
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 53.989 - SE (2017/0100096-5)
  

RELATOR : MINISTRO GURGEL DE FARIA
RECORRENTE : CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA 
ADVOGADOS : LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES  - BA028667    

LARA RANGEL OLIVEIRA E OUTRO(S) - BA038789 
RECORRIDO : ESTADO DE SERGIPE 
PROCURADOR : KÁTIA KELEN SOUSA DOS ANJOS E OUTRO(S) - SE000342B

EMENTA
TRIBUTÁRIO. ICMS. CONTRIBUINTE. ENQUADRAMENTO NA 
CONDIÇÃO DE "INAPTA". SANÇÃO POLÍTICA. 
IMPOSSIBILIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 
565.048/RS, submetido ao rito da repercussão geral, firmou o 
entendimento de que o Estado não pode adotar sanções políticas, que 
se caracterizam pela utilização de meios de coerção indireta que 
impeçam ou dificultem o exercício da atividade econômica, para 
constranger o contribuinte ao pagamento de tributos em atraso, 
estando o ente público vinculado ao procedimento de execução fiscal 
para a cobrança de seus créditos, no qual é assegurado ao devedor o 
devido processo legal.
2. Hipótese em que a inscrição da empresa no rol de contribuintes 
considerados inaptos pelo fisco sergipano configura sanção política 
que dificulta o exercício de sua atividade, inclusive por meio do 
aumento da carga tributária.
3. Recurso ordinário provido. Embargos de declaração opostos contra 
a decisão indeferitória do pedido de liminar prejudicados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça  , por 
unanimidade, preliminarmente, indeferir  o pedido de retirada de pauta formulado pela parte 
recorrida e, no mérito, por maioria, vencido o Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, dar 
provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança e julgar prejudicados os embargos 
de declaração opostos contra a decisão indeferitória do pedido de liminar, nos termos do voto 
do Sr. Ministro Relator Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e Regina 
Helena Costa (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Brasília, 17 de abril de 2018 (Data do julgamento).

MINISTRO GURGEL DE FARIA 

Relator
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