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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0004176-22.2014.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante 
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado AUTO POSTO CRED CAMPO LIMPO 
PAULISTA LTDA..

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11ª Câmara de Direito 
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: 
Cassação de ofício da r. sentença.V.U., de conformidade com o voto do 
relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores OSCILD DE 
LIMA JÚNIOR (Presidente) e JARBAS GOMES.

São Paulo, 5 de junho de 2018.

Ricardo Dip
Relator

Assinatura Eletrônica
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

11ª Câmara de Direito Público

Apelação Cível 0004176-22.2014.8.26.0296

Procedência: Jaguariúna

Relator: Des. Ricardo Dip (Voto 52.762)

Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo

Apelada: Auto Posto Cred Campo Limpo Paulista 

Ltda.

COMBUSTÍVEL ADULTERADO. CADASTRO 
DE CONTRIBUINTES DO ICMS PAULISTA. 
REVENDEDOR. INSCRIÇÃO CASSADA. 
RESPONSABILIDADE. FASE INSTRUTÓRIA 
INDISPENSÁVEL.

- O direito ao julgamento antecipado da l ide 
não é adversário da verdadeira oportunidade ad 
probat ionem: aquele apenas se autoriza ou, na 
verdade, impõe-se como dever de economia 
processual  quando a prova se antevê inút i l .  Não 
é o caso dos autos.

- “1. Evidenciada a necessidade da 
produção de provas requeridas pela autora,  a 
tempo oportuno,  const itui cerceamento de defesa 
o julgamento antecipado da l ide, com infração 
aos princípios const itucionais do contraditório, 
ampla defesa e devido processo legal.

2.  A violação a tais princípios const itui 
matéria de ordem pública e pode ser conhecida 
de ofício pelo órgão julgador” (REsp 714.467 -
STJ -Rel .  Min.  LUIS FELIPE SALOMÃO, j .  2-
9-2010). 

Cassação de ofício da r.  sentença. 
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RELATÓRIO:

1. Auto Posto Cred Campo Limpo Paulista Ltda. 

propôs ação anulatória contra a Fazenda do Estado de 

São Paulo, visando a desconstituir o ato administrativo 

que cassou sua inscrição no cadastro f iscal paulista, após 

verif icada desconformidade das amostras de etanol 

hidratado com os parâmetros normativos da Agência 

Nacional de Petróleo.

Sustenta que a divergência com os padrões é 

insignif icante, atribuindo essa diferença à inf i lt ração 

provocada por um defeito na tampa do tanque de 

estocagem, fato de que tomou ciência durante 

manutenção realizada após o recolhimento das amostras. 

Afirma que essas alegações não foram consideradas pela 

decisão administrativa, que se l imitou a rejeitar sua 

defesa com fundamento na irregularidade aferida na 

fiscalização.

2. A requerente manifestou interesse na produção de 

provas técnica e testemunhal (f ls.  250-1), pleiteando a 

Fazenda paulista o julgamento antecipado do feito (f l . 

248).

3. A r. sentença julgou procedente o feito, 

considerando nulo o ato administrativo por falta de 

motivação, uma vez que não foram apreciados os 

argumentos da requerente, confirmando a medida l iminar 

concedida em ação cautelar preparatória (f ls. 277-82).

4. Do decidido, apelou a Fazenda bandeirante, 

afirmando que, embora a decisão administrat iva 
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impugnada não tenha combatido de forma expressa as 

alegações da demandante, a fundamentação do ato as 

rechaça, sendo a aplicação do disposto no art. 1º da Lei 

paulista n. 11.929/2005 (de 12-4) suficiente para 

caracterizar o motivo do ato, elemento essencial da 

atuação administrativa.

Prossegue, sustentando não ser mínima a 

diferença entre os valores apurados na fiscal ização e 

aqueles previstos na Resolução Agência Nacional do 

Petróleo n. 7/2011 (de 9-2), não subsistindo a tese de 

infi l tração no tanque de armazenamento do combustível 

(f ls.  286-293vº).

Respondeu-se ao recurso (f ls. 303-11).

É o relatório em acréscimo ao da sentença, 

conclusos os autos recursais em 18 de abri l de 2018 (f l. 

323).

VOTO:

5. Em que pese a vislumbrar-se presente a motivação 

do ato administrativo impugnado, a controvérsia dos autos 

não se restr inge à matéria de direito, mostrando-se, a 

meu ver, da veniam, prematuro o julgamento da l ide com 

dispensa da fase instrutória.

Para a espécie, não era aplicável a norma inscrita 

no art.  355 do Código de processo civil,  uma vez que a 

nulidade do ato administrat ivo apontada pelo requerente 

não se refere somente à agitada falta de fundamentação 

do decisum que se pretende anular, mas também à 

suposta ausência da irregularidade que lhe foi imputada.
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6. O autor trouxe documentos que comprovam defeito 

na “tampa adaptadora do spil l  de descarga” do tanque de 

armazenagem de álcool, bem como da substituição da 

peça e da realização, por laboratórios contratados por 

ela, de diversos testes aferindo a regularidade do 

combustível após a correção do problema (fls. 82-8, 90, 

223-44 e 256-73).

Essa documentação não é suficiente para elidir a 

presunção de legit imidade dos atos administrativos, 

substituindo a análise das amostras em tela por duas 

renomadas insti tuições, mas é indício bastante para 

autorizar a produção de prova técnica requerida.

7. É certo que os parâmetros de qualidade 

estabelecidos por norma da ANP e que as disposições da 

Lei federal n. 9.847/1999 (de 26-10) e da Lei paulista n. 

11.929/2005 (de 12-4) devem ser observados.

Não parece razoável, todavia, que se imponha ao 

autor penalidade grave como a cassação da inscrição 

estadual,  impedindo o prosseguimento da at ividade 

empresarial sem que tenha havido um ato consciente a 

ensejar sua responsabil ização. 

A final idade das referidas normas é impedir a 

prática de fraude no comércio de combustíveis, não se 

mostrando proporcional aplicar idêntica punição ao 

comerciante que praticou atos com escopo fraudulento e 

a aquele que não tinha conhecimento da circunstância 

que provocou a irregularidade.

A admissão de responsabil idade objetiva deve ser 
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sempre um corolário de compreensão estrita da lei, pena 

de estender-se a quebra excepcional de que, em linha de 

princípio, nulla pœna est sine culpā .

8. A efetividade do exercício do direito de prova é 

objeto de decisão judicial, de modo que a escolha da 

solução casual observe o princípio da necessidade da 

prova ,  a f im de permitir que, mediante a descoberta da 

verdade dos fatos, possa prolatar-se uma sentença justa .   

Trata-se, pois, de um poder vinculado , embora o 

Judiciário só deva admitir a produção de provas 

necessárias. 

Em princípio, a resolução judicial concernente ao 

direito de prova é própria da primeira instância, porque é 

ao juiz de primeiro grau a quem se concede a imediação 

da praxis da prova, e, pois, é a ele que incumbe avaliar a 

suf iciência da prova já produzida, a necessidade de prova 

adicional e até mesmo a relevância dos meios provativos 

a que acenam as partes.

Sem embargo, essa razão de princípio não impede 

que, ponderados os motivos judiciais de primeiro grau, 

possa o Tribunal decidir em contrário, reavaliando a 

necessidade singular das provas, aferindo-lhes a relação 

com os fatos discutidos no processo, considerando-lhes a 

relevância ou, diversamente, a superf luidade, a 

impertinência casual, a impossibil idade de sua obtenção, 

até mesmo eventual intento procrastinatório.

Averbe-se, a propósito, que cabe à Corte apreciar 

o tema do cerceamento de defesa qual objeção . Nesse 

sentido, recolhe-se de julgado do egrégio Superior 

Tribunal de Just iça:
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“1. Evidenciada a necessidade da produção de 

provas requeridas pela autora, a tempo oportuno, 

constitui cerceamento de defesa o julgamento 

antecipado da lide, com infração aos princípios 

constitucionais do contraditório, ampla defesa e 

devido processo legal.

2. A violação a tais princípios constitui matéria 

de ordem pública e pode ser conhecida de ofício 

pelo órgão julgador” (REsp 714.467 -Rel. Min. LUIS 

FELIPE SALOMÃO, j . 2-9-2010). 

9. Diante da incerteza acerca da efetiva 

insignif icância da divergência das amostras com as 

balizas normativas, e da possibil idade de atr ibuí-la ao 

alegado defeito, cabe cassar de of icio a r.  sentença, 

remetendo os autos à origem para que se propicie dilação 

probatória.

POSTO ISSO , meu voto, cassa, de ofício a r.  

sentença, determinando o retorno dos autos à origem 

para di lação probatória, prejudicado o exame do recurso 

da Fazenda do Estado de São Paulo (proc. n. 

0004176-22.2014 da 2ª Vara da Comarca de Jaguariúna). 

É como voto.

Eventual inconformismo em relação ao decidido 

será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no 

caso de objeção quanto a essa modalidade de 

julgamento, manifestar sua discordância no momento da 

interposição de recursos.

Des. RICARDO DIP relator

(com assinatura eletrônica)
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