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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 

1017633-86.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 

CALLAMARYS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS E SANEANTES LTDA, 

é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, deram provimento ao 

recurso por maioria de votos. Vencido o 2º Juiz, que declara. Sustentaram oralmente 

os Drs. Eduardo Ferrari Zuona e Bruno Maciel dos Santos.", de conformidade com o 

voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON 

FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES, OSVALDO DE OLIVEIRA, J. M. 

RIBEIRO DE PAULA E ISABEL COGAN.

São Paulo, 6 de setembro de 2017. 

EDSON FERREIRA
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 27818
APELAÇÃO nº 1017633-86.2016.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: CALLAMARYS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS E 
SANEANTES LTDA 
APELADO: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

       AÇÃO CAUTELAR. Inscrições estaduais cassadas pelo 

Fisco com base em apuração de esquema fraudulento, com 

vultosa evasão fiscal, praticado por organização que se alega 

pertencer a apelante. Questão apreciada em julgamentos de 

recursos anteriores, sem motivo de alteração. A despeito da 

possibilidade do fisco cassar a inscrição estadual de empresa 

que participa de organização ou associação constituída para a 

prática de fraude fiscal, como permitido pelo artigo 20 da Lei 

Estadual nº 6374/1989, não está demonstrado que a empresa 

requerente faz parte do alegado esquema fraudulento 

noticiado. Instrução probatória que poderá ser produzida na 

ação principal a ser proposta. Demanda cautelar que se julga 

procedente, para restabelecer as inscrições estaduais 

questionadas, com inversão dos ônus da sucumbência e fixação 

de honorários advocatícios em vinte por cento do valor da 

causa, de dez mil reais, já considerado o trabalho adicional 

motivado pelo recurso. Recurso provido.

A sentença, proferida em 20 de junho de 2016, pelo 

eminente juiz, Doutor Kenichi Koyama, julgou improcedente ação cautelar pelo 

restabelecimento da eficácia das inscrições estaduais nº 182.070.417.113 e 

341.017.249.113, cassadas pelo fisco estadual, até o julgamento do pedido principal, 

tendo fixado honorários advocatícios em dez por cento do valor da causa, de dez mil 

reais (fls. 1228/1229).

Apela a requerente pela inversão do resultado, alegando 

ter sido constituída em 1997, fabricando produtos conhecidos no mercado e para 

renomadas marcas, com certificação ISO 9001, devidamente estabelecida, possuindo 

autorizações e licenças para operar; que as inscrições estaduais foram canceladas 

sumariamente ao argumento de que participara de esquema de evasão fiscal; 

contudo, não poderia ser aplicada a pena antes de se apurar os fatos, impedindo-a de 

funcionar e cumprir com suas obrigações, como consignado no julgamento de recurso 

por esta 12ª Câmara de Direito Público.
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Ainda, quanto à acusação de evasão fiscal, o fisco possui 

providência legal, por meio do lançamento tributário, que poderá ser impugnado pela 

contribuinte; que o fisco a acusa de ser sucessora da empresa Master pelo fato de 

possuir nos seus quadros societários familiares do sócio daquela empresa, mas não 

sofreu lançamento com base nessa acusação e não teve como se defender disso por 

meio de impugnações e recursos administrativos; que os supostos fatos ilícitos 

apontados no relatório fiscal dizem respeito ao passado e teriam sido praticados por 

outra empresa; que não tem sentido encerrar uma empresa que está recolhendo seus 

tributos e atuando de forma regular; caso as inscrições estaduais fiquem inativas e 

suas atividades paralisadas, ficará impossibilitada de honrar com os seus 

compromissos e sofrerá prejuízo irreversível (fls. 1233/1244).

É o relatório.

Postula a requerente o restabelecimento das suas 

inscrições estaduais, cassadas por supostos débitos de terceiros, até o julgamento do 

pedido principal a ser formulado em ação própria, afastando em relação a si os efeitos 

do Relatório Fiscal e das decisões administrativas proferidas no processo SF nº 

80871-1209297/2015, que culminaram na cassação das inscrições estaduais nº 

182.070.417.113 e 341.017.249.113.

Questão apreciada no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 2085404-29.2016.8.26.0000, contra a negativa de liminar em primeiro 

grau, e nos Embargos de Declaração nº 2085404-29.2016.8.26.0000/50000, dos 

quais cumpre destacar:

A participação da empresa em organização que pratica 

fraude fiscal, “com alto potencial lesivo” (Grupo Haastari), como argumenta a 

agravada, é questão que merece melhor análise após regular instrução, com 

possibilidade de ampla defesa. Ademais, o fato de ser devedora contumaz de quantia 

expressiva e ainda ser devedora da União não autoriza a cassação da inscrição 

estadual.

Não há elementos para desconsiderar os argumentos 

deduzidos pela empresa requerente ou para infirmar os fundamentos dos referidos 

julgados desta Câmara.
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Como mencionado, o alegado esquema fraudulento, com 

a participação de organização ou associação constituída para a prática de evasão 

fiscal estruturada, com potencial de lesividade ao erário, segundo a requerida, é fruto 

de investigação que teve início em agosto de 2010, com a denominada “Operação 

Anhanguera”, seguida de outros trabalhos conjuntos com a Secretaria da Fazenda e o 

Ministério Público, identificado como “Operação Mensageiros”, totalizando a dívida em 

mais de seiscentos e vinte e dois milhões de reais, considerando os débitos inscritos 

na dívida ativa e os apontados em autos de infração e imposição de multa.

Contudo, falta ainda apurar o valor devido por cada 

empresa mencionada nos relatórios fiscais e mesmo a fraude fiscal não autoriza o 

Estado-membro, com base na legislação local, inviabilizar as atividades da empresa, 

que tem repercussão econômica também nas esferas municipal e federal, de modo 

que, não podendo impedir o funcionamento da empresa, não pode tampouco impedir 

que, funcionando, cumpra com as obrigações tributárias correspondentes, sendo para 

tanto, no âmbito estadual, indispensável a subsistência das inscrições estaduais.

Anote-se que o julgamento realizado no processo 

administrativo, segundo notificado pela requerida, ainda pode ser impugnado pela 

requerente por meio de recurso administrativo.

A despeito da possibilidade do fisco cassar a inscrição 

estadual de empresa que participa de organização ou associação constituída para a 

prática de fraude fiscal, como permite o artigo 20 da Lei n 6374/1989, cuja 

constitucionalidade não é questionada, no caso analisado não está demonstrado de 

plano que a empresa apelante faz parte do esquema apontado como fraudulento dos 

integrantes do Grupo Haastari, que são devedores contumazes e possuem “dívidas 

tributárias milionárias”, como anotado pela apelada (fls. 1260).

Do mesmo modo, é controvertida a afirmação da 

qualidade da requerente Callamays de sucessora da empresa Master, que teria 

praticado inúmeros ilícitos tributários, para permitir a cassação de inscrições estaduais 

da primeira, como consequência do comportamento da segunda.
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Sem apuração mais conclusiva da responsabilidade da 

requerente por ilícitos fiscais, afigura-se temerário obstar o prosseguimento das suas 

atividades neste Estado, pela mantença do cancelamento das suas inscrições 

estaduais, por implicar em prejuízos de difícil reparação para a empresa, ao passo 

que o fisco dispõe de outros meios legais para resguardo dos seus interesses fiscais. 

Desse modo, para acolher a demanda cautelar, em 

caráter antecedente à ação principal a ser proposta, de modo a restabelecer as 

inscrições estaduais nº 182.070.417.113 (Araras/SP) e 341.017.249.113 (Ibaté/SP), 

com inversão dos ônus da sucumbência e fixação dos honorários advocatícios em 

vinte por cento do valor da causa, de dez mil reais, já considerado o trabalho adicional 

motivado pelo recurso, DÁ-SE provimento ao recurso.

Se as partes não manifestarem oposição, eventuais 

embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, segundo a Resolução 

549/2011 desta Corte.

EDSON FERREIRA
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1017633-86.2016.8.26.0053
Apelante:Callamarys Industria e Comercio de 
Cosméticos e Saneantes Ltda.  
Apelada:Fazenda do Estado de São Paulo. 
Comarca:São Paulo 
Voto n°11.700

DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE

Com sobejo respeito aos fundamentos 

gizados no voto vencedor à luz de costumeira percuciência e 

propriedade pelo Excelentíssimo Relator, roga-se vênia para deles 

dissentir, propondo solução diversa.

O que para logo se destaca é que os 

atos de verificação tributária, sobretudo quando realizados com 

método lógico, gozam da mesma presunção de legitimidade dos 

atos administrativos em geral, a qual é passível de ser desfeita, 

todavia, mediante a repolarização do ônus da prova, cabendo à 

personalidade de direito privado alcançada pela medida restritiva 

de atividades industriais e comerciais demonstrar racionalmente o 

desacerto das conclusões a que chegaram os agentes do Fisco 

quando da elaboração do Relatório Fiscal de Informações (fls. 

587/928)
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 Dela, pode-se afirmar seguramente, 

não se desincumbiu a contento a empresa sancionada, que se 

limitou a ilações genéricas e refutação por negação geral, 

olvidando-se a imperiosa necessidade de desconstituir uma a uma 

as imputações lançadas em criterioso e bem instruído trabalho 

investigativo em que a fundada suspeita de se ter instalado uma 

organização tendente ao cometimento de fraudes fiscais de vulto 

econômico-financeiro acabou enroupada de plausibilidade.

Nesse compasso tem necessariamente 

de prevalecer, porque orientada no princípio da supremacia do 

interesse público, a medida administrativa que cassou as 

inscrições estaduais, dado que é perfeitamente lícito ao órgão 

arrecadador exercer a autodefesa do patrimônio público, 

impedindo, até que prova em contrário sobrevenha, a 

continuação do exercício de atividades econômicas acerca das 

quais não se detém perfeito controle exacional.

Não se me apresenta de boa casta o 

argumento de que a persistência da medida importaria em 

desemprego para um sem-número de pessoas que direta ou 

indiretamente dependem da organização empresarial, 

argumento este de cunhos metajurídico e emocional, que 
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sucumbe diante de um objetivo maior, que é o de prevenir a 

ordem pública resvalada por ilícitos de qualquer natureza, 

notadamente em se tratando de uma área de interesse vital para 

a mantença da máquina oficial.

Existe uma infinidade de atividades à 

margem da lei que igualmente asseguram a sobrevivência das 

pessoas, e nem por isso são toleráveis em termos de convivência 

pacífica e ordeira na vida social, aqui não sendo preciso 

mencionar algumas delas.

 

Nem mesmo a tese de que carece de 

apuração o valor das fraudes sensibiliza o julgador à face de que 

o modus operandi nesta modalidade de ação delitiva, calcada em 

simulações e dissimulações de atos, negócios e pessoas, trilha um 

tal coeficiente de clandestinidade, entrelaçamento e sofisticação 

em que dificilmente se logra números reais às “operações”, 

exatamente por esse fator quase sempre não se podendo chegar 

à exata dimensão contábil das evasões fiscais.

Quanto mais porque um trabalho de 
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liquidação tributária das operações não teria prazo para ser 

concluída, diante dos enormes percalços a serem vencidos por 

fiscais e auditores.

A regra de experiência caminha no 

sentido de que sem delineamento do fato gerador, que nestes 

casos permanece oculto ou bem dissimulado, verbas 

astronômicas deixam de ser recolhidas e o fenômeno jurídico do 

lançamento sequer se torna factível, a despeito de, como bem 

demonstrou a Fazenda, alguns deles, de menor expressão 

econômica serem taticamente tornados públicos para passar a 

ilusória impressão de regularidade fiscal.

    

A preexistência de dívidas milionárias 

com o Fisco, qualificando-os como devedores contumazes, 

constitui o complemento irrejeitável de que a boa-fé não é 

deveras elemento presente nas ações de sobredita “organização” 

dita empresarial. 

Não por outro motivo, o eminente 

magistrado de primeiro grau concitou a uma tentativa de solução 

consensual para o caso, a qual passa, necessariamente, pelo 

pressuposto ético da transparência.
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Permite expressamente o art. 20, da Lei 

6.374/89 a cassação da eficácia da inscrição estadual, medida 

que se evidencia gravosa e severa apenas para quem não 

ofereceu indícios de fraude estruturada, aliás, precedidos de 

ações de busca e apreensão, diligências e confronto de dados 

objetivos que não deixam remanescer dúvidas a respeito da 

correção da medida de cassação. 

O meticuloso, lúcido e bem 

fundamentado procedimento investigativo deflagrado pelo Fisco, 

que não se logrou desconstituir em procedimento administrativo 

em que observado foi o devido processo legal, adquiriu contorno de 

definitividade em face da conversão do rito.  

Nem se redargua que à proponente da 

ação tenha sido recusado o canal das possibilidades probatórias 

em sentido oposto ao que evidenciado no Relatório. 

Postas tais premissas, por meu voto, 

negava provimento ao recurso.
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SOUZA MEIRELLES
Segundo Juiz
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Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:

Pg. inicial Pg. final Categoria Nome do assinante Confirmação

1 5 Acórdãos 

Eletrônicos

EDSON FERREIRA DA SILVA 1FD0AD4

6 11 Declarações de 

Votos

JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES 6DB2D65

Para conferir o original acesse o site: 
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo 
1017633-86.2016.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.
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