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RESUMO 

O Mandado de Segurança visa assegurar o direito quando há ameaça de parte da autoridade 
pública; os órgãos do poder público devem submeter-se aos princípios da legalidade; a 
proteção suspende a exigibilidade do crédito tributário; os sujeitos são o impetrante e a 
Pessoa Jurídica de direito público; autoridade coatora é aquela que pratica o ato impugnado; 
o mandado de segurança repressivo é uma proteção contra um ato, enquanto que o preventivo 
presta-se a evitar a prática futura de ato lesivo.  
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O QUE É O MANDADO DE SEGURANÇA 

No Brasil o instrumento do mandado de segurança foi introduzido no ordenamento jurídico 
através da Constituição Federal de 1934, onde se encontra o seguinte enunciado, em seu art. 
113, n. 33:  

“Dar-se-á mandado de segurança para defesa de direito certo e incontestável, ameaçado ou 
violado por ato manifestamente inconstitucional ou ilegal de qualquer autoridade...”. 

O mandado de segurança está intimamente ligado à idéia do Estado de Direito, pois ele 
garante que os próprios órgãos do Poder Público se submetam aos princípios da legalidade 
(CF/88, art. 150, I), sendo então verificadas quatro premissas básicas: submissão do Estado à 
jurisdição; aplicação de lei preexistente; justiça exercida por uma magistratura imparcial, 
independente e cercada de garantias; e, por fim, o Estado e a outra parte são consideradas em 
condições de igualdade.  

Esse remédio jurídico foi instituído para garantir às pessoas, físicas ou jurídicas, o exercício 
de direito, quando este for ameaçado ou violado por autoridade coatora (qualquer autoridade 
pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público), tendo sua 
finalidade jurídica o efeito de anular ato ilegal que violou o direito, ou impedir que se 
execute a ameaça contra o direito. 

O mandado de segurança é proposto contra autoridade administrativa, que em função do 
poder que se acha investida, venha a praticar atos ameaçadores ou ofensivos ao direito das 
pessoas. Não se incluem entre os atos que possam fundamentar o pedido, os atos 
disciplinares (integrados no poder do administrador), os relativos a lançamentos de tributos 
(para os quais há outras formas de impugnação), aqueles referentes a restrição à liberdade 
(quando o recurso é o hábeas corpus) e os atos administrativos recorríveis (nestes a própria 
autoridade pode corrigir as injustiças geradas). 

O ato lesivo e que dá sustentação ao pleito deve configurar-se numa ofensa ao direito, 
mesmo que seja uma simples ameaça, quando esse direito se apresentar como certo e 
incontestável, merecedor, portanto, da proteção legal.  

Apesar da Lei 1.533/51, que rege o mandado de segurança, não apresentar peculiaridades 
referentes à matéria tributária, esse estudo mostra-se de grande relevância, pelo fato da 
liminar em mandado de segurança ser causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário 
(CTN, art. 151, II), muito embora essas ações não tenham o poder de inibir o fisco quanto à 
efetivação do lançamento ou em relação ao subseqüente ajuizamento da ação executiva 
fiscal.  

Esta afirmação está lastreada na seguinte situação: a decisão judicial que suspende a 
exigibilidade do crédito tributário não tem o poder de impedir a autoridade tributária de 
formalizar um ato endereçado ao contribuinte, através do qual afirma a sua condição de 
titular do crédito tributário, sendo que isto está baseado na sua necessidade de prevenir-se 
contra a possibilidade da ocorrência de extinção do referido crédito, devido à decadência. 
Esse ato, entretanto, não poderá conter prazo de vencimento, pois serve apenas para 
identificar os fatos e concretizar o lançamento, não cabendo assim, a exigibilidade do 
referido crédito. 

 



O mandado de segurança preventivo torna-se bastante importante no campo tributário pelo 
fato dele decorrer de uma atividade administrativa plenamente vinculada, que vem a ser a 
atividade do lançamento tributário. Esse instrumento constitui-se num dos meios mais 
eficazes para o contribuinte se insurgir contra o fisco, apresentando, assim, as seguintes 
características: a liminar em mandado de segurança constitui-se em causa de suspensão da 
exigibilidade do crédito tributário; ele pode ser utilizado mesmo antes da efetivação do 
lançamento, bastando para tanto que tenha ocorrido ou esteja por ocorrer o fato gerador da 
hipótese da incidência tributária, pois sendo o lançamento uma atividade vinculada, ocorrida 
a hipótese de incidência normativa, sob pena de responsabilidade funcional, não resta outra 
alternativa à autoridade administrativa, senão a de efetivar o lançamento; outra característica 
corresponde à celeridade do rito processual, o chamado rito sumario especial.  

 

SUJEITOS NO MANDADO DE SEGURANÇA 

Consideram-se sujeitos relacionados com o mandado de segurança: o impetrante – que é a 
pessoa física ou jurídica que se afirma titular de direito líquido e certo, quando o responsável 
pela ilegalidade ou abuso de poder for uma autoridade pública; e a pessoa jurídica de 
Direito Público, que é verdadeiramente a parte passiva no mandado de segurança e de cujos 
quadros faça parte a autoridade coatora; já a autoridade coatora é um órgão da pessoa 
jurídica de Direito Público. 

A Autoridade Coatora 

Como a autoridade coatora é quem pratica o ato impugnado, será ela quem terá competência 
para desfazer aquele ato e, assim, será a mesma que deverá acatar a sentença concessiva da 
ordem reivindicada, através de comunicação da sentença, que deverá sempre lhe ser dirigida, 
conforme prescreve o art. 11 da Lei 1.533/51. Vale dizer que é a autoridade coatora quem 
terá competência para corrigir a ilegalidade contra a qual o impetrante se insurge por meio 
do instrumento do mandado de segurança.  

A Lei 1.533/51 estabelece que a autoridade coatora será notificada a respeito da ação 
impetrada, devendo prestar informações (que vêm a ser uma verdadeira defesa do ato 
impugnado) num prazo de dez dias, agindo aí como representante da pessoa jurídica em 
juízo. Como é a autoridade coatora quem tem conhecimento dos motivos de fato e de direito 
que levaram à prática do ato atacado, é a ela que a lei atribui a função de prestar as 
informações, como representante da pessoa jurídica de direito público por ela integrada.  

Considerando que a autoridade coatora é um órgão integrante da pessoa jurídica, ao atender 
a notificação, prestando as informações requeridas, deixa de existir a necessidade de citação 
da pessoa jurídica, pois esta já terá sido instada a manifestar-se através da notificação.  

Desde o momento da edição do ato impugnado, passando pela fase da informação a 
autoridade coatora deverá nortear-se no princípio da legalidade; e é em razão também desse 
princípio que ela deverá, como representante da pessoa jurídica, justificar a adequação de 
sua conduta, defendendo o ato impugnado. Após a fase processual de apresentação das 
informações, a representação judicial dos Estados passa a ser feita pelas respectivas 
Procuradorias, conforme Previsão do artigo 132 da Constituição federal de 1988. 

 

 



AÇÃO EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA 

Desde o momento inicial da ação fiscal, sendo a mesma abusiva, até a inscrição do crédito na 
dívida ativa, pode o contribuinte utilizar-se da via do mandado de segurança. Portanto, o 
contribuinte pode usar o seu direito de não ter contra ele constituído um crédito tributário em 
desacordo com o ordenamento jurídico, tendo assim o direito de não ser considerado 
devedor.  

Quando a ação visa uma proteção contra um ato praticado pela autoridade, chama-se 
mandado de segurança repressivo; por outro lado, quando ocorre justo receio de violação de 
direito líquido e certo o mandado de segurança é chamado de preventivo (Lei 1.533/51, 
art.1o, caput). Esta previsão encontra-se também no art. 5o, inc. XXXV da Constituição 
Federal, que estabelece que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário qualquer 
lesão ou ameaça a direito. Assim, a preventividade é uma medida destinada a evitar a 
prática futura de ato lesivo ao direito, não existindo nesse caso ato impugnado.  

Enquanto nos princípios gerais o receio de ameaça deve estar baseado em fatos concretos, 
em matéria tributária entende-se que, ao se consumar a situação de fato sobre a qual incida a 
lei questionada, justifica-se a impetração preventiva. Assim ocorre porque ao se configurar a 
situação desencadeadora dos efeitos previstos na lei, mesmo sendo esta inconstitucional, 
sendo a atividade administrativa de proceder ao lançamento vinculada e obrigatória, sob 
pena de responsabilidade funcional, a autoridade fiscal deve proceder ao referido 
lançamento, o que vem a dar cabimento ao mandado de segurança preventivo.  Como é ao 
Judiciário que cabe julgar se determinada norma legal é ou não constitucional, à 
administração resta apenas cumprir a lei.  

Da efetivação do Direito 

Considera-se impetrado o mandado de segurança, tão logo seja efetivada a protocolização 
em cartório da petição inicial, não dependendo para tanto de qualquer despacho de 
autoridade judiciária. O art. 172, § 3o do CPC define que o protocolo pode ser feito dentro do 
horário de expediente, a ser fixado por lei de organização judiciária local, devendo esta 
obedecer aos parâmetros constantes do caput daquele artigo: das 6 às 20 horas.  

Em relação aos demais prazos é o art. 10 da Lei 1.533/51 quem os disciplina: a autoridade 
coatora dispõe de 10 (dez) dias para prestar as informações; logo após o representante do 
Ministério Público será ouvido, num prazo de 5 (cinco) dias; em seguida os autos seguirão 
para o juiz, que proferirá a sentença num prazo de 5 (cinco) dias, independentemente da 
apresentação das informações pela autoridade coatora.  

 

LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA 

O art. 7º, inc. II da Lei 1.533/51 determina que inicialmente o juiz despachará, ordenando 
“que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando for relevante o fundamento e do 
ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida”.  

Para que essa determinação inicial – liminar -, seja concedida, o juiz forçosamente analisará 
se na situação ocorre a presença necessária de dois pressupostos básicos: se existe fumus 
boni juris, que vem a ser a fumaça do bom direito, isto é, o direito líquido terá que 
apresentar-se como plausível e suscetível de ser provado através dos documentos anexados 

 



ao processo e se há periculum in mora, que significa que o perigo de demora na concessão 
da liminar poderá fazer com que a mesma torne-se inútil, se concedida tardiamente. 

Ao analisar o pedido do impetrante, o julgador deveria simplesmente aplicar a lei. 
Entretanto, como os valores a serem protegidos pela medida liminar têm graus variados que 
dependem da interpretação do juiz, às vezes ocorrem decisões que contrariam medidas 
adotadas por outros magistrados. Como não são poucas as vezes que o magistrado age 
discricionariamente, isto é, diante de várias opções, todas elas válidas, pode decidir-se por 
qualquer uma delas, segundo critérios de conveniência ou oportunidade, ocorrem muitas 
vezes decisões contraditórias em relação a situações similares. 

Ocorrem divergências de entendimento também devido à existência de conceitos vagos ou 
indeterminados, portanto carentes de precisão e que proporcionam dificuldades na 
interpretação da norma.  

Como melhor método para se evitar o perigo de ocorrência de desvio de poder, provocado 
por situações como as citadas acima, o tribunal deveria ser convocado para rever os atos 
concessivos de liminares em mandados de segurança, o que levaria à reapreciação dos 
pressupostos necessários à concessão da liminar, que poderia gerar inclusive a cassação de 
decisões de juízes autocráticos. 

Outro recurso possível e ao alcance da pessoa jurídica de direito público, constitui-se na 
interposição de recurso junto ao tribunal, solicitando a suspensão da liminar, sempre que 
houver interesse público, legalmente protegível, “para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à 
segurança e à economia pública”, conforme preceitua o art. 4º.da Lei 4.348/64.  

 

O USO DE LIMINARES CONTRA ATOS DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA  

No âmbito da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, a Inspetoria de Fiscalização de 
Mercadorias em Transito – IFMT, é uma das unidades vinculadas à DAT/METRO – 
Diretoria de Administração Tributária da Região Metropolitana de Salvador. Sua função 
consiste em fiscalizar as operações de circulação de mercadorias e as prestações de serviço 
que se constituem em fatos geradores do ICMS. A legislação tributária do Estado da Bahia 
segue as linhas mestras do CTN - Código Tributário Nacional, sendo que as peculiaridades 
regionais são definidas através de convênios e protocolos. Quando o contribuinte se sente 
com seus direitos violados, impetra o mandado de segurança. Todavia como a característica 
básica da fiscalização de trânsito consiste em verificar as mercadorias, documentos e 
situação dos contribuintes envolvidos na transação, sempre que se detecta alguma 
irregularidade lavra-se o termo de apreensão para assim salvaguardar os direitos do Estado, a 
fim de que todo o processo seja analisado e, sendo confirmadas as irregularidades, seja 
lavrado o Auto de Infração. 

O que se observa é que os contribuintes, através de seus advogados, impetram o mandado de 
segurança mesmo que a ação desencadeada pelos prepostos fiscais esteja respaldada dos 
requisitos legais. Os juizes, com base nos fatos argumentados pelo impetrante ou seus 
representantes, decidem pela liminar, concedendo a imediata liberação das mercadorias 
apreendidas e concedem o prazo de 10 dias para que a autoridade coatora apresente suas 
justificativas. Entendemos até como já foi dito anteriormente que, visando assegurar os 
direitos do contribuinte, a mesma seja imediatamente concedida, porém o que vem 

 



ocorrendo com muita freqüência é que o pedido tem sido deferido, mesmo antes da análise 
de todo o processo e esse fato vem resultando em sérios prejuízos ao erário público, isto 
porque quando do julgamento final da ação, tem sido muito comum não mais se localizar o 
contribuinte, assim como seus sócios e procuradores. Conseqüentemente, o Estado não 
consegue reaver as mercadorias liberadas por força da decisão judicial, ficando com o 
processo inconcluso, restando tão somente o lançamento do montante em dívida ativa, 
aumentando assim o volume de créditos insolúveis e incobráveis.        

Como sabemos, cabe à Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, através de seus prepostos 
fiscais, efetuar a fiscalização dos contribuintes localizados neste Estado, assim como as 
mercadorias que se destinem aos mesmos. Dentre as situações nas quais os contribuintes do 
ICMS têm se utilizado do instituto do mandado de segurança, para se insurgirem contra a 
cobrança desse tributo, uma das mais comuns diz respeito às operações de importação. A 
legislação do ICMS prevê que o recolhimento desse imposto deve ocorrer no ato do 
desembaraço aduaneiro, conforme está expresso nos dispositivos abaixo transcritos: 

Art. 4º da Lei 7.014 de 04/12/1996: “Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento: 

IX – do desembaraço aduaneiro de mercadoria ou bem importados do exterior;” 

Art. 572 do Regulamento do ICMS/BA – Decreto nº 6.284 de 14/03/1997: “O ICMS 
incidente no desembaraço aduaneiro de mercadorias ou bens importados do exterior por 
pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, será 
recolhido no momento do despacho aduaneiro da mercadoria ou bem (Conv. ICM 10/81 e 
Prot. ICM 10/81).” 

Entretanto os contribuintes, com o intuito de não pagarem a importância devida e baseados 
em falsas alegações de não incidência, entram com mandado de segurança, com o objetivo 
de se resguardarem contra a cobrança do imposto. Quando isso ocorre, a justiça geralmente 
determina a imediata liberação das mercadorias sem o pagamento do débito. Com essa 
decisão o Estado deixa de arrecadar valores significativos, como será demonstrado adiante.  

Outro tipo de argumentação utilizada pelos contribuintes para justificar o uso do mandado de 
segurança e muitas vezes deferido de forma inadequada pelos juizes, diz respeito a alegações 
de que as mercadorias estão apreendidas pelo fisco, sem todavia apresentar nenhuma prova 
documental para basear sua petição, ocorrendo muitas situações nas quais as mercadorias 
nem sequer foram liberadas pela Receita Federal. Nesse caso específico deveria ser utilizado 
o Mandado de Segurança Preventivo e não o Repressivo, como costumeiramente são 
impetrados, considerando que ainda não ocorrera o início da ação fiscalizadora por parte da 
Secretaria da Fazenda. 

Merece menção também o uso desse instrumento judicial contra as ações da fiscalização 
estadual em contribuintes que comercializam mercadorias sem a correspondente 
documentação fiscal. Quando da lavratura do termo de apreensão dos produtos em situação 
irregular, o contribuinte impetra o mandado de segurança solicitando a liberação das 
mercadorias, alegando excesso de rigor por parte do fisco e argumentando que não houve 
prejuízo para o estado. Imediatamente é concedido o pleito, sem que antes sejam solicitadas 
as informações por parte da autoridade coatora, acarretando assim em sérios prejuízos para o 
Estado, pois como já foi dito anteriormente após a decisão final do mandamos o 
contribuinte normalmente não é mais localizado, ficando o processo pendente de cobrança.     

 



Os contribuintes, sabedores da facilidade em que se tornou a utilização do instrumento do 
mandado de segurança, estão ingressando com diversos tipos de ações para obrigar o Estado 
a conceder regimes especiais para pagamento posterior do imposto estadual, apesar dessa 
concessão ser uma faculdade do Estado e não uma obrigação. Mesmo assim, há alguns juizes 
que estão concedendo as liminares em favor dos impetrantes.  

Registram-se ações judiciais também contra atos administrativos contrários à concessão de 
inscrição estadual, originários do setor responsável pela área de cadastro da SEFAZ/BA. O 
indeferimento normalmente ocorre quando, após análise da documentação apresentada e 
realização de vistoria nos endereços dos contribuintes, percebe-se que se trata de “empresas 
fantasmas”, que pretendem aqui se instalar com o intuito de praticar sonegação fiscal, 
causando prejuízos ao erário público e aos fornecedores. Como exemplo, tivemos 
recentemente a solicitação de inscrição para uma empresa do ramo de combustíveis, 
originária do Estado de São Paulo, que teve negada a sua solicitação de inscrição no nosso 
cadastro. Nesse caso específico, a ação através do mandado de segurança pleiteando a 
concessão da inscrição estadual não prosperou, pois foi concedido tempo à Fazenda 
Estadual, que teve condições de apresentar argumentos que vieram a comprovar que a 
referida empresa era fraudulenta, o que gerou uma decisão favorável da autoridade judicial. 
Recentemente sua matriz em São Paulo foi desarticulada pelas Polícias Federal e Estadual, 
sendo seus sócios presos como praticantes de adulteração de combustíveis e sonegação 
fiscal. 

Como conseqüência da sistemática utilização de ações judiciais amparadas por mandados de 
segurança, objetivando o não-pagamento do ICMS incidente em operações oneradas por esse 
tributo, um número expressivo de contribuintes não tem realizado o recolhimento do imposto 
devido em várias modalidades de operações e por motivos os mais diversos, o que tem 
gerado uma forte evasão de receita tributária nos cofres públicos estaduais. Objetivando 
ilustrar o enfraquecimento da capacidade do poder público em atender as necessidade da 
sociedade, decorrentes do excessivo número de concessões  de liminares através de 
mandados de segurança, a seguir são apresentados como exemplo os dados referentes aos 
montantes dos valores sonegados nas operações de importação realizadas pelos contribuintes 
estabelecidos na Região Metropolitana de Salvador, nos exercícios de 2002 e 2003.  

 



Tabela 1 

PROCESSOS DE  MANDADOS DE SEGURANÇA – DAT/METRO 

Importações efetivadas sem recolhimento do ICMS 

VALOR DO ICMS 
EMPRESA 

2002 2003 

Contribuinte 01 613.405,87 461.798,66 

Contribuinte 02 650.122,23 466.835,29 

Contribuinte 03 199.889,85 205.203,58 

Contribuinte 04 14.540,97 209.770,29 

Contribuinte 05 305.686,06 46.779,49 

Contribuinte 06 23.841,94 9.612,45 

Contribuinte 07 ----- 150.059,43 

Contribuinte 08 301.450,15 ----- 

Contribuinte 09 192..534,86 ----- 

Contribuinte 10 108.431,31 ----- 

Contribuinte 11 3.570,19 ----- 

Contribuinte 12 13.852,07 ----- 

TOTAIS 2.427.325,50 1.550.059,19 

Fonte: Coordenação de Cobrança da IFMT/Metro 

 

Como forma de proteger o Erário Público, sugerimos que antes da concessão da liminar o 
Poder Judiciário adote a prática de encaminhar o processo para que a autoridade coatora 
apresente as informações de direito, uma vez que sendo o Estado responsável pelo controle 
da arrecadação, não pode ficar a mercê de argumentações levianas dos contribuintes que se 
valem no direito que lhes é garantido pela Constituição Federal e pelo Código Tributário 
Nacional, para ludibriar o judiciário e causar prejuízos irreparáveis à Administração Pública 
Estadual. 

Outra opção de segurança ao Poder Público, refere-se à possibilidade dos contribuintes 
serem obrigados a efetuarem depósitos judiciais das quantias referentes ao imposto devido, e 
só então registrarem a ação judicial. Essa medida asseguraria a captação dos recursos pela 
administração pública, nos casos em que a decisão final lhe fosse favorável, evitando-se 

 



assim a evasão de receita, conforme demonstrado acima. Para tanto, esta previsão poderia ser 
inserida no texto do Código Tributário Nacional. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho procuramos mostrar os principais aspectos que envolvem a ação através do 
instituto do mandado de segurança, evidenciando o seu uso em matéria tributária, quando 
chegamos a algumas considerações: 

O mandado de segurança tem garantia fundamental prevista na Constituição Federal e tem 
aplicabilidade imediata (art. 5o, prg 1o); 

No inciso LXIX da CF encontram-se descritos os seus requisitos básicos: a) ele serve para 
proteger direito líquido e certo, não protegível por habeas corpus ou habeas data; b) é 
cabível quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou 
agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; 

A norma básica infraconstitucional, que é a Lei 1.533/51, prevê em seu artigo 1o, caput, a 
figura do mandado de segurança preventivo, que será cabível quando houver justo receio de 
violação a direito líquido e certo por parte de autoridade coatora; 

Tanto o mandado de segurança repressivo quanto o preventivo, têm ampla utilização quando 
o objetivo é impugnar a exigência tributária, sendo que este último é cabível inclusive nos 
casos de não efetivação do lançamento, em razão do receio da imposição de sanções ao 
contribuinte; 

A notificação da autoridade coatora, para que sejam prestadas as informações pertinentes 
(art. 7o da Lei 1.533/51)torna desnecessária a citação da pessoa jurídica de direito público; 

Como a liminar em mandado de segurança é causa suspensiva da exigibilidade do crédito 
tributário, a concessão de liminar não deve ser condicionada ao depósito da quantia em 
discussão; 

A pessoa jurídica de direito público deve requerer ao presidente do tribunal a suspensão dos 
efeitos da liminar, quando houver risco de ocorrência de “grave lesão à ordem, à saúde, à 
segurança e à economia públicas” (art. 4o da Lei 4.348/64); 

Conforme previsão do art. 10 da Lei 1.533/51, a autoridade coatora disporá de dez dias para 
prestar informações, enquanto que num prazo de cinco dias será ouvido o representante do 
Ministério Público, e que em prazo igual o juiz proferirá a sentença, mesmo que a autoridade 
coatora tenha deixado de prestar as informações. 
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