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fundamentação do ato, e; a segunda em face da eventual sujeição de outros 

servidores, contemporâneos ao seu ingresso no quadro de agentes penitenciários”.

2. In casu, verifica-se que a insurgente atacou tão somente as questões 

relacionadas à segunda premissa. Assim, em observância ao princípio do tantum 

devolutum quantum appellatum, a cognição do apelo está circunscrita às questões 

nele contidas.

3. A Corte a quo asseverou que os documentos que amparam a alegação da 

impetrante foram juntados em momento posterior ao da propositura do writ.

4. O Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a comprovação 

inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada 

prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via 

do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, 

no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito 

alegado e que este possa ser prontamente exercido.

5. “Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se 

apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento 

da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de 

plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fi ns de 

segurança” (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, Hely Lopes Meirelles, 

Arnold Wald e Gilmar Ferreira Mendes. ed. Malheiros, 32ª edição, p. 34).

6. Se no momento da impetração, como destacado pelo próprio Tribunal de 

origem, não havia arcabouço probatório pré-constituído, não se verifi ca ilegalidade 

apta a justifi car o reconhecimento de direito líquido e certo a amparar a pretensão da 

postulante.

7. Recurso Ordinário não provido (STJ, RMS 54.709/SC, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17/10/2017).

Administrativo. Recurso ordinário em mandado de segurança. Servidor 

público. Delegado da Polícia Civil. Estado do Tocantins. Remoção ex offi  cio. Desvio 

de fi nalidade. Motivação. Necessidade de dilação probatória. Descabimento.

1. A remoção de ofício é ato discricionário da Administração Pública, 

atribuindo-se nova lotação ao servidor, considerando-se a necessidade do serviço 

e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da 

atividade administrativa, estando respaldada no interesse público.

2. Entretanto, mesmo que se trate de discricionariedade do administrador público, 

a jurisprudência do STJ tem reconhecido a necessidade de motivação, ainda que a 

posteriori, do ato administrativo que remove o servidor público. Precedentes: AgRg 

no RMS 40.427/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 10/9/2013. 

REsp 1.331.224/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

26/2/2013.
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3. Na espécie, a autoridade coatora justifi cou o ato de remoção, considerando-

se a carga de trabalho existente na cidade para a qual foi designado o Delegado 

de Polícia, bem como o fato de que foi constatado excesso de servidores na 

localidade de lotação do impetrante.

4. Para que se examine a ocorrência do desvio de finalidade, ou ainda a 

inexistência dos motivos alegados para a prática do ato, faz-se necessária dilação 

probatória, providência incompatível com rito do mandado de segurança.

5. Ademais, o reconhecimento da nulidade do ato de remoção anteriormente 

praticado, nos autos de outra ação mandamental, ainda que seja indicativo 

do alegado direito, não é o bastante para que se ateste a ilegalidade da nova 

remoção, mormente porque editada sob uma conjuntura fática diversa.

6. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento (STJ, 

RMS 42.696/TO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 16/12/2014).

Ressalte-se, por fi m, a afi rmação do Parquet, nesta Corte, no sentido de que 

“afi gura-se irrelevante a extensão da motivação, o ato não será menos legítimo 

ou irregular, se, de forma concisa, explica a razão da sua edição, especialmente 

quando se trata de distribuição de tarefas na atividade policial, sendo a segurança 

pública um direito impostergável da cidadania” (fl . 237e).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário, restando prejudicado 

o Agravo interno, interposto contra o indeferimento da liminar requerida.

É o voto.

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 60.513-RO 

(2019/0097526-0)

Relator: Ministro Mauro Campbell Marques

Recorrente: Henrique Jose Mundim Dias de Jesus

Advogado: Janine Bof Pancieri - RO006367

Recorrido: Estado de Rondônia

Procurador: Antonio Isac Nunes Cavalcante de Astrê e outro(s) - 

       RO005095
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EMENTA

Administrativo e Ambiental. Recurso ordinário em mandado de 

segurança. Enunciado Administrativo 3/STJ. Apreensão de veículo. 

Transporte de produtos fl orestais sem a documentação necessária. 

Inexistência de violação ao direito líquido e certo. Desprovimento.

1. Decorre o presente recurso de mandado de segurança 

impetrado contra ato do Secretário de Estado do Desenvolvimento 

Ambiental - SEDAM consistente na apreensão de veículo utilizado 

para transportar madeira sem a documentação exigida para essa 

prática.

2. A ordem foi denegada pelo Tribunal de Justiça do Estado 

de Rondônia pelo entendimento de que, constatado o reiterado 

emprego do caminhão para fi ns de transporte ilegal de madeiras, tem 

por imperativa a manutenção da apreensão, mormente para evitar a 

continuidade da prática delituosa.

3. Não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, 

pois o veículo foi regularmente apreendido pela prática da infração 

prevista no art. 47 do Decreto 6.514/2008, daí a instauração do 

respectivo processo administrativo (arts. 94 e seguintes desse decreto 

federal), cujo desfecho poderá implicar a aplicação da pena de 

perdimento do bem, conforme estabelecido nos arts. 25, § 5º, da Lei 

9.605/1998 e 134 do Decreto 6.514/2008.

4. Ainda, incontroverso nos autos que foi a quarta ocasião em 

que o mesmo veículo foi objeto de autuação por infração ambiental, 

por isso não confi gurada excepcional circunstância em que pode o 

proprietário ser nomeado fi el depositário do bem até o julgamento do 

processo administrativo, nos termos dos arts. 105, caput, e 106, II, do 

Decreto 6.514/2008.

5. Recurso ordinário desprovido.

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 
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resultado de julgamento: “A Turma, por unanimidade, negou provimento ao 

recurso ordinário, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a).” A 

Sra. Ministra Assusete Magalhães, os Srs. Ministros Francisco Falcão, Herman 

Benjamin e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 23 de maio de 2019 (data do julgamento).

Ministro Mauro Campbell Marques, Relator

DJe 28.5.2019

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques: Trazem os autos, 

originariamente, mandado de segurança impetrado por Henrique José Mundim 

Dias de Jesus contra ato do Secretário de Estado do Desenvolvimento 

Ambiental - SEDAM consistente na apreensão de veículo (caminhão Mercedes 

Benz) que estava sendo utilizado para transportar madeira sem a documentação 

exigida para essa prática.

A ordem foi denegada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 

pelo fundamento de que “o presente caso tem peculiaridades diversas ao 

constatar a pendência de quatro processos administrativos para análise da 

SEDAM, incluindo a presente, fundadas sob o mesmo motivo, conforme se 

denota nos autos de apreensão juntados aos autos” (fl . 230-e).

No mais, assentou-se que o impetrante não apresentou nenhum documento 

que comprovasse o quanto alegado na inicial, inclusive no que se refere à alegada 

doação da madeira para construção de uma ponte.

O acórdão recebeu a seguinte ementa:

Mandado de segurança. Administrativo. Restituição de veículo. Transporte 

ilegal de madeiras. Impossibilidade. Constatado que o agente emprega seu 

caminhão para o transporte ilegal de madeiras, está violada a regra legal e se 

tem por imperativa a continuidade das respectivas apreensões, ensejando a 

impossibilidade de restituição do bem para evitar a continuidade da prática 

delituosa. Segurança denegada.

No recurso ordinário, o recorrente traz os seguintes argumentos: (a) 

o Departamento de Estradas de Rodagem solicitou o seu caminhão para 

transportar madeira doada para fi ns de recuperação de uma ponte que estava na 
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iminência de desabar; (b) o auto de infração lavrado pela SEMA contém vícios 

formais; (c) a privação de um bem particular só pode ocorrer por meio de devido 

processo legal; (d) no processo administrativo decorrente da apreensão ainda não 

foi proferida decisão, com desrespeito ao prazo do art. 49 da Lei 9.784/1999; e 

(e) não houve perdimento decretado nos processos administrativos decorrentes 

de outras apreensões do veículo. Ao fi nal, pede a reforma do acórdão recorrido, 

de forma seja concedida a segurança para fi ns de defi nitiva restituição de seu 

veículo.

Houve contrarrazões.

O Ministério Público Federal, em seu parecer, opina pelo desprovimento 

do recurso ordinário.

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”.

Não prospera a insurgência.

Conforme relatado, a argumentação recursal da recorrente se desdobra em 

quatro fundamentos, a saber: (i) o auto de infração foi lavrado sem atendimento 

às formalidades legais; (ii) o transporte de madeira estava sendo realizado 

a pedido de outro órgão estadual; (iii) há demora na conclusão do processo 

administrativo; e (iv) a pena de perdimento só pode ser aplicada ao fi nal do 

processo administrativo, sendo descabida a imediata apreensão do caminhão.

No que importa ao primeiro dos fundamentos de nulidade do ato 

impetrado, o recorrente sustenta que o auto de infração é nulo em razão do 

descumprimento dos arts. 23 e 35 da Instrução Normativa 14/2009 do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA).

Reproduzo os argumentos lançados pelo impetrante às fl s. 248/249-e:

(...) Primeiro, consideramos que não foram cumpridas as formalidades legais 

no momento da apreensão, onde o veículo foi apreendido e sequer informado 

ao proprietário o seu destino. Sequer sabiam para onde o veículo tinha sido 
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encaminhado, nada consta no auto de apreensão e referida situação é causa de 

nulidade independente de qualquer produção probatória, conforme determina 

o artigo 23 da Instrução Normativa n. 14 de 15 de maio de 2009 do IBAMA, senão 

vejamos:

Art. 23 O Auto de Infração e Termos Próprios serão lavrados em 

formulário específi co, por agente designado para a função de fi scalizar, 

devidamente identificado por nome, matrícula funcional e portaria de 

designação, contendo descrição clara e inequívoca da irregularidade 

imputada, dos dispositivos legais violados, das sanções indicadas, inclusive 

valor da multa, bem como, qualifi cação precisa do autuado com nome e 

quando houver, endereço completo, endereço eletrônico, CPF ou CNPJ. 

(grifo nosso)

Importante esclarecer, que os requisitos são objetivos, ou seja, não comportam 

análise de subjetividade pelo órgão, pelo fiscal ou mesmo administrado, 

conforme determina a norma, o rol é taxativo, não oferecendo margem para 

análise subjetiva, tornando o auto nulo em sua integralidade.

Há que se mencionar ainda, que o auto de apreensão carece de especifi cação 

de diversos outros requisitos, que a mesma Instrução Normativa, determina em 

seu artigo 31, senão vejamos:

Art. 31 O Termo de Apreensão deverá identifi car, com exatidão, os bens 

apreendidos, devendo constar valor e características intrínsecas.

§ 1º No ato de fi scalização o agente fi scal deverá isolar e individualizar 

os bens apreendidos, fazendo referência a lacres ou marcação adotada no 

Termo de Apreensão, além de indicar características, detalhes, estado de 

conservação, dentre outros elementos que distingam o bem apreendido.

§ 2º Se o bem apreendido, por qualquer razão, restar armazenado no 

tempo ou em condições inadequadas de armazenamento, o fato deverá 

constar do Termo de Apreensão e a destinação dos bens, nesta condição, 

deverá ser realizada com prioridade.

Ora, da análise do referido Termo de Apreensão, temos que não constam, 

exatidão dos bens apreendidos e menos ainda suas características, limitando-se 

a constar a placa do veículo, não informando seu estado de conservação, nem 

mesmo lacres ou marcações e menos ainda, o endereço para onde fora levado o 

referido veículo.

Sem razão, pois a Instrução Normativa 14/2009 - revogada pela Instrução 

Normativa 10/2012 antes mesmo da prática do ato impetrado - diz respeito 

à imposição de sanções no âmbito do IBAMA - ou seja, de auto de infração 

lavrado por agente dessa autarquia -, por isso não é cabível a sua invocação 
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quando se trata do exercício de atividade fiscalizatória pela Secretaria de 

Desenvolvimento Ambiental do Governo do Estado de Rondônia.

Ainda, os documentos juntados pelo próprio impetrante à fls. 24 

demonstram que o termo de apreensão foi lavrado por meio de formulário 

próprio (atendendo ao disposto no § 2º do art. 101 do Decreto 6.514/2008), 

com informações sufi cientes para a sua validade, com especifi cação do bem 

apreendido (tipo de veículo, marca, modelo, cor, ano de fabricação, placa), 

com descrição da conduta do agente considerado infrator (art. 47 do referido 

decreto) e, também, com identifi cação do agente responsável pela sua lavratura.

Nessas circunstâncias, não se encontra evidenciada nenhuma violação a 

direito líquido e certo do impetrante, por isso o recurso deve ser desprovido 

nessa parte.

De qualquer forma, a argumentação escorada nas exigências constantes do 

art. 23 da Instrução Normativa 14/2009 do IBAMA - que trata dos requisitos 

para lavratura do auto de infração -, não consta da petição inicial, o que revela 

indevida alteração da causa de pedir após a impetração do mandado de 

segurança.

Nessa linha de consideração:

Recurso ordinário em mandado de segurança. Concurso público. Ofi cial de Justiça. 

Candidato aprovado além das vagas previstas no edital, para a Comarca de Salvador. 

Alegada preterição, por nomeação de candidatos em pior classifi cação, para lotação 

em entrâncias intermediárias. Edital 93/2009. (...) Inovação nas razões recursais. 

Inadmissibilidade. Recurso ordinário improvido. (...) VIII. Consoante a jurisprudência 

desta Corte, “a devolutividade ampla do recurso ordinário em mandado de 

segurança, tal como na apelação, não autoriza ao recorrente inovar, alterando o 

pedido e a causa de pedir formulados na inicial” (STJ, RMS 29.142/MS, Rel. Ministro 

Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 07/12/2009). Em igual sentido: STJ, RMS 20.854/

ES, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 24/02/2010. IX. No caso, 

invoca o impetrante, nas razões recursais, teses e fatos novos, com verdadeira 

alteração do pedido e da causa de pedir. Em consequência, inviável inovar o 

fundamento jurídico do pedido, e, assim, pretender o reexame da causa sob 

alegados fatos novos, o que exigiria, ainda, dilação probatória, incompatível com 

o rito do mandado de segurança. X. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança 

improvido. (RMS 35.138/BA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, 

julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018)

Administrativo. Anistia. Portaria de concessão de anistia anulada. Ausência de 

comprovação de direito líquido e certo. Mandado de segurança manifestamente 
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inadmissível. Ordem denegada. (...) V - Após a impetração do mandado de 

segurança, é vedada a alteração do pedido e da causa de pedir. Hipótese em 

que o presente writ não pode ser utilizado para atacar ato diverso. Nesse sentido: 

AgRg no MS 17.018/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 

30/8/11; AgRg no MS 15.895/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 

6/9/11. (...) VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no MS 23.205/DF, Rel. Ministro 

Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 13/09/2017, DJe 19/09/2017).

Quanto ao segundo argumento do recorrente, de que teria agido a pedido 

do DER/TO para transportar madeira doada por moradores da região - que 

seriam utilizadas na recuperação de uma ponte -, o acórdão recorrido assim se 

manifestou às fl s. 230/231-e:

(...) Alega o impetrante que as madeiras foram doadas por sitiantes para a 

construção da ponte e o transporte realizado por meio de doação de serviço 

do DER, que faria a construção da referida ponte, porém, por não ter veículo 

apropriado para o transporte, disponibilizou o seu a pedido do DER e portanto, 

não cometeu qualquer infração ambiental.

O fato do motorista do caminhão ter sido absolvido na ação penal contra ele 

proposta, em nada contribui para a análise do caso, considerando que o veículo 

do impetrante transportava madeiras sem a documentação exigida pelos órgãos 

competentes.

Essa afi rmação se comprova pela informação prestada pelo DER ao relatar 

que não tinha ciência dos fatos até a intimação judicial desta ação para 

esclarecer o caso, e havendo madeira proveniente de doação por terceiros, 

deve estar acompanhada da documentação necessária para realizar o 

transporte. (...)

Fato primordial a ser analisado é se o veículo apreendido transportava madeira 

sem a devida licença, e de acordo com as informações prestadas pelo DER e 

autoridade coatora, fica evidenciado o transporte irregular por ter o veículo 

Mercedez Benz, placa NCY8760, transportado madeiras em tora de diversas 

espécies sem qualquer autorização de órgão ambiental e inclusive, qualquer 

documento que comprovasse a doação da madeira. O impetrante não junta 

documento probatório acerca de suas teses (destaquei).

Não há como rever o acórdão recorrido nessa parte.

Por um lado, para infi rmar as informações do DER/TO de que lhe são 

desconhecidos os fatos alegados na impetração, necessário seria a realização de 

dilação probatória, o que não é cabível em sede de mandado de segurança.

Nesse sentido:
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Administrativo e Processual Civil. Agravo interno em recurso ordinário em mandado 

de segurança. Concurso público. Ofi cial administrativo PMSP. Candidata aprovada e 

classifi cada dentro das vagas ofertadas. Restrição orçamentária. Dilação probatória 

no curso da ação mandamental. Impossibilidade. 1. A restrição orçamentária 

pode afastar o dever de nomear, se a situação excepcional invocada se revestir, 

cumulativa e concomitantemente, das características de (a) superveniência; (b) 

imprevisibilidade; (c) gravidade; e, (d) necessidade. Precedentes da Corte Especial 

do STJ (AgInt no RE no RMS 53.341/AM, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte 

Especial, DJe 03/08/2018) e do STF, em repercussão geral (RE 598.099, Rel. Ministro 

Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 3/10/2011). Essas condições não foram 

demonstradas no caso concreto. 2. A notória impossibilidade de dilação probatória, 

quando já em curso a ação mandamental, inviabiliza o acolhimento das alegações 

não suportadas em provas documentais inequívocas, apresentadas já com a exordial, 

ou com as informações oportunamente prestadas pela autoridade impetrada. 3. 

No que tange à aplicação dos precedentes, o quadro fático delineado nestes 

autos em nada se diferencia de outros tantos que aqui aportaram e nos quais 

esta Corte, exatamente por atentar para a atipicidade da situação - violadora de 

direito líquido e certo -, deliberou por reformar os acórdãos recorridos e conceder 

a ordem. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 58.405/SP, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019)

Ademais, não é suficiente para remediar a situação do recorrente a 

afi rmação lançada no recurso de que “[o] próprio DER reconheceu que é 

comum aceitarem as doações” (fl . 250-e), pois não é possível extrair dessa 

premissa nenhuma conclusão acerca da ilegalidade do ato administrativo 

discutido no caso concreto.

E não é só, pois, conforme consignado no acórdão recorrido, não houve 

juntada de nenhum documento que comprovasse as alegações da petição inicial, 

ou seja, quanto a essa parte, o mandado de segurança foi apresentado sem prova 

pré-constituída.

Quanto aos demais argumentos, sem razão o recorrente.

Antes de prosseguir, convém assinalar que é incontroverso nos autos 

que o veículo foi apreendido em razão do transporte de produto florestal 

desacompanhado da documentação necessária.

Em razão disso, perfeitamente regular a instauração do processo 

administrativo, cujo desfecho poderá implicar o perdimento do veículo, nos 

termos do art. 25, § 5º, da Lei 9.605/1998 e do art. 134 do Decreto 6.514/2008, 

abaixo reproduzidos:
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Art. 25. Verifi cada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, 

lavrando-se os respectivos autos.

(...)

§ 5º Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida 

a sua descaracterização por meio da reciclagem.

Art. 134. Após decisão que confi rme o auto de infração, os bens e animais 

apreendidos que ainda não tenham sido objeto da destinação prevista no art. 

107, não mais retornarão ao infrator, devendo ser destinados da seguinte forma:

(... )

IV -  os instrumentos utilizados na prática da infração poderão ser destruídos, 

utilizados pela administração quando houver necessidade, doados ou vendidos, 

garantida a sua descaracterização, neste último caso, por meio da reciclagem 

quando o instrumento puder ser utilizado na prática de novas infrações;

V -  os demais petrechos, equipamentos, veículos e embarcações descritos 

no inciso IV do art. 72 da Lei n. 9.605, de 1998, poderão ser utilizados pela 

administração quando houver necessidade, ou ainda vendidos, doados ou 

destruídos, conforme decisão motivada da autoridade ambiental;

Ademais, o SEMA apontou em suas informações que o ato questionado 

na impetração se constitui na quarta autuação fundada na prática de delito 

ambiental (circunstância que não é negada pelo recorrente), por isso não seria 

mesmo recomendável restituir provisoriamente o veículo ao proprietário 

enquanto não fi nalizado o processo administrativo.

Ora, dispõem os arts. 105 e 106 do Decreto 6.514/2008:

Art. 105. Os bens apreendidos deverão fi car sob a guarda do órgão ou entidade 

responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel 

depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da 

apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá 

o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará 

o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art.  106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá 

ser confi ado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, benefi cente, científi co, cultural, 

educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de 

utilização em novas infrações.
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Pelo que se extrai dessas normas, somente em situações excepcionais e 

quando não há risco de utilização em novas infrações é possível confi ar ao 

proprietário a posse de bem utilizado na prática de conduta considerada lesiva 

ao meio ambiente.

Esse foi o entendimento do acórdão recorrido manifestado à fl . 230-e:

(...) Nesse contexto, ao contrário de algumas decisões proferidas por esta 

Corte para restituição de veículo apreendido, o presente caso tem peculiaridades 

diversas ao constatar a pendência de quatro processos administrativos para 

análise da SEDAM, incluindo a presente, fundadas sob o mesmo motivo conforme 

se denota nos autos de infração e apreensão juntados aos autos (fl s. 76-86).

Em suma: (i) não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, 

pois o veículo foi regularmente apreendido pela prática da infração prevista 

no art. 47 do Decreto 6.514/2008, daí a instauração do respectivo processo 

administrativo (arts. 94 e seguintes desse decreto federal), cujo desfecho poderá 

implicar a aplicação da pena de perdimento do bem; e (ii) incontroverso nos 

autos que foi a quarta ocasião em que o mesmo veículo foi objeto de autuação 

por infração ambiental, por isso não confi gurada excepcional circunstância 

em que pode o proprietário ser nomeado fi el depositário até o julgamento do 

processo administrativo.

Por fi m, quanto à alegada demora no julgamento do processo administrativo 

- causa de pedir diversa das acima examinadas -, temos que o caminhão foi 

apreendido em 15/10/2017 (fl . 24-e) e o mandado de segurança foi impetrado 

em 1º/2/2018 - ou seja, menos de quatro meses depois da prática do ato 

impetrado.

Nessa parte, o recorrente sustenta que, apresentada a sua defesa, a 

autoridade administrativa não decidiu a respeito do auto de infração no prazo 

do art. 49 da Lei 9.784/1999, assim redigido:

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração 

tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período 

expressamente motivada.

Ocorre que, a despeito de não constar das provas juntadas pelo recorrente 

quando da impetração do mandado de segurança ou das informações prestadas 

pela autoridade impetrada informação que demonstre abusiva demora no 

julgamento do processo administrativo, a impetração evidencia-se prematura 
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relativamente a essa causa de pedir, pois, conforme dito acima, apenas três meses 

transcorreram desde a apreensão do caminhão, o qual não poderia ter sido 

mantido com o proprietário na condição de fi el depositário nos termos acima 

demonstrados.

Não se diga que deve ser considerado o tempo transcorrido desde a 

impetração, pois seria o mesmo que admitir aditamento do pedido após a 

prestação de informações, o que não é cabível na via mandamental.

Fica ressalvada, apesar disso, a possibilidade de nova impetração com base 

nessa mesma causa de pedir, se ainda pendente de conclusão o aludido processo 

administrativo.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.311.032-RS (2012/0036331-4)

Relator: Ministro Og Fernandes

Recorrente: Estado do Rio Grande do Sul

Procurador: Daniele Brasil Leripio e outro(s) - RS045844

Recorrido: Neuza Teresinha Goncalves de Souza

Advogado: Manoel Deodoro da Silveira e outro(s) - RS009560

EMENTA

Processual Civil. Recurso especial. Embargos infringentes contra 

acórdão proferido em assunção de competência. Cabimento. Arts. 

555, § 1º, e 530 do CPC/1973. Julgamento do recurso pelo mesmo 

órgão julgador. Possibilidade. Regimento Interno. Caráter supletivo. 

Recurso provido.

1. A controvérsia posta nos autos cinge-se ao cabimento ou não 

de embargos infringentes, na vigência do CPC/1973, contra acórdão 
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que julgou recurso de apelação sob o rito de incidente de assunção de 

competência previsto no art. 555, § 1º, do CPC/1973.

2. Os argumentos utilizados para não admitir o recurso se 

resumem em três: 1) o órgão fracionário competente para julgar a 

assunção de competência no Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul é superior aos órgãos incumbidos de julgar o recurso de apelação 

e, inclusive, o recurso de embargos infringentes; 2) os embargos 

infringentes foram direcionados ao Segundo Grupo de Câmaras 

Cíveis e não à Segunda Turma Cível; 3) ausência de previsão de 

recurso contra os julgamentos da Segunda Turma Cível no Regimento 

Interno do Tribunal local.

3. Com relação ao primeiro fundamento, a decisão recorrida 

não encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, a qual tem 

se posicionado no sentido de não haver empecilho ao julgamento 

de embargos infringentes pelo mesmo órgão prolator da decisão 

embargada. Precedentes.

4. O direcionamento do recurso para órgão distinto dentro da 

estrutura do mesmo Tribunal confi gura mera irregularidade, impassível 

de ocasionar a inadmissibilidade recursal, notadamente quando o 

recurso cumpre todos os demais requisitos de admissibilidade.

5. A inexistência de previsão, no Regimento Interno do Tribunal 

de origem, de recurso contra julgamento proferido pelo órgão 

competente para julgamento de apelação em incidente de assunção de 

competência não pode prevalecer sobre as normas previstas no Código 

de Processo Civil.

6. Hipótese em que houve julgamento de recurso de apelação, 

ainda que por órgão superior, no qual, de forma não unânime, 

reformou-se sentença de mérito que havia julgado improcedente 

o pleito autoral. Portanto, a situação se enquadra na hipótese de 

admissibilidade dos embargos infringentes prevista no art. 530 do 

CPC/1973.

7. Recurso especial provido para determinar a devolução dos 

autos ao Tribunal de origem, a fi m de processar e julgar os embargos 

infringentes interpostos pelo recorrente.
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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, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro 

Relator. Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães, 

Francisco Falcão e Herman Benjamin votaram com o Sr. Ministro Relator.

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

Ministro Og Fernandes, Relator

DJe 28.5.2019

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Og Fernandes: Trata-se de recurso especial interposto pelo 

Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento na alínea “a” do inciso III do 

art. 105 da CF/1988, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local 

assim ementado (e-STJ, fl s. 186-187):

Servidor público. Estado do Rio Grande do Sul. Reajuste do valor unitário do 

vale-refeição. Assunção de competência pela 2ª Turma do Tribunal de Justiça. 

Apelação cível. Relevância da questão de direito e presença do interesse público 

reconhecidas. Preliminar de afronta ao juiz natural rejeitada. Interpretação do 

Supremo Tribunal Federal e da legislação estadual. Princípio da legalidade e 

da legalitariedade conferidos. Prescrição quinquenal reconhecida. Critérios de 

atualização e incidência dos juros.

1. Assunção de competência. Demonstrada como relevante a questão de direito 

atinente ao reajuste do vale-refeição dos servidores estaduais, e havendo interesse 

público na assunção de competência, pela necessidade de pacifi car o tratamento 

que vem recebendo, sopesado o antagonismo das interpretações adotadas nas 

Câmaras competentes para o exame da matéria, imperioso o julgamento do 

recurso pela Turma, órgão jurisdicional colegiado de maior hierarquia indicado 

pelo Regimento Interno da Corte. Observância dos arts. 555, § 1º, do CPC, 13, 

II, ‘b’, e §§ 1º e 2º, e 169, XXXII, do RITJRS e 1º, III e parágrafo único, da Emenda 

Regimental n. 06/2005.

2. Princípio do juiz natural. A Resolução n. 767/09 do COMAG apenas atribuiu à 

9ª Vara da Fazenda Pública do Foro da Tristeza competência em razão da matéria 

e do valor, conforme permissivo do art. 91 do CPC, com o que não há que se falar 

em ofensa ao princípio do juiz natural.
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3. Prescrição. Pleito de percepção de vantagem pecuniária de cunho sucessivo. 

Não há falar em prescrição do fundo de direito, apenas de prescrição progressiva 

das prestações à medida que completarem o prazo de cinco anos, contados da 

data do ato ou fato do qual se originaram. Aplicação do disposto no artigo 3º do 

Decreto n. 20.910/32, bem assim do entendimento consagrado no verbete n. 85 

da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

4. Mérito propriamente dito. Julgamento do RE n. 428.991-1-RS pela 1ª Turma 

do Supremo Tribunal Federal, na qual foi reconhecido o direito dos servidores 

públicos do Estado do Rio Grande do Sul em perceberem o reajuste do vale-

refeição. Verba de caráter alimentar.

5. A Lei-RS n. 10.002/93 instituiu o vale-refeição no Rio Grande do Sul, 

estabelecendo a revisão mensal do benefício. O Decreto-RS n. 35.139/94 previa a 

atualização monetária pela variação do índice da cesta básica apurado pelo IEPE/

UFRGS referente ao mês que antecedia à concessão do benefício. A manutenção 

deste índice mesmo após a edição do Decreto-RS n. 44.920/07 não é possível.

6. Pagamento do reajuste do benefício a contar dos cinco anos que 

antecederam o ajuizamento da pretensão, em função do reconhecimento da 

prescrição quinquenal.

7. Correção monetária e juros de mora que devem seguir a disposição do art. 

1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação que foi conferida pela Lei n. 11.960, de 

29JUN09.

Interesse público na assunção de competência reconhecido.

Preliminar rejeitada.

Apelação provida por maioria.

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fl s. 264-269).

Foram interpostos embargos infringentes (e-STJ, fl s. 274-289), os quais 

não foram conhecidos, sob o fundamento de inadmissibilidade do recurso 

contra acórdão proferido sob o rito previsto no art. 555, § 1º, do Código de 

Processo Civil de 1973.

O agravo regimental interposto contra a decisão que inadmitiu os embargos 

infringentes foi improvido (e-STJ, fl s. 335-344).

Sustenta o insurgente, em suma, ofensa ao art. 530 do CPC/1973, por não 

ter o Tribunal de origem admitido os embargos infringentes em hipótese que 

comportaria o seu conhecimento.

Argumenta que o procedimento de assunção de competência previsto no 

art. 555, § 1º, do CPC/1973 nada mais é do que modalidade de deslocamento 

de competência. Assim, no caso concreto, teria se atribuído o julgamento do 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

428

recurso de apelação ao Segundo Grupo Cível do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul.

Seriam cabíveis, por conseguinte, todos os recursos admissíveis contra o 

acórdão proferido pelo órgão julgador originário.

Impugna, por outro lado, a utilização de omissão do Regimento Interno 

do Tribunal de Justiça em detrimento das normas estabelecidas no Código de 

Processo Civil, uma vez que a aplicação daquele seria supletiva em relação a este 

diploma normativo.

Assevera ainda não haver impeditivo ao conhecimento dos embargos 

infringentes a possibilidade de a questão vir a ser julgada pelos mesmos 

julgadores (ou mesmo órgão) que seriam, em tese, responsáveis pelo julgamento 

dos embargos infringentes.

Cita a hipótese de cabimento de embargos infringentes contra acórdão 

que julga procedente ação rescisória, reconhecida pelo Regimento Interno do 

Tribunal local e pela jurisprudência desta Corte.

Defende não haver necessidade de empate entre os votos do órgão julgador 

recursal e a sentença para se admitir o recurso em comento.

Por fi m, ressalta o recorrente que, sendo escassa a jurisprudência sobre 

o caso específi co dos autos e diante da consolidação da jurisprudência dos 

Tribunais superiores no sentido de considerar intempestivos os recursos especial 

e extraordinário quando não conhecidos os embargos infringentes ou que 

não teriam sido esgotadas as instâncias ordinárias quando não interpostos os 

embargos no órgão a quo, evidencia-se a necessidade de provimento do recurso.

Apresentadas contrarrazões (e-STJ, fl s. 368-373), o recurso especial foi 

admitido no Juízo a quo (e-STJ, fl s. 376-380).

Parecer do Ministério Público Federal pelo provimento do recurso especial 

(e-STJ, fl s. 390-393).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Og Fernandes (Relator): O recurso merece ser conhecido, 

uma vez atendidos todos os requisitos implícitos e explícitos de admissibilidade.

A controvérsia posta nos autos cinge-se ao cabimento ou não de embargos 

infringentes, na vigência do CPC/1973, em oposição a acórdão que julgou 
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recurso de apelação sob o rito de incidente de assunção de competência previsto 

no art. 555, § 1º, do CPC/1973.

O Tribunal de origem não conheceu dos embargos infringentes, sob o 

seguinte fundamento:

Por isso, não tem cabimento os embargos infringentes, tendo o embargado 

apanhado bem que o órgão fracionário que julga a assunção de competência 

é superior ao órgão fracionário que julga a apelação. Por outro lado, tal órgão 

fracionário é superior, inclusive, na organização judiciária do Rio Grande do Sul, 

ao órgão fracionário competente para o julgamento dos embargos infringentes, 

identificado pelo embargante como o colendo Segundo Grupo de Câmaras 

Cíveis.

Por fi m, o incidente previsto no art. 555, § 1º, do CPC, é procedimento especial. 

No Regimento Interno do Tribunal de Justiça não há recurso previsto para os 

julgamentos da Segunda Turma Cível ao assumir a competência e julgar a 

apelação. Não se pode aplicar, por isso, a regra do art. 530 do CPC (e-STJ, fl . 312).

Como se observa, os argumentos utilizados para não admitir o recurso 

se resumem em três: 1) o órgão fracionário competente para julgar a assunção 

de competência no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul é superior aos 

órgãos incumbidos de julgar o recurso de apelação e, inclusive, o recurso de 

embargos infringentes; 2) os embargos infringentes foram direcionados ao 

Segundo Grupo de Câmaras Cíveis e não à Segunda Turma Cível; 3) ausência 

de previsão de recurso contra os julgamentos da Segunda Turma Cível no 

Regimento Interno do Tribunal local.

Pois bem, com relação ao primeiro fundamento, a decisão recorrida não 

encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, a qual tem se posicionado no 

sentido de não haver empecilho ao julgamento de embargos infringentes pelo 

mesmo órgão prolator da decisão embargada.

Nesse sentido:

Processual Civil. Embargos infringentes. Cabimento.

“Não há nenhum óbice a inviabilizar a admissibilidade dos embargos 

infringentes serem os mesmos processados e julgados pelo mesmo Órgão 

julgador (no caso, o Pleno do Tribunal de Justiça), que julgou a ação rescisória” 

(REsp 277.188/SE, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, DJ 20/05/2002).

Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.

(REsp 972.690/RO, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 

18/5/2010, DJe 22/6/2010)
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Processo Civil. Ação rescisória julgada procedente, por maioria de votos, 

pelo Plenário do Tribunal Estadual. Oposição de embargos infringentes. Não 

conhecimento em razão da impossibilidade de o recurso ser julgado pelo mesmo 

órgão. Recurso especial. Pretendida reforma do acórdão. Alegada afronta ao art. 

530 do Código de Processo Civil, prevalência de disposição de lei federal diante 

de lei estadual e divergência jurisprudencial. Recurso especial conhecido em 

parte e, na extensão, provido, para determinar o retorno dos autos, afastado o 

óbice do não cabimento dos embargos infringentes.

1. Segundo dicção do artigo 530 do Código de Processo Civil, “cabem 

embargos infringentes quando o acórdão não unânime houver reformado, em 

grau de apelação, a sentença de mérito, ou houver julgado procedente ação 

rescisória”. Situado o efetivo cabimento dos embargos infringentes, colhe-se que 

o dispositivo não apresenta nenhum óbice à admissibilidade, se o julgamento 

do recurso deve se dar no mesmo órgão julgador, que apreciara a demanda 

rescisória.

Assim, o não conhecimento dos embargos infringentes, com base na 

impossibilidade de julgamento do recurso pelo Plenário do Tribunal, por ser 

o mesmo órgão que julgou procedente a ação rescisória, afronta o artigo 530 

do Código de Processo Civil e apresenta limitação incompatível com o sistema 

processual civil brasileiro, notadamente diante da ausência de tal restrição ao 

exercício do pleno direito de recorrer (REsp 277.188-SE, Rel. (Min. Cesar Asfor 

Rocha, DJ de 20/5/2002).

2. O Superior Tribunal de Justiça, a propósito, traz, em seu Regimento Interno, 

disposição expressa, no sentido do cabimento dos “embargos infringentes de 

acórdãos proferidos em ações rescisórias de seus próprios julgados” (art. 11, XIV); 

outro dispositivo condiz com a ausência de óbice, para que o juiz votante da ação 

rescisória, participe do julgamento dos embargos infringentes, como expresso 

no § 2º, do artigo 261: “§ 2º Admitido o recurso, far-se-á o sorteio do relator, que 

recairá, quando possível, em Ministro que não haja participado do julgamento da 

apelação ou da ação rescisória” (grifo não original).

3. Recurso especial conhecido e provido, para determinar o retorno dos 

autos ao colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, a fi m 

de que superado o óbice do não cabimento dos embargos infringentes, se dê 

prosseguimento à apreciação dos temas remanescentes do recurso ali interposto.

(REsp 780.651/MS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, julgado em 

9/10/2007, DJ 29/10/2007, p. 248)

Processual Civil. Recurso especial. Acórdão majoritário. Embargos infringentes. 

Cabimento. CPC, art. 530, redação da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973. 

Inadmissibilidade.

- Proferido o acórdão em 08 de setembro de 1999 (publicado em 11.02.00), 

impõe-se a interposição dos embargos infringentes contra acórdão que, por 
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maioria, rejeitou a preliminar de legitimidade, em consonância com a antiga 

redação do art. 530 do CPC (Lei 5.869, de 11.01.1973).

- Ausentes os embargos infringentes, incabível o recurso especial contra 

decisão proferida por Tribunal Regional Federal, ainda suscetível de reforma pelo 

mesmo órgão julgador.

- Recurso especial não conhecido.

(REsp 475.406/SP, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, julgado 

em 26/10/2004, DJ 6/12/2004, p. 250)

Por outro lado, o direcionamento do recurso para órgão distinto dentro 

da estrutura do mesmo Tribunal confi gura mera irregularidade, impassível de 

ocasionar a inadmissibilidade recursal, notadamente quando o recurso cumpre 

todos os demais requisitos de admissibilidade.

Por fi m, a inexistência de previsão, no Regimento Interno do Tribunal de 

origem, de recurso contra julgamento proferido pelo órgão competente para 

julgamento de apelação em incidente de assunção de competência não pode 

prevalecer sobre as normas previstas no Código de Processo Civil.

No caso, houve julgamento de recurso de apelação, ainda que por órgão 

superior, no qual, de forma não unânime, reformou-se sentença de mérito que 

havia julgado improcedente o pleito autoral. Portanto, a situação se enquadra 

perfeitamente na hipótese de admissibilidade dos embargos infringentes 

prevista no art. 530 do CPC/1973.

Não havendo norma no regimento interno prevendo recurso contra 

determinado órgão fracionário, mas havendo previsão legal de recurso no 

Código de Ritos, este deve prevalecer, em razão de se tratar de matéria relativa 

a processo civil, de competência privativa da União, nos moldes do art. 22, I, da 

Constituição Federal.

Destarte, a aplicação do regimento interno deve se dar apenas de forma 

supletiva, para reger procedimentos em matéria processual, sem contrariar 

as normas processuais previstas no Código de Processo Civil ou em outra lei 

federal.

Esta Corte já teve oportunidade de se pronunciar sobre a questão, 

apontando para a natureza supletiva dos regimentos internos:

Civil. Processual Civil. Homologação de sentença estrangeira contestada. 

Guarda e visita de menores. Novo regramento da ação de homologação de 

sentença estrangeira pelo CPC/15. Aplicação apenas supletiva do RISTJ. Incidência 

imediata da nova lei aos processos pendentes, sobretudo quanto aos requisitos 
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materiais de homologação. Aplicação dos arts. 14 e 1.046 do CPC/15. Necessidade 

de trânsito em julgado na origem. Requisito inexistente no CPC/15. Necessidade 

de que a decisão apenas seja efi caz em seu país. Existência de decisão provisória 

no país de origem suspendendo a produção de efeitos da sentença que se 

pretende homologar. Decisão

[...]

2- Com a entrada em vigor do CPC/15, os requisitos indispensáveis à 

homologação da sentença estrangeira passaram a contar com disciplina legal, 

de modo que o Regimento Interno desta Corte deverá ser aplicado em caráter 

supletivo e naquilo que for compatível com a disciplina contida na legislação 

federal.

[...]

(SEC 14.812/EX, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 

16/5/2018, DJe 23/5/2018)

Processual Civil. Fundamentação de decisões. Exigibilidade. Regimento 

interno. Art. 458 do CPC.

As sentenças e acórdãos serão proferidos com observância do disposto no art. 

458 do CPC.

Normas regimentais não podem prevalecer frente ao Código de Processo Civil 

e à Constituição Federal.

Recurso provido.

(REsp 182.304/RS, Rel. Min. Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 

20/10/1998, DJ 14/12/1998, p. 157)

Ainda no sentido do cabimento dos embargos infringentes contra apelação 

julgada em incidente de assunção de competência, o Professor Bernardo 

Pimentel Souza pondera:

Resta saber se o acórdão majoritário proferido pelo órgão colegiado ad quem 

no incidente do § 1º do art. 555 enseja a interposição de embargos infringentes. 

Satisfeitas todas as exigências insertas no art. 530, os embargos infringentes 

são cabíveis, ainda que o julgamento da apelação tenha sido transferido pelo 

colegiado maior indicado pelo regimento interno do tribunal, porquanto não 

há restrição alguma no art. 530 quanto ao órgão coletivo julgador do recurso 

apelatório. (Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória, 2009, pg. 713)

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, para determinar 

a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fi m de processar e julgar os 

embargos infringentes interpostos pelo Estado do Rio Grande do Sul (e-STJ, 

fl s. 274-289).

É como voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.605.245-RS (2016/0132544-8)

Relator: Ministro Mauro Campbell Marques

Recorrente: Fazenda Nacional

Recorrido: Cia Hering

Advogados: Flávio Augusto Dumont Prado - PR025706

Henrique Gaede e outro(s) - PR016036

EMENTA

Recurso interposto na vigência do CPC/1973. Enunciado 

Administrativo n. 2. Processual Civil. Tributário. Violação ao art. 

535, CPC/1973. Alegações genéricas. Súmula n. 284/STF. Exclusão 

dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do Imposto de 

Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido - CSLL. Irrelevância da classifi cação como “subvenção 

para custeio” ou “subvenção para investimento” frente aos EREsp 

n. 1.517.492/PR. Consequente irrelevância dos arts. 9º e 10 da LC 

n. 160/2017 e §§ 4º e 5º do art. 30, da Lei n. 12.973/2014 para o 

desfecho da causa.

1. Afasto o conhecimento do recurso especial quanto à violação 

ao art. 535, do CPC/1973, visto que fundada a insurgência sobre 

alegações genéricas, incapazes de individualizar o erro, a obscuridade, 

a contradição ou a omissão ocorridas no acórdão proferido pela Corte 

de Origem, bem como sua relevância para a solução da controvérsia 

apresentada nos autos. Incide na espécie, por analogia, o enunciado 

n. 284, da Súmula do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, 

quando a defi ciência na sua fundamentação não permitir a exata 

compreensão da controvérsia”.

2. Consoante a lição contida no Parecer Normativo CST n. 

112, de 29 de dezembro de 1978 (D.O.U. de 11 de janeiro de 1979), 

para efeito do enquadramento de determinado incentivo ou benefício 

fi scal na condição de “subvenção para custeio”, de “subvenção para 

investimento” ou de “recuperações ou devoluções de custos” (receita 

bruta operacional, na forma dos incisos III e IV do artigo 44, da 
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Lei n. 4.506/1964) é preciso analisar a sua lei de criação, inexistindo 

qualquer faculdade do contribuinte a respeito.

3. Se a subvenção é fornecida como auxílio econômico 

genérico para a empresa em suas despesas como um todo ou em 

suas despesas genericamente atreladas a seus objetivos sociais, se está 

diante de “subvenção para custeio” ou “subvenção para operação”, 

respectivamente. Por outro lado, se a subvenção é entregue à empresa 

de forma atrelada a uma aplicação especifi ca em bens ou direitos 

para implantar ou expandir empreendimentos econômicos a serem 

realizados por aquela empresa e tendo a sua conformidade aos planos 

de investimento avaliada e fi scalizada pelo Poder Público, se está 

diante de uma “subvenção para investimento”. Em suma: na “subvenção 

para investimento” há controle por parte do Poder Público da aplicação do 

incentivo recebido pela empresa nos programas informados e autorizados. 

Nas demais subvenções, não.

4. Segundo o mesmo Parecer Normativo CST n. 112, de 29 de 

dezembro de 1978, as “recuperações ou devoluções de custos” (inciso 

III, do artigo 44, da Lei n. 4.506/1964), quando concedidas por lei, 

são auxílios econômicos que têm por causa um custo anteriormente 

suportado pela empresa e explicitamente identifi cado na própria 

lei de criação que se objetiva anular ou reduzir, havendo aí um 

encontro contábil de receita (como recuperação de custo) e despesa 

correspondente (como custo suportado) a fi m de se aproximar da 

neutralidade econômica, ressarcindo a empresa daquilo que ela sofreu.

5. Todas as subvenções (de custeio ou investimento) e 

recuperações de custos integram a Receita Bruta Operacional, na 

forma do art. 44, III e IV, da Lei n. 4.506/64, sendo que as subvenções 

para investimento podem ser dedutíveis das bases de cálculo do IRPJ 

e da CSLL, apurados pelo Lucro Real, desde que cumpram com os 

requisitos previstos no art. 38, do Decreto-Lei n. 1.598/77 (atual art. 

30, da Lei n. 12.973/2014).

6. Considerando que no julgamento dos EREsp n. 1.517.492/PR 

(Primeira Seção, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra 

Regina Helena Costa, DJe 01/02/2018) este Superior Tribunal de Justiça 

entendeu por excluir o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do 

IRPJ e da CSLL ao fundamento de violação do Pacto Federativo (art. 
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150, VI, “a”, da CF/88), tornou-se irrelevante a discussão a respeito do 

enquadramento do referido incentivo/benefício fi scal como “subvenção para 

custeio”, “subvenção para investimento” ou “recomposição de custos” para fi ns 

de determinar essa exclusão, já que o referido benefício/incentivo fi scal foi 

excluído do próprio conceito de Receita Bruta Operacional previsto no art. 

44, da Lei n. 4.506/64. Assim, também irrelevantes as alterações produzidas 

pelos arts. 9º e 10, da Lei Complementar n. 160/2017 (provenientes da 

promulgação de vetos publicada no DOU de 23.11.2017) sobre o art. 

30, da Lei n. 12.973/2014, ao adicionar-lhe os §§ 4º e 5º, que tratam de 

uniformizar ex lege a classifi cação do crédito presumido de ICMS como 

“subvenção para investimento” com a possibilidade de dedução das bases de 

cálculo dos referidos tributos desde que cumpridas determinadas condições.

7. A irrelevância da classifi cação contábil do crédito presumido 

de ICMS posteriormente dada ex lege pelos §§ 4º e 5º do art. 30, 

da Lei n. 12.973/2014 em relação ao precedente deste Superior 

Tribunal de Justiça julgado nos EREsp 1.517.492/PR já foi analisada 

por diversas vezes na Primeira Seção, tendo concluído pela ausência 

de refl exos. Seguem os múltiplos precedentes: AgInt nos EREsp 

n. 1.671.907/RS, AgInt nos EREsp n. 1.462.237/SC, AgInt nos 

EREsp n. 1.572.108/SC, AgInt nos EREsp n. 1.402.204/SC, AgInt 

nos EREsp n. 1.528.920/SC, Primeira Seção, Rel. Min. Gurgel de 

Faria, todos julgados em 27.02.2019; AgInt nos EAREsp n. 623.967/

PR, AgInt nos EDv nos EREsp n. 1.400.947/RS, AgInt nos EDv 

nos EREsp n. 1.577.690/SC, AgInt nos EREsp n. 1.585.670/RS, 

AgInt nos EREsp n. 1.606.998/SC, AgInt nos EDv nos EREsp n. 

1.627.291/SC, AgInt nos EREsp n. 1.658.096/RS, AgInt nos EDv 

nos EREsp n. 1.658.715/RS, Primeira Seção, Rel. Min. Assusete 

Magalhães, todos julgados em 12.06.2019.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, 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 
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recurso e, nessa parte, negou-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Sr(a). 

Ministro(a)-Relator(a).”

A Sra. Ministra Assusete Magalhães e o Sr. Ministro Herman Benjamin 

votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausentes, justificadamente, o Sr. Ministro Francisco Falcão e, 

ocasionalmente, o Sr. Ministro Og Fernandes.

Dr(a). Amanda de Souza Geracy (representação decorre da lei), pela parte 

recorrente: Fazenda Nacional

Dr(a). Anete Mair Maciel Medeiros, pela parte recorrida: Cia Hering

Brasília (DF), 25 de junho de 2019 (data do julgamento).

Ministro Mauro Campbell Marques, Relator

DJe 28.6.2019

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques: Cuida-se de recurso especial 

manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo contido no art. 105, 

III, da CF/88, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região que restou resumido da seguinte forma (e-STJ fl s. 3.330/3.333):

Tributário. Restituição de indébito. Base de cálculo do IRPJ e CSLL. Crédito 

presumido de ICMS.

Os créditos presumidos de ICMS, concedidos pelos Estados-Membros, não 

constituem receita tributável, não podendo ser contemplados para apuração do 

lucro da pessoa jurídica para fi ns de apuração da CSLL e IRPJ, pois são verdadeira 

renúncia fi scal, com o intuito de incentivar o desenvolvimento de determinados 

setores da economia, gerando importantes refl exos fi nanceiros e sociais para o 

desenvolvimento do Estado.

A Primeira Seção desta Corte recentemente pacifi cou entendimento a respeito 

do tema, conforme Embargos Infringentes n. 5004328-02.2012.4.04.7215/SC, 

julgados na sessão do dia 18/06/2015 (Relatora Juíza Federal Cláudia Maria 

Dadico).

Opostos embargos de declaração, foram acolhidos apenas para fi ns de 

prequestionamento (e-STJ fl s. 3.355/3.360).
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Nas razões recursais a recorrente Fazenda Nacional alega, preliminarmente, 

violação ao art. 535 do CPC/1973, e sustenta que o acórdão recorrido, a despeito 

da oposição de embargos de declaração, teria deixado de se manifestar a respeito 

das questões ventiladas nos aclaratórios. No mérito, alega ofensa aos arts. 44 e 

111, I, do CTN; 2º da Lei n. 7.689/1988; e 37, § 2º, e 44, da Lei n. 4.506/1964 

e defende, em síntese, a inclusão do crédito presumido de ICMS na base de 

cálculo do IRPJ e da CSLL na condição de “subvenção de custeio”, classifi cada 

no inciso IV, do artigo 44, da Lei n. 4.506/1964. Requer o provimento do 

recurso especial para anular o acórdão recorrido ou, caso superada a preliminar, 

para reformá-lo no mérito (e-STJ 3.369/3.381).

Contrarrazões às e-STJ fl s. 3.404/3.423.

Há recurso extraordinário interposto e admitido na origem (e-STJ fl s. 

3.382 e 3.609).

Admitido o recurso especial na origem (e-STJ fl s. 3.611).

Às e-STJ fls. 3.655/3.659 exarei decisão monocrática no sentido da 

impossibilidade da exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de 

cálculo do IRPJ e da CSLL.

A decisão foi desafi ada via agravo interno ao fundamento de não haver 

jurisprudência dominante a respeito do tema, tendo sido apresentados julgados 

da Primeira Turma em sentido divergente ao desta Segunda Turma (e-STJ fl s. 

3.663/3.666).

Às e-STJ fl s. 3.693, foi determinado o sobrestamento do feito no aguardo 

do julgamento dos EREsp n. 1.517.492/PR, no âmbito da Primeira Seção, a fi m 

de uniformizar o entendimento entre as Turmas.

Às e-STJ fl s. 3.702/3.703 foi homologada a desistência parcial do mandado 

de segurança em relação aos benefícios dos incisos LII, LIII e LIV do art. 11, 

do Anexo IX do RCTE/GO, a partir de 01.01.2014 em diante. Restaram como 

objeto da impetração: (i) integralmente a discussão em relação ao benefício 

do art. 11, III, do Anexo IX do RCTE/GO e (ii) parcialmente a discussão em 

relação aos benefícios do art. 11, LII, LIII e LIV, do Anexo IX do RCTE/GO, 

em relação ao período de 2009 a 2013.

Após o julgamento dos EREsp n. 1.517.492/PR (julgado em 08.11.2017), 

no âmbito da Primeira Seção, o presente feito teve novo julgamento monocrático 

onde, em juízo de retratação, foi conhecido em parte o recurso especial da 

Fazenda Nacional e, nessa parte, foi-lhe negado provimento mantendo-se a 
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exclusão do crédito presumido de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, 

aplicando-se o precedente da Primeira Seção (e-STJ fl s. 3.704/3.707).

Houve a interposição de agravo interno por parte da Fazenda Nacional 

alertando para a existência de fato superveniente ao julgamento dos EREsp n. 

1.517.492/PR, consistente no advento dos arts. 9º e 10, da Lei Complementar 

n. 160/2017, provenientes de promulgação de vetos publicada no DOU de 

23.11.2017, que adicionou os §§ 4º e 5º ao art. 30, da Lei n. 12.973/2014, 

classifi cando os incentivos e os benefícios fi scais ou fi nanceiro-fi scais relativos 

ao ICMS agora como “subvenções para investimento”, submetendo sua exclusão 

da base de cálculo do IRPJ e da CSLL a determinadas condições, devendo tal 

classifi cação e condições serem aplicadas inclusive aos processos administrativos 

e judiciais ainda não defi nitivamente julgados. Desse modo, a Fazenda Nacional 

requereu “a reconsideração da decisão agravada, para que seja assegurado o 

direito da parte Recorrida de não computar o crédito presumido de ICMS nas 

bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, desde que atendidas as condições previstas no 

art. 30 da Lei 12.973/14, com as alterações da LC 160/17” (e-STJ fl s. 3.716/3.721).

Houve novo julgamento monocrático para, em juízo de retratação, adequar 

o decidido à superveniente Lei Complementar n. 160/2017, consoante o 

requerido pela Fazenda Nacional, nos seguintes termos (e-STJ fl s. 3.731/3.733):

Ante o exposto, com fulcro no art. 1.021, § 2º, c/c o art. 493 do CPC/2015, c/c 

o art. 259 do RISTJ, conheço do agravo interno para, em juízo de retratação, e em 

razão de legislação superveniente que infl uencia no mérito da lide, reconsiderar 

em parte a decisão agravada para consignar que a aplicação do entendimento 

fi xado no EREsp n. 1.517.492/PR, relatora para acórdão Ministra Regina Helena 

Costa, no sentido da exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de 

cálculo do IRPJ e da CSLL (lucro real), fi ca condicionada ao registro dos valores 

do benefício na reserva de lucros referida pelo art. 195-A da Lei n. 6.404/1976, 

e que sua utilização somente ocorra para: I - absorção de prejuízos, desde que 

anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas as demais Reservas de 

Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou II - aumento do capital social.

Às e-STJ fl s. 3.739/3.743 houve nova interposição de agravo interno, 

desta vez pela contribuinte, a fi m de afastar as condições previstas nos arts. 9º 

e 10, da Lei Complementar n. 160/2017, argumentando que “ao receber uma 

subvenção governamental (ex.: um benefício fi scal de ICMS), o contribuinte 

tem a Faculdade (não a obrigação) de tratá-lo como subvenção para investimento 

ou como subvenção para custeio” e que “o julgamento do EREsp n. 1.517.492, 

mesmo após a publicação da LC 160/17, não condicionou aquele entendimento 
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ao tratamento dos créditos presumidos como subvenções para investimento”. 

Afi rma que trata as subvenções objeto do presente processo como “subvenções 

para custeio” e, mesmo assim, pretende fazer uso do que decidido nos EREsp 

n. 1.517.492/PR, já que não pretende tratar os incentivos que recebeu como 

“subvenções para investimento”. Seu argumento é que tais subvenções não 

confi guram receita tributável, indiferente o tipo (custeio ou investimento).

Diante das novas alegações trazidas em sede de agravo interno, por decisão 

monocrática, tornei sem efeito as decisões anteriores a fi m de levar o feito 

para julgamento diretamente no órgão colegiado onde entendo mais bem 

serão apreciados os argumentos levantados por ambas as partes (e-STJ fl s. 

3.754/3.755).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques (Relator): Inicialmente é 

necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado 

Administrativo n. 2/STJ: “Aos 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.”

Afasto o conhecimento do recurso especial quanto à violação ao art. 535, 

do CPC/1973, visto que fundada a insurgência sobre alegações genéricas, 

incapazes de individualizar o erro, a obscuridade, a contradição ou a omissão 

ocorridas no acórdão proferido pela Corte de Origem, bem como sua relevância 

para a solução da controvérsia apresentada nos autos.

A alegação de violação ao art. 535, do CPC/1973, deve ser sufi cientemente 

abordada na petição do recurso especial, não bastando a mera remissão à 

petição de embargos de declaração interpostos na origem. O provimento do 

recurso especial por contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973 pressupõe 

seja demonstrado, fundamentadamente, entre outros, os seguintes motivos: 

(a) a questão supostamente omitida foi tratada na apelação, no agravo ou 

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

ordem pública a ser examinada de ofício, a qualquer tempo, pelas instâncias 

ordinárias; (b) houve interposição de aclaratórios para indicar à Corte local a 
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necessidade de sanear a omissão; (c) a tese omitida é fundamental à conclusão 

do julgado e, se examinada, poderia levar à sua anulação ou reforma; e (d) 

não há outro fundamento autônomo, sufi ciente para manter o acórdão. Esses 

requisitos são cumulativos e devem ser abordados de maneira fundamentada 

na petição recursal, sob pena de não se conhecer da alegativa por defi ciência de 

fundamentação, dada a generalidade dos argumentos apresentados. Incide na 

espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF: “É inadmissível o 

recurso extraordinário, quando a defi ciência na sua fundamentação não permitir 

a exata compreensão da controvérsia”.

Nesse sentido, confi ra-se os seguintes precedentes:

Processual Civil. Alegações genéricas de violação de dispositivo legal. 

Fundamentação defi ciente. Súmula n. 284/STF. Aferição dos valores cobrados 

em razão da má prestação de serviço público e de multa por inadimplemento 

contratual. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Impossibilidade. 

Súmula n. 7/STJ.

1. Não se pode conhecer da apontada violação ao artigo 535 do CPC, pois as 

alegações que fundamentaram a pretensa ofensa são genéricas, sem discriminação 

dos pontos efetivamente omissos, contraditórios ou obscuros ou sobre os quais tenha 

ocorrido erro material. Incide, no caso, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, 

por analogia.

2. A acolhida da pretensão recursal, no tocante à legalidade dos descontos em 

razão de gastos consequentes da má prestação de serviço, depende de prévio 

exame fático-probatório dos autos, o que não é possível em sede de recurso 

especial em face do óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 541.825/RJ, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 08/09/2014) (grifei)

Processual Civil e Tributário. Agravo regimental no agravo de instrumento. Art. 

2º da LINDB. Falta de prequestionamento. Ofensa ao art. 535 do CPC. Alegação 

genérica. Súmula 284/STF. Matéria constitucional. Competência da Suprema 

Corte.

1. A genérica alegação de ofensa ao art. 535 do CPC, sem a demonstração exata 

dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro, atrai o 

óbice da Súmula 284 do STF.

2. Verifi ca-se que o Tribunal de origem, efetivamente, não emitiu juízo sobre 

a LINDB indicada no especial, não obstante tenha sido compelido por meio dos 

competentes embargos de declaração.

3. A fundamentação defi ciente do apelo, no tocante à negativa de prestação 

jurisdicional declaratória, não permite, por consequência e per saltum, ingressar 
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no exame da alegada afronta à matéria normativa de fundo, porquanto remanesce 

ausente o indispensável prequestionamento.

4. Ainda que superado o referido óbice, observa-se que o aresto recorrido 

decidiu a controvérsia à luz de fundamentos eminentemente constitucionais, 

matéria insuscetível de ser examinada em recurso especial.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1.398.849/PB, 

Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 27/08/2014) (grifei)

Conheço do recurso especial quanto à alegada violação aos arts. 44 e 111, 

I, do CTN; 2º da Lei n. 7.689/1988; e 37, § 2º, e 44, da Lei n. 4.506/1964. 

Examino.

No caso concreto, a contribuinte objetiva a exclusão dos valores referentes 

ao crédito presumido do ICMS, concedidos pelo Estado de Goiás por meio do 

Decreto Estadual n. 4.852/97 (art. 11, incisos III, LII, LIII e LIV do Anexo IX), 

que benefi cia as saídas de produtos de vestuário para comercialização, produção 

ou industrialização, instituído com o propósito de fomentar a indústria e atrair 

investimentos para aquele Estado, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 

Argumenta que tais subvenções não confi guram receita tributável, indiferente o 

tipo (custeio ou investimento).

Já a argumentação original da Fazenda Nacional é no sentido de que o 

referido crédito presumido de ICMS é “subvenção de custeio” e, como tal, 

classifi ca-se no inciso IV, do artigo 44, da Lei n. 4.506/1964, compondo a base 

de cálculo do IRPJ e da CSLL, a saber:

Lei n. 4.506/64

Art. 44. Integram a receita bruta operacional:

I – O produto da venda dos bens e serviços nas transações ou operações de 

conta própria;

II – O resultado auferido nas operações de conta alheia;

III – As recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões;

IV – As subvenções correntes, para custeio ou operação, recebidas de pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, ou de pessoas naturais.

O tema já recebeu julgamento nesta Casa segundo o precedente nos 

EREsp n. 1.517.492/PR (Primeira Seção, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. 

p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, DJe 01/02/2018) onde Superior 

Tribunal de Justiça entendeu por excluir o crédito presumido de ICMS das 

bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
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Contudo, conforme já narrado no relatório, para além da discussão da 

inclusão do crédito presumido de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da 

CSLL, o que se coloca agora para julgamento é a infl uência das alterações 

produzidas pelos arts. 9º e 10, da Lei Complementar n. 160/2017 (provenientes 

da promulgação de vetos publicada no DOU de 23.11.2017) sobre o art. 30, da 

Lei n. 12.973/2014, ao adicionar-lhe os §§ 4º e 5º, que tratam de uniformizar 

ex lege a classifi cação do crédito presumido de ICMS como “subvenção para 

investimento” com a possibilidade de dedução das bases de cálculo dos referidos 

tributos desde que cumpridas determinadas condições.

O tema assume especial relevância quando se constata que o referido § 5º, 

do art. 30, da Lei n. 12.973/2014 determina sua aplicação “inclusive aos processos 

administrativos e judiciais ainda não defi nitivamente julgados”.

Assim, se o requerimento original da Fazenda Nacional era a classifi cação 

do crédito presumido de ICMS como “subvenção de custeio”, agora, por força da 

nova lei, requer a classifi cação como “subvenção para investimento”, aplicando-

se o regime jurídico próprio.

À toda evidência, como já nos referimos nos EDcl no REsp n. 1.342.534/

RS (Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 

18.11.2014), é clássica a lição contida no Parecer Normativo CST n. 112, de 29 

de dezembro de 1978 (D.O.U. de 11 de janeiro de 1979), que defi niu os tipos de 

subvenção, verbo ad verbum:

Subvenção para custeio é a transferência de recursos para uma pessoa jurídica 

com a fi nalidade de auxiliá-la a fazer face ao seu conjunto de despesas. Subvenção 

para operação é a transferência de recursos para uma pessoa jurídica com a 

fi nalidade de auxiliá-la nas suas operações, ou seja, na consecução de seus objetivos 

sociais.

[...]

[...] que subvenção para investimento é a transferência de recursos para 

uma pessoa jurídica com a finalidade de auxiliá-la, não nas suas despesas 

mas sim na aplicação especifi ca em bens ou direitos para implantar ou expandir 

empreendimentos econômicos.

Dito de outra forma, se a subvenção é fornecida como auxílio econômico 

genérico para a empresa em suas despesas como um todo ou em suas despesas 

genericamente atreladas a seus objetivos sociais, se está diante de “subvenção 

para custeio” ou “subvenção para operação”, respectivamente. Por outro lado, se 

a subvenção é entregue à empresa de forma atrelada a uma aplicação especifi ca 
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em bens ou direitos para implantar ou expandir empreendimentos econômicos 

a serem realizados por aquela empresa e tendo a sua conformidade aos planos 

de investimento avaliada e fi scalizada pelo Poder Público, se está diante de uma 

“subvenção para investimento”. Registro o que considero essencial: na “subvenção 

para investimento” existe uma exigência do Poder Público de apresentação de planos 

de investimento e atingimento dos fi ns informados nesses planos (há algum controle 

por parte do Poder Público da aplicação do incentivo recebido pela empresa nos 

programas informados e autorizados). Nas demais subvenções, não.

Já, segundo o mesmo Parecer Normativo CST n. 112, de 29 de dezembro 

de 1978, as “recuperações ou devoluções de custos” (inciso III, do artigo 44, da 

Lei n. 4.506/1964), quando concedidos por lei, são auxílios econômicos que 

têm por causa um custo anteriormente suportado pela empresa e explicitamente 

identifi cado na própria lei de criação que se objetiva anular ou reduzir, havendo 

aí um encontro contábil de receita (como recuperação de custo) e despesa 

correspondentes (como custo suportado) a fi m de se aproximar da neutralidade 

econômica, ressarcindo a empresa daquilo que ela sofreu.

Por aí se vê que, diferentemente do que alegado pela contribuinte, a 

classifi cação de determinado incentivo fi scal, benefício fi scal ou fi nanceiro-fi scal 

como “subvenção para custeio”, como “subvenção para investimento” ou como 

“recuperações ou devoluções de custos” (todos receita bruta operacional, na 

forma dos incisos III e IV do artigo 44, da Lei n. 4.506/1964), para fi ns de IRPJ 

e CSLL, não se trata de mera faculdade da empresa que o recebe, pois sempre 

dependeu da análise das condicionantes existentes na legislação que o criou. 

Não existe natureza jurídica facultativa.

De observar que, para serem dedutíveis das bases de cálculo do IRPJ e 

da CSLL, as “subvenções para investimento” ainda se submetem aos requisitos 

estabelecidos no art. 38, § 2º, do Decreto-Lei n. 1.598/77, a saber:

Decreto-Lei n. 1.598/77

Art. 38. [...]

[...]

§ 2º - As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou 

redução de impostos concedidas como estímulo à implantação ou expansão 

de empreendimentos econômicos, e as doações, feitas pelo Poder Público, não 

serão computadas na determinação do lucro real, desde que: (Redação dada pelo 

Decreto-Lei n. 1.730, 1979) (Vigência)
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a) registradas como reserva de capital, que somente poderá ser utilizada para 

absorver prejuízos ou ser incorporada ao capital social, observado o disposto 

nos §§ 3º e 4º do artigo 19; ou (Redação dada pelo Decreto-Lei n. 1.730, 1979) 

(Vigência)

b) feitas em cumprimento de obrigação de garantir a exatidão do balanço do 

contribuinte e utilizadas para absorver superveniências passivas ou insufi ciências 

ativas. (Redação dada pelo Decreto-Lei n. 1.730, 1979) (Vigência)

Posteriormente, esses requisitos foram alterados a partir de 1º de janeiro 

de 2015, com o advento do art. 30, da Lei n. 12.973/2014, sendo que, com a 

publicação dos arts. 9º e 10, da Lei Complementar n. 160/2017, provenientes 

da promulgação de vetos publicada no DOU de 23.11.2017, foram adicionados 

também os §§ 4º e 5º ao art. 30, da Lei n. 12.973/2014, classifi cando os 

incentivos e os benefícios fi scais ou fi nanceiro-fi scais relativos ao ICMS como 

“subvenções para investimento”, submetidos a determinadas condicionantes 

para não serem computados na determinação do lucro real, in verbis:

Lei n. 12.973/2014

Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou 

redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de 

empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão 

computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva 

de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que 

somente poderá ser utilizada para: (Vigência)

I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente 

absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou

II - aumento do capital social.

§ 1º Na hipótese do inciso I do caput, a pessoa jurídica deverá recompor a 

reserva à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.

§ 2º As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não 

seja observado o disposto no § 1º ou seja dada destinação diversa da que está 

prevista no caput, inclusive nas hipóteses de:

I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou 

ao titular, mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a 

incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes 

de doações ou subvenções governamentais para investimentos;

II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital 

social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com 

posterior capitalização do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a 
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base para a incidência será o valor restituído, limitada ao valor total das exclusões 

decorrentes de doações ou de subvenções governamentais para investimentos; 

ou

III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.

§ 3º Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou 

lucro líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções 

governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de lucros 

nos termos do caput, esta deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros nos 

períodos subsequentes.

§ 4º Os incentivos e os benefícios fi scais ou fi nanceiro-fi scais relativos ao imposto 

previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos 

Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, 

vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste 

artigo. (Incluído pela Lei Complementar n. 160, de 2017)

§ 5º O disposto no § 4º deste artigo aplica-se inclusive aos processos 

administrativos e judiciais ainda não defi nitivamente julgados. (Incluído pela 

Lei Complementar n. 160, de 2017)

Pois bem, ocorre que o julgamento do tema feito neste Superior Tribunal 

de Justiça partiu de premissas outras que não as postas acima. Considerou-se, 

no julgamento dos EREsp 1.517.492/PR (Primeira Seção, Rel. Ministro Og 

Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, DJe 01/02/2018) 

que, acaso incluídos na base de cálculo do IRPJ e da CSLL tais benefícios e 

incentivos fi scais concedidos para o ICMS, haveria aí uma violação ao Pacto 

Federativo estabelecido na Constituição Federal de 1988. Assim a ementa:

Tributário. Embargos de divergência em recurso especial. Código de 

Processo Civil de 2015. Aplicabilidade. ICMS. Créditos presumidos concedidos a 

título de incentivo fi scal. Inclusão nas bases de cálculo do Imposto sobre a Renda 

da Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL. 

Inviabilidade. Pretensão fundada em atos infralegais. Interferência da União na 

política fiscal adotada por Estado-Membro. Ofensa ao princípio federativo 

e à segurança jurídica. Base de cálculo. Observância dos elementos que lhes 

são próprios. Relevância de estímulo fi scal outorgado por ente da Federação. 

Aplicação do princípio federativo. ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. 

Inconstitucionalidade assentada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal 

Federal (RE n. 574.706/PR). Axiologia da ratio decidendi aplicável à espécie. Créditos 

presumidos. Pretensão de caracterização como renda ou lucro. Impossibilidade.

I – Controverte-se acerca da possibilidade de inclusão de crédito presumido de 

ICMS nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
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II – O dissenso entre os acórdãos paradigma e o embargado repousa no 

fato de que o primeiro manifesta o entendimento de que o incentivo fiscal, 

por implicar redução da carga tributária, acarreta, indiretamente, aumento do 

lucro da empresa, insígnia essa passível de tributação pelo IRPJ e pela CSLL; já 

o segundo considera que o estímulo outorgado constitui incentivo fi scal, cujos 

valores auferidos não podem se expor à incidência do IRPJ e da CSLL, em virtude 

da vedação aos entes federativos de instituir impostos sobre patrimônio, renda 

ou serviços, uns dos outros.

III – Ao considerar tal crédito como lucro, o entendimento manifestado pelo 

acórdão paradigma, da 2ª Turma, sufraga, em última análise, a possibilidade de a 

União retirar, por via oblíqua, o incentivo fi scal que o Estado-membro, no exercício de 

sua competência tributária, outorgou.

IV – Tal entendimento leva ao esvaziamento ou redução do incentivo fiscal 

legitimamente outorgado pelo ente federativo, em especial porque fundamentado 

exclusivamente em atos infralegais, consoante declinado pela própria autoridade 

coatora nas informações prestadas.

V – O modelo federativo por nós adotado abraça a concepção segundo a qual 

a distribuição das competências tributárias decorre dessa forma de organização 

estatal e por ela é condicionada.

VI – Em sua formulação fi scal, revela-se o princípio federativo um autêntico 

sobreprincípio regulador da repartição de competências tributárias e, por isso 

mesmo, elemento informador primário na solução de confl itos nas relações entre 

a União e os demais entes federados.

VII – A Constituição da República atribuiu aos Estados-membros e ao Distrito 

Federal a competência para instituir o ICMS – e, por consequência, outorgar 

isenções, benefícios e incentivos fiscais, atendidos os pressupostos de lei 

complementar.

VIII – A concessão de incentivo por ente federado, observados os requisitos 

legais, confi gura instrumento legítimo de política fi scal para materialização da 

autonomia consagrada pelo modelo federativo. Embora represente renúncia 

a parcela da arrecadação, pretende-se, dessa forma, facilitar o atendimento a 

um plexo de interesses estratégicos para a unidade federativa, associados às 

prioridades e às necessidades locais coletivas.

IX – A tributação pela União de valores correspondentes a incentivo fi scal estimula 

competição indireta com o Estado-membro, em desapreço à cooperação e à 

igualdade, pedras de toque da Federação.

X – O juízo de validade quanto ao exercício da competência tributária há de 

ser implementado em comunhão com os objetivos da Federação, insculpidos 

no art. 3º da Constituição da República, dentre os quais se destaca a redução das 

desigualdades sociais e regionais (inciso III), fi nalidade da desoneração em tela, 

ao permitir o barateamento de itens alimentícios de primeira necessidade e dos 
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seus ingredientes, reverenciando o princípio da dignidade da pessoa humana, 

fundamento maior da República Federativa brasileira (art. 1º, III, C.R.).

XI – Não está em xeque a competência da União para tributar a renda ou o lucro, 

mas, sim, a irradiação de efeitos indesejados do seu exercício sobre a autonomia da 

atividade tributante de pessoa política diversa, em desarmonia com valores éticos-

constitucionais inerentes à organicidade do princípio federativo, e em atrito com o 

princípio da subsidiariedade, que reveste e protege a autonomia dos entes federados.

XII – O abalo na credibilidade e na crença no programa estatal proposto pelo 

Estado-membro acarreta desdobramentos deletérios no campo da segurança 

jurídica, os quais não podem ser desprezados, porquanto, se o propósito da 

norma consiste em descomprimir um segmento empresarial de determinada 

imposição fi scal, é inegável que o ressurgimento do encargo, ainda que sob outro 

fi gurino, resultará no repasse dos custos adicionais às mercadorias, tornando 

inócua, ou quase, a fi nalidade colimada pelos preceito legais, aumentando o 

preço fi nal dos produtos que especifi ca, integrantes da cesta básica nacional.

XIII – A base de cálculo do tributo haverá sempre de guardar pertinência com 

aquilo que pretende medir, não podendo conter aspectos estranhos, é dizer, 

absolutamente impertinentes à própria materialidade contida na hipótese de 

incidência.

XIV – Nos termos do art. 4º da Lei n. 11.945/09, a própria União reconheceu 

a importância da concessão de incentivo fiscal pelos Estados-membros e 

Municípios, prestigiando essa iniciativa precisamente com a isenção do IRPJ e da 

CSLL sobre as receitas decorrentes de valores em espécie pagos ou creditados 

por esses entes a título de ICMS e ISSQN, no âmbito de programas de outorga de 

crédito voltados ao estímulo à solicitação de documento fi scal na aquisição de 

mercadorias e serviços.

XV – O STF, ao julgar, em regime de repercussão geral, o RE n. 574.706/PR, 

assentou a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e 

da COFINS, sob o entendimento segundo o qual o valor de ICMS não se incorpora 

ao patrimônio do contribuinte, constituindo mero ingresso de caixa, cujo destino 

fi nal são os cofres públicos. Axiologia da ratio decidendi que afasta, com ainda 

mais razão, a pretensão de caracterização, como renda ou lucro, de créditos 

presumidos outorgados no contexto de incentivo fi scal.

XVI – Embargos de Divergência desprovidos (EREsp 1.517.492/PR, Rel. Ministro 

Og Fernandes, Rel.(a) p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, 

DJe 01/02/2018)

Desse modo, para o precedente aqui fi rmado e agora aplicado, restou 

irrelevante a discussão a respeito da classifi cação contábil do referido benefício/

incentivo fi scal, se “subvenção para custeio”, “investimento” ou “recomposição 
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de custos”, já que o referido benefício / incentivo fi scal foi excluído do próprio 

conceito de Receita Bruta Operacional previsto no art. 44, da Lei n. 4.506/64.

De ver que a relevância da classifi cação contábil do crédito presumido 

de ICMS posteriormente dada ex lege pelos §§ 4º e 5º do art. 30, da Lei n. 

12.973/2014, em relação ao precedente deste Superior Tribunal de Justiça 

julgado nos EREsp 1.517.492/PR já foi analisada por diversas vezes na Primeira 

Seção, tendo ela concluído pela ausência de refl exos. Assim os julgados que 

enfrentaram o tema:

Tributário. Crédito presumido de ICMS. Bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. 

Inclusão. Impossibilidade. Princípio federativo. Violação. Fato superveniente. LC 

n. 160/2017. Exame. Inviabilidade.

1. A Primeira Seção, no julgamento do EREsp 1.517.492/PR, decidiu pela não 

inclusão do crédito presumido de ICMS nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, 

ao fundamento de que a incidência de tributo federal sobre o incentivo fi scal de 

ICMS ofenderia o princípio federativo.

2. Não se admite, no âmbito do recurso especial, a invocação de legislação 

superveniente, pois essa espécie recursal tem causa de pedir vinculada à 

fundamentação adotada no acórdão recorrido e, por isso, não pode ser ampliada 

por fatos supervenientes ao julgamento do órgão judicial a quo.

3. O fato superveniente, no que se refere à LC n. 160/2017, ainda que examinado, 

não ensejaria o acolhimento da tese fazendária, pois a superveniência de lei 

que determina a qualificação do incentivo fiscal estadual como subvenção de 

investimentos não tem o condão de alterar a conclusão de que a tributação federal 

do crédito presumido de ICMS representa violação do princípio federativo.

4. Tendo a Primeira Seção se apoiado também no pronunciamento do Pleno 

do Supremo Tribunal Federal, no regime da repercussão geral (não inclusão 

do ICMS na base de cálculo na contribuição do PIS e da COFINS), não há 

obrigatoriedade de observância do art. 97 da CF/1988, pois, ante a similaridade 

entre as controvérsias julgadas, os fundamentos do precedente obrigatório 

transcendem o tema específi co julgado pelo STF.

5. Agravo interno não provido (AgInt nos EREsp n. 1.671.907/RS, Primeira 

Seção, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 27.02.2019. Sucessivos: AgInt nos 

EREsp n. 1.462.237/SC; AgInt nos EREsp n. 1.572.108/SC; AgInt nos EREsp n. 

1.402.204/SC; AgInt nos EREsp n. 1.528.920/SC).

Tributário e Processual Civil. Agravo interno nos embargos de divergência em 

recurso especial. Crédito presumido de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e 

da CSLL. Impossibilidade. EREsp 1.517.492/PR. Fato superveniente. Classifi cação dos 

créditos presumidos de ICMS como subvenções para investimento. Lei Complementar 
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160/2017. Refl exos. Ausência. Indeferimento liminar dos embargos de divergência. 

Incidência da Súmula 168 do STJ. Agravo interno improvido. Aplicação de multa. 

Art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. Descabimento.

I. Agravo interno aviado contra decisão que indeferira liminarmente Embargos 

de Divergência interpostos contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança, ajuizado em 01/11/2013, no 

qual a impetrante, pessoa jurídica optante pela forma de tributação com base no 

lucro real, visa excluir o crédito presumido de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da 

CSLL, bem como declarar o direito à compensação dos valores pagos, a esse título, 

nos últimos cinco anos anteriores à data do ajuizamento do presente mandamus. 

Após o regular processamento do feito, sobreveio a sentença concessiva do 

Mandado de Segurança, que, embora tenha sido reformada, pelo Tribunal de 

origem, restou restabelecida, por decisão monocrática de lavra do Ministro 

Sérgio Kukina, confi rmada, pela Primeira Turma do STJ. Interpostos Embargos de 

Divergência, neles a parte ora agravante sustentou que, no acórdão embargado, 

a Primeira Turma do STJ divergiu do posicionamento adotado pela Segunda 

Turma desta Corte, no julgamento do REsp 1.603.082/SC, de relatoria do Ministro 

Herman Benjamin, pugnando, em síntese, pelo reconhecimento da possibilidade 

da inclusão do crédito presumido de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Na 

decisão agravada os Embargos de Divergência foram liminarmente indeferidos, 

o que ensejou a interposição do presente Agravo interno. III. A Primeira Seção 

do STJ, no julgamento dos EREsp 1.517.492/PR (Rel. p/ acórdão Ministra Regina 

Helena Costa, DJe de 01/02/2018), fi rmou o entendimento no sentido de que 

não é possível a inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do 

Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre 

o Lucro Líquido - CSLL, por representar interferência da União na política fi scal 

adotada por Estado-membro, confi gurando ofensa ao princípio federativo e à 

segurança jurídica.

IV. A superveniência da Lei Complementar 160/2017 – cujo art. 9º acrescentou os 

§§ 4º e 5º ao art. 30 da Lei 12.973/2014, qualifi cando o incentivo fi scal estadual como 

subvenção para investimento – não tem o condão de alterar a conclusão, consagrada 

no julgamento dos EREsp 1.517.492/PR (Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Seção, DJe de 01/02/2018), no sentido de que a tributação federal do crédito 

presumido de ICMS representa violação ao princípio federativo. Nesse sentido: STJ, 

AgInt nos EREsp 1.462.237/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 

de 21/03/2019; AgInt nos EREsp 1.607.005/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, 

Primeira Seção, DJe de 08/05/2019.

V. Quanto às considerações trazidas no presente Agravo interno, concernentes 

aos EREsp 1.210.941/RS, embora a Primeira Seção desta Corte, em 22/05/2019, por 

maioria, tenha dado provimento a tais Embargos de Divergência, para reconhecer 

a possibilidade de inclusão de crédito presumido de IPI na base de cálculo do IRPJ 

e da CSLL (Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 22/05/2019, 
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acórdão pendente de publicação), não há similitude fático-jurídica com o tema 

tratado nos presentes autos, pois o fundamento adotado nos EREsp 1.517.492/

SC – no sentido de que a incidência de tributo federal sobre o incentivo fi scal de 

ICMS ofenderia o princípio federativo – não se aplica ao crédito presumido de IPI, 

tributo federal.

VI. Portanto, incide, na espécie, a Súmula 168 do STJ, segundo a qual “não 

cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se fi rmou 

no mesmo sentido do acórdão embargado”.

VII. Na forma da jurisprudência, “a aplicação da multa prevista no § 4º do 

art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência 

lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação 

do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso 

concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-

se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma 

evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como 

abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada” (STJ, 

AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, 

DJe de 29/08/2016). Inaplicabilidade da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, no 

caso em julgamento.

VIII. Agravo interno improvido (AgInt nos EAREsp n. 623.967/PR, Primeira 

Seção, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 12.06.2019. Sucessivos: AgInt 

nos EDv nos EREsp n. 1.400.947/RS; AgInt nos EDv nos EREsp n. 1.577.690/SC; 

AgInt nos EREsp n. 1.585.670/RS; AgInt nos EREsp n. 1.606.998/SC; AgInt nos EDv 

nos EREsp n. 1.627.291/SC; AgInt nos EREsp n. 1.658.096/RS; AgInt nos EDv nos 

EREsp n. 1.658.715/RS).

Considerou-se nos precedentes da Primeira Seção que a não inclusão do 

crédito presumido de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL estabelecida 

no precedente EREsp 1.517.492/PR deriva da constatação de que, porquanto 

referidos créditos foram renunciados pelo Estado em favor do contribuinte 

como instrumento de política de desenvolvimento econômico daquela Unidade 

da Federação, deve sobre eles ser reconhecida a imunidade constitucional 

recíproca do art. 150, VI, a, da CF/88.

Assim, entendo por aplicar ao presente caso as conclusões dos EREsp 

1.517.492/PR no sentido de que o crédito presumido de ICMS não integra a 

base de cálculo do IRPJ e da CSLL.

Ante o exposto, conheço parcialmente do presente recurso especial e, nessa 

parte, nego-lhe provimento.

É como voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.724.510-PR (2018/0035773-9)

Relator: Ministro Francisco Falcão

Recorrente: Fazenda Nacional

Recorrido: Eduardo Ruhland

Advogado: Samantha Luciano de Oliveira - SC035679

Interes.: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos

EMENTA

Tributário. Imposto de importação. Regime de tributação 

simplifi cada. Remessa postal. Isenção. Limites decorrentes do Decreto-

Lei n. 1.804/1980. Disposição pelo Ministério da Fazenda. Portaria 

MF n. 156/1999 e art. 2º, § 2º, IN/SRF n. 96/1999. Legalidade.

I - Na origem foi impetrado mandado de segurança, tendo como 

objetivo a inexigência da cobrança a título de imposto de importação 

incidente sobre remessa postal internacional de valor inferior à US$ 

100,00 (cem dólares).

II - O inciso II do art. 2º do Decreto-Lei n. 1.804/1980, que 

instituiu o regime de tributação simplifi cada das remessas postais 

internacionais, deixa expresso que nas remessas de valor até cem 

dólares norte-americanos, ou o equivalente em outras moedas, o 

Ministério da Fazenda poderá dispor sobre o estabelecimento de 

isenção, quando os bens são destinados a pessoas físicas.

III - Autorizado pelo diploma acima referido o Ministério da 

Fazenda editou a Portaria MF 156/1999, que isentou de tributos as 

remessas postais de até US$ 50,00 e observou a viabilidade do regime 

de tributação simplifi cada no despacho aduaneiro de importação de 

bens integrantes de remessa postal ou encomenda aérea internacional 

no valor de até U$ 3.000,00, mediante o pagamento do imposto com 

a aplicação de alíquota de 60% (sessenta por cento). Também foi 

editada a Instrução Normativa n. 96/1999, que esclarece a isenção nas 

remessas postais internacionais de valores não superiores a U$ 50,00 

(cinquenta dólares norte americanos).
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IV - Neste panorama as remessas postais internacionais de bem 

de valor superior a U$ 50,00 (cinquenta dólares norte americanos), 

ainda que inferiores a US$ 100,00 (cem dólares norte-americanos) 

se submetem a incidência do imposto de importação a alíquota de 

60% (sessenta por cento). Precedente: REsp 1.732.276/PR, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, DJe 26/02/2019.

V - A edição dos referidos atos administrativos não extrapolaram 

os limites da lei, antes a confi rmaram, diante da expressa autorização 

contida no Decreto-Lei n. 1804/1980.

VI - 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), 11 de junho de 2019 (data do julgamento).

Ministro Francisco Falcão, Relator

DJe 14.6.2019

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Francisco Falcão: Trata-se de recurso especial interposto 

pela Fazenda Nacional com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição 

Federal.

Na origem, Eduardo Ruhland, impetrou mandado de segurança, com 

valor da causa atribuído em R$ 186,32, tendo como objetivo a inexigência da 

cobrança a título de taxa dos correios e de imposto de importação incidentes 

sobre a remessa postal internacional de valor inferior à US$ 100,00 (cem 

dólares).
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Após sentença que concedeu integralmente a segurança, foi interposta 

apelação, que teve seu provimento negado pelo Tribunal Regional Federal da 

4ª Região, sendo afastada a cobrança das exações. O referido acórdão foi assim 

ementado, in verbis:

Tributário e Aduaneiro. Imposto de importação. Isenção. Remessa postal. 

Portaria MF n. 156/99 e IN SRF 96/99. Ilegalidade.

1. Conforme disposto no Decreto-Lei n. 1.804/80, art. 2º, II, as remessas de até 

US$ 100,00 (cem dólares), quando destinadas a pessoas físicas, são isentas do 

Imposto de Importação.

2. A Portaria MF 156/99 e a IN 096/99, ao exigir que o remetente e o destinatário 

sejam pessoas físicas, restringiram o disposto no Decreto-Lei n. 1.804/80.

3. Não pode a autoridade administrativa, por intermédio de ato administrativo, 

ainda que normativo (portaria), extrapolar os limites claramente estabelecidos 

em lei, pois está vinculada ao princípio da legalidade.

Os embargos de declaração interpostos foram improvidos.

Contra a decisão cuja ementa se encontra acima transcrita, a Fazenda 

Nacional interpôs o presente recurso especial, apontando violação ao art. 

1.022 do CPC/2015, alegando, em síntese, que o Tribunal a quo não apreciou 

adequadamente a questão sob a ótica do art. 2º do Decreto-Lei n. 1.804/1980.

Adiante, indica ofensa ao art. 111 do CTN, tendo em vista que o Tribunal 

a quo teria desconsiderado a necessidade de interpretar a questão restritivamente, 

por se tratar de isenção.

Também sinalizou o malferimento do art. 2º do Decreto-Lei n. 1.804/1980, 

a partir da Portaria MF 156/99 e IN 096/99, sustentando, em resumo, que a 

isenção do imposto de importação nas remessas internacionais para pessoas 

físicas somente se faz impositivo para as remessas de valor não superior a 

U$ 50,00 (cinquenta dólares) e, a partir desse valor, até US$ 100,00 (cem 

dólares), cabe ao Ministério da Fazenda dispor, o que foi feito com a edição dos 

regramentos suso mencionados.

Parecer do Ministério Público pela legalidade da cobrança do Imposto de 

Importação nas remessas internacionais de valor superior a US$ 50 (cinquenta 

dólares).

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Francisco Falcão (Relator): A presente questão diz respeito 

à regra de isenção tributária nas remessas internacionais para pessoas físicas.

Foi impetrado mandado de segurança para que o contribuinte, pessoa física, 

não fosse cobrado pelo imposto de importação sobre remessa internacional 

relativa à compra de suplemento alimentar, no valor de US$ 57,90 (cinquenta e 

sete dólares e noventa cents).

O Tribunal a quo, ao decidir favoravelmente ao contribuinte, entendeu que 

a regra prevista no Decreto-Lei n. 1.804/1980, estabelece que as remessas de até 

cem dólares são isentas do referido tributo quando destinados a pessoas físicas.

Não obstante a tal entendimento, da dicção do referido Decreto-Lei, que 

instituiu o regime de tributação simplifi cada das remessas postais internacionais, 

remanesce patente que o estabelecimento da isenção sobre as remessas de 

valor de até cem dólares norte americanos, ou o equivalente em outras moedas, 

quando destinados a pessoas físicas, fi caria a ser disposto pelo Ministério da 

Fazenda.

No ponto assim está plasmado o diploma legal entelado:

Decreto-Lei n. 1.804/1980.

Art. 2º - O Ministério da Fazenda, relativamente ao regime de que trata o art. 

1º deste decreto-Lei, estabelecerá a classifi cação genérica e fi xará as alíquotas 

especiais a que se refere o § 2º do art. 1º, bem como poderá:

II - dispor sobre a isenção do imposto sobre a importação dos bens contidos 

em remessas de valor de até cem dólares norte americanos, ou o equivalente em 

outras moedas, quando destinados a pessoas físicas.

Com supedâneo no encimado dispositivo o Ministério da Fazenda editou 

a Portaria MF 156/1999, que isentou de tributos as remessas postais de até US$ 

50,00, desde que remetente e o destinatário sejam pessoas físicas e observou 

a viabilidade do regime de tributação simplifi cada no despacho aduaneiro 

de importação de bens integrantes de remessa postal ou encomenda aérea 

internacional no valor de até U$ 3.000,00, mediante o pagamento do imposto 

com a aplicação de alíquota de 60% (sessenta por cento).

Também foi editada a Instrução Normativa n. 96/1999, que esclarece a 

isenção nas remessas postais internacionais de valores não superiores a U$ 50,00 

(cinquenta dólares norte americanos).
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Neste panorama as remessas postais internacionais de bem de valor 

superior a U$ 50,00 (cinquenta dólares norte americanos), ainda que inferiores 

a US$ 100,00 (cem dólares norte-americanos) se submetem a incidência do 

imposto de importação a alíquota de 60% (sessenta por cento).

Observe-se que a edição dos atos administrativos não extrapolaram os 

limites da lei, antes a confi rmaram, porquanto o Decreto-Lei n. 1.804/1980, no 

seu art. 2º, II, expressamente autorizou o Ministério da Fazenda a regulamentar 

a aplicação do regime de isenção simplifi cada nos limites ali estabelecidos.

A referida questão já foi analisada no âmbito da Segunda Turma deste 

Superior Tribunal de Justiça, conforme se afere do precedente cuja ementa 

segue transcrita abaixo:

Recurso interposto na vigência do CPC/2015. Enunciado Administrativo n. 3. 

Processual Civil. Tributário. Ausência de violação ao art. 1.022, CPC/2015. Imposto 

de importação. Regime de tributação simplifi cada. Isenção. Remessa postal. Art. 

1º, § 2º, Portaria MF n. 156/99 e art. 2º, § 2º, IN/SRF n. 96/99. Legalidade perante os 

arts. 1º, § 4º e 2º, II, do Decreto-Lei n. 1.804/1980.

1. Devidamente prequestionados os dispositivos legais tidos por violados, 

ausente a alegada violação ao art. 1.022, do CPC/2015.

2. A isenção disposta no art. 2º, II, do Decreto-Lei n. 1.804/80, se trata de uma 

faculdade concedida ao Ministério da Fazenda que pode ou não ser exercida, 

desde que limitada ao valor máximo da remessa de US$ 100 (cem dólares 

americanos - uso da preposição “até”) e que a destinação do bem seja para pessoa 

física (pessoa jurídica não pode gozar da isenção). Essas regras, associadas ao 

comando geral que permite ao Ministério da Fazenda estabelecer os requisitos e 

condições para a aplicação da alíquotas (art. 1º, § 4º, do Decreto-Lei n. 1.804/80), 

permitem concluir que o valor máximo da remessa para o gozo da isenção o pode 

ser fi xado em patamar inferior ao teto de US$ 100 (cem dólares americanos), v.g. 

US$ 50 (ciquenta dólares norte-americanos), e que podem ser criadas outras 

condições não vedadas (desde que razoáveis) para o gozo da isenção como, por 

exemplo, a condição de que sejam remetidas por pessoas físicas.

3. Nessa linha é que foi publicada a Portaria MF n. 156, de 24 de junho de 

1999, onde o Ministério da Fazenda, no uso da competência que lhe foi atribuída, 

estabeleceu a isenção do Imposto de Importação para os bens que integrem 

remessa postal internacional no valor de até US$ 50 (cinquenta dólares dos 

Estados Unidos da América), desde que o remetente e o destinatário sejam 

pessoas físicas.

4. O art. 2º, § 2º, da Instrução Normativa SRF n. 96, de 4 de agosto de 1999, ao 

estabelecer que “os bens que integrem remessa postal internacional de valor não 

superior a US$ 50.00 (cinqüenta dólares dos Estados Unidos da América) serão 
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desembaraçados com isenção do Imposto de Importação, desde que o remetente 

e o destinatário sejam pessoas físicas” apenas repetiu o comando descrito no art. 

1º, § 2º, da Portaria MF n. 156/99, que já estava autorizado pelo art. 1º, § 4º e pelo 

art. 2º, II, ambos do Decreto-Lei n. 1.804/80.

5. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1.732.276/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019)

Tais as razões expendidas, dou provimento ao recurso especial para julgar 

improcedente o mandado de segurança, mantendo a cobrança da exação.

É o voto.




