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1. Tema, contexto, e modelo de pesquisa predominante:
O mandado de segurança é um instrumento processual bastante utilizado na esfera tributária
para impugnar ilegalidades ou abusos na atividade administrativa de tributação, não
existindo mais qualquer óbice acerca do seu cabimento.
Nesse sentido, embora o referido instrumento tenha sido amplamente analisado e estudado
pela doutrina pátria, pouco tem sido explorado com relação aos efeitos de sua sentença, bem
como se comporta execução nos próprios autos (em sentido próprio).
Essa questão, a propósito, ganhou contornos bastante expressivos, a partir do início de 2018,
quando então diversos processos que se aglomeram na justiça, os quais discutem a tese da
não inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, transitaram em julgado, de modo
que alguns contribuintes passaram a tentar a executar a sentença nos próprios autos do
mandado de segurança, a fim de receber os valores discutidos via restituição (por
precatório).
Portanto, o tema a ser abordado trata da possibilidade/impossibilidade técnica de se
executar a sentença nos próprios autos do mandado de segurança, ou seja, envolve
estritamente matéria processual tributária.
O modelo de pesquisa predominante adotado será o de resolução de problema, uma vez que
se almeja explorar todos os conceitos e controvérsias existentes na legislação, na doutrina,
em eventuais artigos e na jurisprudência a respeito do tema. Além disso, pretende-se analisar
o impacto de eventual alteração do posicionamento jurisprudencial até então existente, a fim
de que possam ser adotadas as melhores práticas processuais, quando do enfrentamento da
matéria.
Por fim, objetiva-se recomendar solução propositiva com base na experiência profissional, a
respeito do melhor mecanismo que possa viabilizar a execução de sentença proferida nos
autos de mandado de segurança que discuta matéria tributária.

2. Quesitos, fontes de pesquisa e formas de acesso:
CONTEXTO FÁTICO:
Bloco de Quesitos 1 – Quais são os meios de defesa utilizados pelos contribuintes em
matéria tributária? É pacífico o cabimento de mandado de segurança para discutir
questões que envolvam matéria tributária?
 Fontes aplicáveis: Doutrina, legislação, artigos e jurisprudência dos Tribunais
Superiores (Vide Itens 5A, 5B e 5C abaixo)
REFERENCIAL TEÓRICO NORMATIVO:
Bloco de Quesitos 2 – Qual a natureza do mandado de segurança? Mandamental,
Condenatória ou Executória? Qual a natureza da sentença do Mandado de Segurança? A
sentença do mandado de segurança pode ter natureza condenatória/assumir efeitos
executivos subrogatórios (atingir efeitos pretéritos – anterior a impetração)? É possível
requerer nos próprios autos a execução da sentença – restituição via precatório? O Código
de Processo Civil de 2015 trouxe alguma mudança significativa associada a essa matéria?
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 Fontes aplicáveis: Doutrina, legislação, artigos e jurisprudência dos Tribunais
Superiores (Vide Itens 5A, 5B e 5C abaixo)
Bloco de Quesitos 3: Como os Tribunais Federais do país e os Tribunais Superiores, até
então analisavam a questão da execução de sentença em sede de Mandado de Segurança
(até 2017)?
 Fontes aplicáveis: Jurisprudência dos Tribunais Superiores (Vide item 5C abaixo)
 ABORDAGEM ANALÍTICA:
Bloco de Quesitos 4: Como a questão da execução de sentença em sede de Mandado de
Segurança tem sido julgada atualmente (a partir de 2018)? A grande quantidade de
processos e valor envolvido nas demandas que tratam da discussão de ICMS base de
cálculo de PIS e COFINS pode ter influenciado na alteração de entendimento da matéria
pelos Tribunais Regionais Federais do país?
 Fontes aplicáveis: Mapeamento da Jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais
do País e do Superior Tribunal de Justiça (Vide Item 5D abaixo)
 CONCLUSÃO PROPOSITIVA:
Quesitos 5: A partir da alteração do entendimento da matéria impulsionada pela
discussão da tese que trata da não inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS,
qual o cuidado que o impetrante deverá ter no futuro? É importante adotar uma estratégia
para a escolha de determinado meio de questionamento no Judiciário. Será que o atual
entendimento será duradouro para ser aplicado as demais teses em discussão? Poderia
ser implementado algum mecanismo processual adjacente que pudesse facilitar a
execução de sentença originária de mandado de segurança ou dirimir qualquer
controvérsia a respeito?
 Fontes aplicáveis: Doutrina, jurisprudência e experiência profissional (Vide Itens
5A, 5B, 5C e 5D abaixo)

3. Relevância prática, caráter inovador e potencial de impacto:
Conforme mencionado no item 1, a questão da possibilidade/impossibilidade de se executar a
sentença em mandado de segurança (nos próprios autos) que trate de matéria tributária não
é nova, mas ainda não foi suficientemente explorada. Daí o seu caráter inovador.
Além disso, a matéria ganhou, recentemente, notória relevância, não existindo ainda um
posicionamento dos Tribunais totalmente firmado a respeito da matéria.
Uma vez que os valores envolvidos nas ações (mandados de segurança) que discutiram a tese
da não inclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS são altíssimos, a questão
assume um potencial de impacto bastante relevante, para aqueles que militam na área do
contencioso tributário, quanto ao enfrentamento da questão controversa, uma vez que
muitos contribuintes impetraram mandado de segurança para discutir a referida tese, mas
não possuem créditos suficientes para efetuar a compensação dos valores discutidos, de
modo que preferem receber os valores em espécie via repetição (execução nos próprios autos
– recebimento por precatório).
Por sua vez, o tema ostenta caráter essencialmente prático, tendo em vista tratar-se de
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matéria processual discutida atualmente com certa recorrência e ainda sem uma solução
definitiva e concreta do Judiciário. Sendo assim, a análise final proposta nessa pesquisa,
permitirá ao leitor a adoção de um parâmetro metodológico de como conduzir o seu caso da
melhor maneira, evitando riscos desnecessários.

4. Familiaridade com objeto da pesquisa
O pesquisador possui quatorze anos de experiência na advocacia contenciosa judicial, com
ênfase na atuação em processos envolvendo discussões tributárias de natureza federal. Nesse
contexto, o advogado vem observando o crescimento da relevância da questão controvertida,
tendo participado em casos concretos que enfrentaram a matéria.
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à edição da Súmula 461/STJ) – repetitivo em ação declaratória, Primeira Seção do STJ, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, DJe 01/03/2010.
- STJ no REsp nº 1.212.708/RS ( Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
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pagamento de valores decorrentes de sentença concessiva de segurança sujeita-se a
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D) Pesquisa por amostragem de alguns julgados já mapeados (Tribunal Regional
Federal da 3ª Região – TRF3)1:
 Chave de pesquisa TRF32: ("execução de sentença" e "mandado de segurança" ):
- TRF3 – Apelação/Reexame Necessário nº 5002676-67.2017.4.03.6126, Des. Fed.
Cecília Marcondes, 3ª Turma, DJE 19/12/2018.
- TF3 – Agravo de Instrumento nº 5023127-61.2017.4.03.0000, Des. Fed. Marcelo
Mesquita Saraiva, 4ª Turma, DJE 07/06/2019.
- TF3 – Agravo Interno nº 0019432-91.2015.4.03.6100, Des. Fed. Marcelo Saraiva, 4ª
Turma, DJE 16/05/2019.
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2021
9

10

11

12

1a3

Horas

Entrega projeto de
pesquisa (30/09/19)

30

Nova Rev. Bibliográfica,
Coleta Jurispudência e
Desenv. Quesitos 1,

90

Versão preliminar do
trabalho (31/01/20)

30

Desenv. Quesitos 2 e 3

90

Versão intermediária do
trabalho (31/06/20)

30

Desenv. Quesitos 4

60

Desenv. Quesitos 5

60

Revisão – Versão Final
Provisória até 31/03/21

70

Total de Horas

460h

*******************************************

Será mapeada e analisada a jurisprudência de todos os Tribunais Superiores (STF e STJ) e Tribunais
Regionais Federais do país a partir de 2018, no tocante a aplicação da execução de sentença nos
processos que discutiram a tese da não inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS.
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https://www2.cjf.jus.br/jurisprudencia/unificada/

