
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DO DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS

DECISÃO MONOCRÁTICA
REMESSA NECESSÁRIA Nº 0011461-20.2015.815.0011
RELATOR : Juiz convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
IMPETRANTE : Tapajós Material de Construção Ltda.
ADVOGADO : Daniel Thadeu Moura Duarte Santos
IMPETRADO : Coletor da Gerência Regional da Receita Estadual (3ª Região)
ORIGEM : Juízo da 3ª Vara da Faz. Pública de Campina Grande
JUIZ : Ruy Jander Teixeira da Rocha

REMESSA  NECESSÁRIA.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  LAVRATURA  DE  AUTO  DE
INFRAÇÃO.  APREENSÃO  E  RETENÇÃO  DE
MERCADORIAS.  MEIO  COERCITIVO.
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  Nº  323  DO  STF.
CONCESSÃO  DA  ORDEM.  MANUTENÇÃO.
APLICAÇÃO O ART. 932, IV, “A”, DO NOVO CPC.
DESPROVIMENTO DA REMESSA.

- Nos termos da Súmula nº 323, do Supremo Tribunal
Federal, “É inadmissível a apreensão de mercadorias
como meio coercitivo para o pagamento de tributos”. 

-  Sendo  inadmissível  a  apreensão  de  mercadorias
como  meio  coercitivo  para  pagamento  de  tributos,
deve a  Administração buscar  os  meios  legais  para
fazer  valer  seus  direitos,  uma  vez  imperiosa  a
manutenção  do  equilíbrio  da  relação  jurídica,
consubstanciado no exercício do direito de defesa em
devido processo legal. 

Vistos etc.

Trata-se  de  Remessa  Necessária  enviada  pelo  Juízo  da  3ª

Vara da Fazenda Pública de Campina Grande que, nos autos do Mandado de

Segurança impetrado por TAPAJÓS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA em

face  do  COLETOR  RESPONSÁVEL  PELA  GERÊNCIA  REGIONAL  DA

RECEITA ESTADUAL DA 3ª REGIÃO, concedeu a segurança, confirmando a

liminar deferida, liberando a mercadoria apreendida.

Não houve recurso voluntário, certidão de fl. 57.
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Instada  a  se  manifestar,  a  Procuradoria  de  Justiça  emitiu

parecer pelo desprovimento da Remessa, 63/65.

É o relatório. 

DECIDO

A Sentença não merece reparos.

Existem algumas situações como, por exemplo, em que não haja

outra maneira de se comprovar a ocorrência da operação considerada irregular;

não existam condições para se apurar o montante do tributo devido, ou não seja

identificado  o  contribuinte,  em  virtude  das  quais  é  lícito  à  autoridade

administrativa, no exercício do poder de polícia fiscal, proceder à apreensão de

mercadorias para apuração dos fatos e lavratura do respectivo auto de infração. 

Entretanto, depois de tais acontecimentos, não há razão para que

as  mercadorias permaneçam na repartição fazendária.  A retenção por período

superior constitui  sanção política,  maneira oblíqua de coagir  o contribuinte ao

pagamento do tributo, claramente inconstitucional. 

A propósito, registra ROQUE ANTÔNIO CARRAZZA: 

"É  muito  comum  o  Fisco,  objetivando  o  recebimento  de
ICMS e  multa  devidos  pelo  contribuinte,  apreender  a
mercadoria  considerada  em  situação  irregular  ("v.g.",
desacompanhada da competente nota fiscal). 
Tal prática, todavia, é abusiva. 
De fato, assim que lavrado o auto de infração e imposição
de multa, a mercadoria há de ser imediatamente liberada. É
que  o  ato  de  apreensão visa  apenas  assegurar  a  prova
material  da  infração cometida.  Por  isso  mesmo,  deve
subsistir somente enquanto estiver sendo realizada a coleta
dos  elementos  necessários  à  caracterização  do  eventual
ilícito tributário" ("ICMS", Malheiros, 9ª edição, p. 452). 

Ora,  in casu, lavrado o Auto de Infração (fl. 18), as mercadorias

deveriam ser liberadas.

Se a Fazenda Pública tem garantias e privilégios para reclamar o

pagamento  dos  tributos  de  sua  competência,  não  tem  ela  as  mesmas
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prerrogativas de reter indefinidamente a mercadoria apreendida até a quitação do

crédito tributário constatado por força da atividade fiscalizadora. 

A apreensão de  mercadorias pela Administração Fazendária só

se justifica até a lavratura do auto infracional, procedimento pelo qual se promove

a identificação do ilícito tributário praticado pelo sujeito passivo. A partir de então,

torna-se arbitrária a sua subsistência, porque o fisco dispõe de formas próprias

para a cobrança dos seus créditos, disciplinados pela legislação ordinária.

O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula nº 323, de há

muito,  vem reprimindo  medidas  coercitivas  de  tal  jaez  praticadas  pelo  Poder

Público, ao considerar ser  “inadmissível a  apreensão de  mercadorias como

meio coercitivo para pagamento de tributos".

A jurisprudência, como não poderia deixar de ser, assim também

vem decidindo:

TRIBUTÁRIO.  REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO
CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO
DE MERCADORIA COMO MEIO COERCITIVO PARA O
PAGAMENTO  DE  TRIBUTO.  IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA  Nº  323  DO  STF.  NECESSIDADE  DE
LIBERAÇÃO DAS MERCADORIAS. PRECEDENTES DO
TJCE.  RECURSO  DE  APELAÇÃO  E  REMESSA
NECESSÁRIA  CONHECIDOS  E  IMPROVIDOS.
SENTENÇA MANTIDA.  1.  Nos  termos da  Súmula  nº
323, do Supremo Tribunal Federal "é inadmissível  a
apreensão de mercadorias como meio coercitivo para
pagamento  de  tributos".  2.  A  apreensão  de
mercadorias  só  se  justifica  quando  a  autoria  da
infração ainda não foi identificada; quando se tratar
de  crime  de  contrabando  ou  descaminho,  e
finalmente,  quando  for  impossível  determinar  o
destinatário das mercadorias; hipóteses que não se
enquadram no caso em questão. 3. Sendo lavrado o
respectivo  auto  de  infração,  a  responsabilidade  do
contribuinte passa a ser legalmente apurada, uma vez
identificado  o  autor  da  infração,  além  de  seus
corresponsáveis,  caso  existam,  inexistindo,  assim,
motivo  para  a  manutenção  da  apreensão  das
mercadorias do impetrante. 4. Recurso de apelação e
remessa necessária conhecidos e improvidos. Sentença
mantida.  (TJCE;  APL-RN  003899205.2014.8.06.0064;
Sexta  Câmara  Cível;  Relª  Desª  Maria  Vilauba  Fausto
Lopes; DJCE 23/05/2016; Pág. 40) 
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REEXAME  NECESSÁRIO.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  APREENSÃO  DE  MERCADORIAS
COMO  MEIO  COERCITIVO  PARA  PAGAMENTO  DE
ICMS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 323, DO STF.
REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A apreensão  de  mercadorias  deve  durar  apenas  o
tempo necessário para a identificação do contribuinte
e a lavratura do auto de infração, não podendo servir
de  meio  coercitivo  para  obrigar  o  contribuinte  a
regularizar sua situação com o fisco, nos termos da
Súmula nº 323, do Supremo Tribunal Federal.  (TJMS;
RNec  0812910-28.2014.8.12.0001;  Primeira  Câmara
Cível;  Rel.  Des.  Marcelo  Câmara  Rasslan;  DJMS
25/04/2016; Pág. 34) 

APREENSÃO DE MERCADORIAS. MEIO COERCITIVO
PARA O  PAGAMENTO  DE  TRIBUTOS.  SEGURANÇA
CONCEDIDA.  RECURSO  VOLUNTÁRIO.
JURISPRUDÊNCIA  PACÍFICA  SOBRE  A  MATÉRIA.
SÚMULA Nº 323 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
MANUTENÇÃO.  DESPROVIMENTO.  “(...)  é  ilegal  a
apreensão  de  mercadoria  ainda  que
desacompanhada de nota fiscal  se a  administração
tributária  não  efetiva  o  ato  administrativo  de
lançamento da penalidade e cobrança do tributo por
consistir em sanção política, nos termos da Súmula
nº  323/STF.  (…) (resp 1104228/to,  Rel.  Ministra  Eliana
Calmon,  segunda  turma,  julgado  em  01/12/2009,  DJE
14/12/2009)  ”.  (TJPB;  APL 0071517-68.2012.815.2001;
Terceira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Saulo
Henriques de Sá e Benevides;  DJPB 05/05/2016;  Pág.
10)

Nesse diapasão, aplicando os termos do art. 932, IV, “a”, do Novo

CPC, DESPROVEJO A REMESSA NESSÁRIA.

Publique-se. Intimem-se.

Transitado em julgado, devolvam-se os autos ao Juízo de origem.

João Pessoa/PB, 08 de junho de 2016.

Juiz convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
Relator
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