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EMENTA:  RECURSO  EM MANDADO DE SEGURANÇA.  AFETAÇÃO AO RITO DO
INCIDENTE  DE  ASSUNÇÃO  DE  COMPETÊNCIA.  ARTIGO  947,  DO  CPC/15  C.C
271-B E  SEGUINTES DO RI/STJ.   MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL  – RI/STJ, ART.
271-B, § 3º. 
I  – Tese:  “adequação  do  manejo  do  mandado  de  segurança  para  atacar
decisão  judicial  que  extingue execução  fiscal  com base  no art.  34 da lei
6.830/80.”
II – Parecer: pela admissão do Incidente de Assunção de Competência, para
firmar no âmbito da Primeira Seção o entendimento da Primeira Turma
sobre a matéria.

Senhor Relator,

Mandado  de  segurança (fls.  1/11)1 impetrado  pelo  MUNICÍPIO  DA ESTÂNCIA
HIDROMINERAL DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA contra decisão que negou provimento
aos embargos infringentes (fls. 23/24) interpostos nos autos de execução fiscal extinta
pela  Juíza  de  Direito  da  1ª  Vara  Cível  da  Comarca  de  Cerqueira  César  –  SP,   sob  a
alegação de que o valor antieconômico da causa inviabiliza a pretensão da exequente.

Considerou-se na decisão que   “o interesse público e o princípio da legalidade, à
luz  das  considerações  da  razoabilidade,  evidenciam  a  desproporção  entre  o  crédito
pretendido  recuperar  e  os  custos  necessários  para  tanto,  com  manejo  da  máquina
administrativa e do Poder Judiciário, exigindo a atividade de juízes e de incontável número
de  servidores  públicos,  despesas  que  mais  se  avultarão,  sem  possibilidade  de  serem
restituídas, no eventual prosseguimento desta execução fiscal”  (f. 24). 

1 As folhas citadas neste documento correspondem às do processo digital.
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Embargos de declaração (fls. 26/27), rejeitados (f. 28).

A segurança foi denegada, por unanimidade, pela 18ª Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos seguintes termos:

MANDADO  DE SEGURANÇA  –  Impetração  contra  ato  judicial  que  extinguiu  ação  de
execução fiscal, em virtude de ter a mesma valor antieconômico a ensejar o reconhecimento
de falta de interesse de agir  - Não cabimento de mandado de segurança como sucedâneo de
recurso que não foi interposto – Inteligência  das Súmulas n.ºs 640 e 267 do STF – Posição
recente da Primeira Turma do STJ sobre o tema – Denegação da ordem que se impõe, nos
termos do artigo 6º, § 5º, da Lei n.º 12.016/2009 – Mandado de segurança denegado.

Recurso ordinário (fls. 43/59) afetado para julgamento de acordo com o rito do
IAC (Incidente de Assunção de Competência), em razão da grande repercussão social da
matéria e  de divergência  de entendimento entre  as  turmas da Primeira  Seção.  Eis  a
ementa:

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  EXECUÇÃO
FISCAL  DE  VALOR  IGUAL  OU  INFERIOR A 50  OTN.  ART.  34  DA  LEI  6.830/80.
CABIMENTO DO WRIT.  RELEVANTE  QUESTÃO DE DIREITO.  COMPOSIÇÃO DE
DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DA PRIMEIRA SEÇÃO. SUBMISSÃO DO TEMA
AO RITO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA – IAC. 
1.  A matéria  controvertida  consiste  em saber  se  é  cabível  a  impetração  do  mandado  de
segurança para atacar decisão judicial que extingue a execução fiscal com base no art. 34 da
Lei 6.830/80.
2.  Presença  de  relevante  questão  de  direito,  com  grande  repercussão  social.  Julgados
divergentes no âmbito da Primeira Seção.
3.  Afetação  ao  rito  do  incidente  de  assunção  de  competência  previsto  no  artigo  947  do
CPC/2015. Acolhimento.

O Ministro Relator considerou em seu voto: 

Na  espécie,  verifica-se  estarem  atendidos  os  requisitos  de  admissibilidade  do
incidente  ora  proposto,  pois  a  matéria  discutida  envolve  relevante  questão  de  direito
(interpretação do art. 34 da lei 6.830/80), com grande repercussão social, assim como existe
contemporânea  divergência  sobre  o  tema  no  âmbito  da  Primeira  Seção,  razão  pela  qual
suscito, de ofício, a admissão do incidente de assunção de competência no presente recurso
ordinário, nos termos dos arts. 947, § 4º, do CPC/20152 e 271-B do RISTJ, observadas as
seguintes providências:

a) delimitação da seguinte tese controvertida: “adequação do manejo do mandado de
segurança para atacar decisão judicial que extingue execução fiscal com base no art. 34 da lei
6.830/80”;

2 Art. 947, CPC/15: 
É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo
de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em
múltiplos processos. 
§ 1º Ocorrendo a hipótese de assunção de competência, o relator proporá, de ofício ou a requerimento da parte, do
Ministério  Público  ou  da  Defensoria  Pública,  que  seja  o  recurso,  a  remessa  necessária  ou  o  processo  de
competência originária julgado pelo órgão colegiado que o regimento indicar. 
§  2º  O  órgão  colegiado  julgará  o  recurso,  a  remessa  necessária  ou  o  processo  de  competência  originária  se
reconhecer interesse público na assunção de competência.
§ 3º O acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se
houver revisão de tese. 
§  4º  Aplica-se  o  disposto  neste  artigo  quando  ocorrer  relevante  questão  de  direito  a  respeito  da  qual  seja
conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal. 
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b)  por  analogia  com o  rito  dos  repetitivos,  comunicação  com cópia  da  presente
decisão colegiada de afetação, aos Ministros da Primeira Seção do STJ, aos Presidentes dos
Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça;

c) oportuna vista ao Ministério Público Federal para parecer, nos termos do artigo
271-B, § 3º, do RISTJ3. (fls. 100/101) 

É o relatório. Examinado, opino. 

EXAME DA QUESTÃO AFETADA
Interpretação do artigo 34 da Lei n.º 6.830/80. Manejo do mandado de segurança.

Em atendimento ao disposto no art. 271-B, § 3º, do RI/STJ, esta Subprocuradoria-
Geral da República manifesta-se quanto a seguinte tese:

Adequação  do  manejo  do  mandado  de  segurança  para  atacar  decisão
judicial que extingue execução fiscal com base no art. 34 da Lei 6.830/80.

O referido artigo estabelece:

Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou
inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN,  só se
admitirão embargos infringentes e de declaração. (grifo nosso)
§ 1º -  Para os efeitos  deste  artigo considerar-se-á o valor da dívida monetariamente
atualizado e acrescido de multa e juros de mora e de mais encargos legais, na data da
distribuição.
§  2º  -  Os  embargos  infringentes,  instruídos,  ou  não,  com  documentos  novos,  serão
deduzidos, no prazo de 10 (dez) dias perante o mesmo Juízo, em petição fundamentada.
§ 3º - Ouvido o embargado, no prazo de 10 (dez) dias, serão os autos conclusos ao Juiz,
que, dentro de 20 (vinte) dias, os rejeitará ou reformará a sentença.

Posição da Primeira Turma

O  entendimento  atual  da  1ª  Turma  desse  eg.  STJ  é  o  de  que  contra  decisão
proferida em execução fiscal,  prevista no artigo 34 da Lei  n.º  6.830/80, somente são
cabíveis  os  embargos infringentes  e  os  declaratórios,  excepcionando-se  o  manejo do
recurso extraordinário quando houver questão constitucional a ser enfrentada. 

Eis algumas decisões:

TRIBUTÁRIO.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
EXECUÇÃO  FISCAL.  EXTINÇÃO DO FEITO.  ART.  34  DA LEI  6.830/80.  DECISÃO
INATACÁVEL POR MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. "Nas execuções fiscais de que trata o art. 34 da Lei nº 6.830, de 1980, a sentença está
sujeita aos embargos infringentes  do julgado, cujo julgamento constitui  a palavra final  do
processo;  trata-se  de  opção  do  legislador,  que  só  excepciona  desse  regime  o  recurso

3Art. 271-B, § 3º, do RISTJ: 
O relator ou o Presidente proporá, de ofício ou a requerimento da parte, do Ministério Público ou da Defensoria
Pública, na forma preconizada pelo Capítulo II – B do Título IX da Parte I do Regimento Interno, mediante decisão
irrecorrível,  a  assunção  de  competência  de  julgamento  de  recurso,  de  remessa necessária  ou de  processo  de
competência originária que envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição
em múltiplos processos. 
§ 3º. Se não for requerente,  o Ministério Público intervirá obrigatoriamente no processo e deverá assumir sua
titularidade em caso de desistência ou de abandono. 
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extraordinário, quando se tratar de matéria constitucional" (RMS 38.513/SP, Rel. Min. ARI
PARGENDLER, DJe 13/12/12).
2. Recurso ordinário não provido.
(RMS  42.738/MG,  Rel.  Ministro  ARNALDO  ESTEVES  LIMA,  PRIMEIRA  TURMA,
julgado em 13/08/2013, DJe 21/08/2013)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO
EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL  DE  2015.
APLICABILIDADE.  EXECUÇÃO  FISCAL.  PEQUENO  VALOR.  EXTINÇÃO  POR
AUSÊNCIA DO INTERESSE  DE  AGIR.  EMBARGOS  INFRINGENTES.  SÚMULA  N.
267/STF.  APLICAÇÃO,  POR  ANALOGIA.  ARGUMENTOS  INSUFICIENTES  PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante  o decidido pelo Plenário  desta  Corte  na sessão realizada em 09.03.2016,  o
regime  recursal  será  determinado  pela  data  da  publicação  do  provimento  jurisdicional
impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II  -  Contra  as  sentenças  prolatadas  em  execuções  de  pequeno  valor  cabem,  apenas,  os
embargos infringentes, nos termos do art. 34 da Lei n. 6.830/1980; subsistindo controvérsia
de índole constitucional, o recurso extraordinário.
III - Não obstante,  o mandado de segurança contra decisão judicial  é admitido apenas em
casos de flagrante ilegalidade ou de manifesta teratologia, o que não ocorreu no caso.
IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
V - Em regra,  descabe  a  imposição  da multa,  prevista  no art.  1.021,  §  4º,  do Código de
Processo  Civil  de  2015,  em razão do mero  improvimento  do  Agravo Interno  em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência
do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no RMS 54.743/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 05/10/2017, DJe 23/10/2017)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.  EXECUÇÃO  FISCAL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA  CONTRA
DECISÃO  JUDICIAL  PROFERIDA  EM  EMBARGOS  INFRINGENTES  (ART.  34  DA
LEF).  INADMISSIBILIDADE.  PRECEDENTES  DA  PRIMEIRA  TURMA.  AGRAVO
INTERNO DO MUNICÍPIO DE TATUÍ/SP DESPROVIDO. 
1. Nos termos da orientação firmada nesta Turma, das sentenças prolatadas em execuções de
pequeno valor cabem, apenas, os Embargos Infringentes, podendo ser adversadas, apenas, por
Recurso Extraordinário, em caso de existir controvérsia constitucional.
2.  Pondere-se,  oportunamente,  que  essa  peculiar  hipótese  de irrecorribilidade  da sentença
desfavorável ao Estado consiste na presunção legal - verdadeiramente absoluta - de que os
prejuízos estatais com a prolongada tramitação de processo no qual já se encontra em situação
de  desvantagem superarão  o  benefício  financeiro  a  ser  obtido  em juízo,  máxime  porque,
tratando-se de recurso, a vitória se revela eventual e estatisticamente improvável.
3.  Ao  manejar  o  Mandado  de  Segurança,  que  é  ação,  como  sucedâneo  recursal,  está  se
desafiando aquela lógica da economia de recursos escassos, burlando-se, senão a literalidade
gramatical do art. 34 da LEF, o propósito e a razão de ser dessa norma.
4. O fato de a União haver imposto limites ao direito de recurso de outros Entes Públicos,
para além de si mesma, não deve ser visto com reservas, senão como exercício natural da sua
competência exclusiva para legislar sobre processo civil, o que fez, nessa hipótese, atenta ao
norte da economicidade e eficiência.
5. Agravo Interno do MUNICÍPIO DE TATUÍ/SP desprovido.
(AgInt no RMS 53.232/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 11/05/2017)
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PROCESSUAL  CIVIL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  EXECUÇÃO  FISCAL  DE
PEQUENO  VALOR.  SENTENÇA  EXTINTIVA.  EMBARGOS  INFRINGENTES
REJEITADOS.  WRIT  IMPETRADO  COMO  SUCEDÂNEO  RECURSAL  E  CONTRA
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência das Turmas de Direito Público firmou o entendimento de que a sentença
proferida no âmbito de execução fiscal de pequeno valor somente pode ser desafiada pelos
embargos  infringentes  dirigidos  ao  mesmo  Juízo  (art.  34  da  Lei  n.  6.830/1980)  e,
remanescendo controvérsia de natureza constitucional, pelo recurso extraordinário (art. 102,
III, da CF), sendo descabida a impetração do mandamus perante a Corte de segunda instância,
porquanto,  via de regra,  confirmada na espécie,  ele é manejado como mero sucedâneo de
apelação,  infringindo,  assim,  o  subsistema  recursal  da  Lei  de  Execuções  Fiscais,  que
preconiza o encerramento da fase ordinária ainda na primeira instância.
2.  Hipótese,  ademais,  em  que  não  cabe  mandado  de  segurança  contra  decisão  judicial
transitada em julgado (art. 5º, III, da Lei n. 12.016/2009 e Súmula 268 do STF).
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  RMS  44.746/SP,  Rel.  Ministro  GURGEL  DE  FARIA,  PRIMEIRA  TURMA,
julgado em 16/06/2016, DJe 04/08/2016)

PROCESSUAL CIVIL E  TRIBUTÁRIO.  AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO FISCAL DE VALOR IGUAL OU INFERIOR
A 50 OTN. ART. 34 DA LEI 6.830/80. SENTENÇA. RECURSOS CABÍVEIS: EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO, EMBARGOS INFRINGENTES OU RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO IMPRÓPRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. ATO
JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 267/STF E
268/STF.
1. Só são oponíveis embargos de declaração e embargos infringentes de sentença proferida no
âmbito das execuções fiscais  previstas no art.  34 da Lei  n.º  6.830/80,  regra excepcionada
apenas  pelo  eventual  cabimento  de  recurso  extraordinário,  quando  houver  questão
constitucional  debatida.  Precedentes:  RMS 36.879/SP, Rel.  Ministro ARI PARGENDLER,
PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  19/3/2013,  Dje  25/3/2013  e  RMS  42.738/MG,  Rel.
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/8/2013,  DJe
21/8/2013.
2. É incabível  o mandado de segurança quando empregado como sucedâneo recursal,  nos
termos da Súmula 267/STF, ou impetrado em face de ato judicial transitado em julgado, a teor
dos óbices existentes na Súmula 268/STF e no art. 5º, III, da Lei 12.016/09.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RMS 47.099/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 24/02/2015, DJe 04/03/2015)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO.
A execução fiscal  que tem como objeto a cobrança de quantia irrisória  é onerosa,  porque
exige despesas maiores do que o objeto útil do processo.
O arquivamento do processo,  nesses casos, sem baixa na distribuição,  pode ter o eventual
efeito de compelir o devedor que necessite de certidão negativa ao pagamento do débito, e
nesse sentido se orienta a jurisprudência.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg  no  RMS  36.319/SP,  Rel.  Ministro  ARI  PARGENDLER,  PRIMEIRA  TURMA,
julgado em 03/12/2013, DJe 18/12/2013)
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Posição   majoritária   da Segunda Turma  

A  segunda turma,  por  sua vez,  entende que na hipótese  do artigo 34 da Lei
6.830/80  deve-se  mitigar  a  aplicação  da  Súmula  267/STF  (“Não cabe  mandado  de
segurança  contra  ato  judicial  passível  de  recurso  ou  correição”),  para  admitir  a
impetração do mandado de segurança contra decisão – extintiva da execução - proferida
em embargos infringentes. 

Precedentes:

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
EXTINÇÃO  DA  EXECUÇÃO  FISCAL  AJUIZADA  POR  MUNICÍPIO  DIANTE  DE
VALOR IRRISÓRIO. SÚMULA 267/STF.  INAPLICABILIDADE. 1.  Hipótese  em que se
discute o cabimento de writ impetrado em face de decisão judicial que negou provimento aos
Embargos Infringentes interpostos com base no art. 34 da Lei 6.830/1980, contra decisão que
julgou extinta a Execução Fiscal de valor inferior a 50 ORTNs, ante a ausência de interesse de
agir.
2. A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento de que, nesse caso, cabe Mandado de
Segurança, devendo ser mitigada a vedação contida na Súmula 267/STF, uma vez que não se
admite, na espécie, recurso ou correição.
3. Recurso Ordinário parcialmente provido para anular o acórdão recorrido e determinar o
retorno dos autos ao Tribunal a quo, para que dê prosseguimento à tramitação do Mandado de
Segurança.
(RMS 53.353/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
06/04/2017, DJe 27/04/2017)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR -
EMBARGOS  INFRINGENTES  EM  EXECUÇÃO  FISCAL  (ART.  34  DA  LEF)  -
MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO -
VIABILIDADE 1. A jurisprudência desta Corte admite a utilização do mandado de segurança
contra a decisão proferida nos embargos infringentes do art. 34 da LEF que extingue de ofício
a execução fiscal de valor irrisório, ante a inexistência de outro mecanismo judicial hábil a
sanar a alegada violação do direito líquido e certo do impetrante.
Precedente.  (RMS  31.380/SP,  Rel.  Min.  Castro  Meira,  PRIMEIRA  SEÇÃO,  Dje  de
10.03.2010).
2. Hipótese em que não houve o trânsito em julgado da sentença que julgou os embargos
infringentes (art. 34 da LEF).
3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido, para determinar o retorno dos autos à
origem para regular processamento.
(RMS  40.538/SP,  Rel.  Ministra  ELIANA  CALMON,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
04/06/2013, DJe 11/06/2013)

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR AJUIZADA POR MUNICÍPIO. EXTINÇÃO
DO FEITO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 267/STF.
CABIMENTO DO WRIT. IMPETRAÇÃO ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DO
ATO COMBATIDO.
1. De acordo com o entendimento firmado pela Primeira Seção,  admite-se a utilização do
mandado de segurança contra a decisão proferida nos embargos infringentes do art. 34 da LEF
que extingue de ofício a execução fiscal de valor irrisório, considerando-se a inexistência de
outro  mecanismo  judicial  hábil  a  sanar  a  alegada  violação  do  direito  líquido  e  certo  do
impetrante.
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2. Não incide a vedação contida no art. 5º, III, da Lei 12.016/09 quando o writ é impetrado
antes do trânsito em julgado do decisum combatido.
3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.
(RMS  38.808/SP,  Rel.  Ministro  CASTRO  MEIRA,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
04/09/2012, DJe 11/09/2012)

Opinião

Este Órgão Ministerial entende pela manutenção da posição da Primeira Turma
em relação à interpretação dada ao artigo 34 da LEF, não sendo possível o manejo do
mandado  de  segurança  contra  decisão  que  julgou  os  embargos  infringentes  ou  de
declaração no processo de execução fiscal.

O uso do mandado de segurança  visa garantir  direito líquido e certo que não
esteja amparado por  habeas corpus  ou habeas data  (CF, art. 5, LXIX) ou, ainda, afastar
ato ilegal, teratológico ou proferido com abuso de autoridade.

A  Lei  n.º  6.830/80 (art.  34)  ao  prever  apenas  os  embargos  infringentes  e  os
declaratórios como os recursos cabíveis em face de decisão proferida em execução fiscal,
igual ou inferior a 50 (cinquenta) ORTN's (atualmente em torno de R$ 83,00 – oitenta e
três reais),  descarta a possibilidade do manejo de qualquer outro recurso no âmbito
infraconstitucional.  Dessa  maneira,  o  mandado  de  segurança  não  pode  servir  como
sucedâneo de recurso não previsto. 

O  entendimento  da  Segunda  Turma  -  que  prevê  a  relativização  da  Súmula
267/STF - não é unânime, conforme se verifica no precedente abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO. SUBMISSÃO
À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ.  MANDADO DE
SEGURANÇA  IMPETRADO  EM  FACE  DE  DECISÃO  QUE  JULGA  EXTINTA  A
EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. INADMISSIBILIDADE.
1. Conforme orientação desta Corte, "nas execuções fiscais de que trata o art. 34 da Lei n.
6.830, de 1980, a sentença está sujeita aos embargos infringentes do julgado, cujo julgamento
constitui a palavra final do processo", tratando-se "de opção do legislador, que só excepciona
desse  regime  o  recurso  extraordinário,  quando  se  tratar  de  matéria  constitucional"  (RMS
37.753/MG,  Rel.  Ministro  ARI  PARGENDLER,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em
04/12/2012, DJe 12/12/2012).
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no RMS 53.264/SP, Rel.  Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 07/04/2017)

Ocorre  que  a  posição  (hoje  majoritária)  da  Segunda  Turma  tem  como  base
entendimento que foi defendido pela Primeira Seção em meados de 2010. A mudança  de
paradigma  começou  a  acontecer  em  2012,  quando  a  Primeira  Turma  passou  a
considerar que a última oportunidade de discussão no processo de execução fiscal seria
por  meio dos embargos  infringentes,  sendo  esta  a  opção do legislador.  Excetuou-se,
apenas, a possibilidade do manejo do recurso extraordinário, quando houver matéria
constitucional a ser discutida. 
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Além do aspecto processual quanto aos recursos legalmente previstos, deve-se
considerar  na  interpretação  do  art.  34  da  LEF,  o  valor  irrisório  da  execução;  não
razoável o acionamento da máquina pública, cujo custo para obtenção do fim previsto na
execução é sobremaneira superior ao “benefício” alcançado pelo ente público (no caso, o
Município de Águas de Santa Bárbara/SP).

Essa preocupação existe no âmbito da administração pública como um todo, de
modo  que  se  deve  ponderar  a  necessidade  e  utilidade,  além  do  custo-benefício,  do
envolvimento da máquina pública – seja no aspecto judicial ou administrativo. 

Em reforço, a Portaria m.º 377, de 25 de agosto de 2011, da Advocacia-Geral da
União estabelece:

Art. 2º. Os órgãos da Procuradoria-Geral da União ficam autorizados a não propor ações, a
não interpor recursos, assim como a desistir das ações e dos respectivos recursos, quando o
valor  total  atualizado  de  créditos  da  União,  relativos  a  um mesmo devedor,  for  igual  ou
inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
Parágrafo único.  A autorização prevista no caput não se aplica aos créditos originários de
multa decorrentes do exercício de poder de polícia pelos órgãos da União ou originados de
multas aplicadas pelo Tribunal de Contas da União, hipóteses nas quais o limite referido será
de R4 5.000,00 (cinco mil reais).

Art. 3º. Os órgãos da Procuradoria-Geral Federal ficam autorizados a não efetuar a inscrição
em dívida ativa, a não propor ações, a não interpor recursos, assim como a desistir das ações e
dos respectivos recursos, quando o valor atualizado de créditos das autarquias e fundações
públicas federais, relativos a um mesmo devedor, for igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco
mil reais).
§  1º.  A  autorização  prevista  no  caput  não  se  aplica  aos  créditos  originários  de  multas
decorrentes do exercício do pode de polícia, hipóteses nas quais o limite referido será de R$
500,00 (quinhentos reais).

Portanto, em observância aos princípios da legalidade e da razoabilidade, deve
prevalecer no âmbito da Primeira Seção o entendimento firmado pela Primeira Turma,
para  afastar  a  possibilidade  do  manejo  do  mandado  de  segurança  contra  decisão
proferida  em  embargos  infringentes  ou  declaratórios,  em  sede  de  execução  fiscal
promovida nos termos do art. 34 da Lei n.º 6.830/80.

CONCLUSÃO

Este  Órgão  Ministerial  opina  pela  admissão  do  Incidente  de  Assunção  de
Competência  –  IAC,  para  que  seja  firmado  no  âmbito  da  1ª  Seção  desse  eg.  STJ  o
entendimento da Primeira Turma sobre a matéria em debate.
                         

Brasília,  08 de novembro de 2017.

Antonio Fonseca

KLG


