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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2156132-27.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AUTO 
POSTO RIAJ LTDA, é agravado DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO SÃO PAULO 
- DRTC- III.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10ª Câmara de Direito Público 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao 
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores TORRES DE 
CARVALHO (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E 
ANTONIO CARLOS VILLEN.

São Paulo, 24 de setembro de 2018.

Teresa Ramos Marques
Relator

Assinatura Eletrônica
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10ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 2156132-27.2018.8.26.0000
AGRAVANTE: AUTO POSTO RIAJ LTDA.
AGRAVADO: DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO SÃO PAULO  DRTC  III 
JUIZ PROLATOR: SÉRGIO SERRANO NUNES FILHO
COMARCA: SÃO PAULO 

VOTO Nº 21.103

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA
Ato administrativo  Inscrição estadual  Suspensão  Motivação 
incompleta  Liminar  Possibilidade:

 Presente a relevância do fundamento e o perigo da demora a 
liminar não pode ser negada.

RELATÓRIO

Indeferida a liminar voltada à revogação da suspensão da inscrição estadual.

Daí o agravo, no qual a impetrante alega que exerce a atividade de Revenda e 

Comércio Varejista de combustíveis para Veículos Automotores e o Comércio Varejista 

para Lubrificantes e Correlatos. A suspensão provisória da inscrição estadual  medida 

abrupta baseada apenas em indícios de supostas irregularidades e adotada quando ainda 

não instaurado o devido processo administrativo  provocou a paralisação de suas 

atividades sem que tivesse oportunidade de defesa. Não foi intimada acerca de qualquer 

diligência frustrada da fiscalização estadual, tampouco da instauração de processo 

administrativo relativo à suspensão da inscrição estadual, o que evidencia a afronta os 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Aplica-se ao caso, por 

analogia, o princípio da presunção da inocência. Inexiste motivo para a suspensão 

provisória da inscrição estadual. Estão presentes os requisitos para a antecipação dos 

efeitos da tutela recursal.  

Nas contrarrazões, sustenta a Fazenda do Estado a ausência dos requisitos para a 

concessão da liminar. A autoridade coatora ainda não foi notificada para prestar as 

informações nos autos do mandado de segurança. O mérito da ação deverá ser apreciado 
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primeiramente, sob pena de supressão de uma instância. O ato administrativo goza de 

presunção de veracidade e legalidade, não elidida pelas alegações e documentos juntados 

pela agravante. Agentes fiscais detectaram a existência de indícios de simulação de 

operação de comercialização de óleo diesel em diversos estabelecimentos comerciais, 

dentre eles o da agravante, fraude que resultou em prejuízo de aproximadamente R$200 

milhões ao erário paulista nos últimos quatro anos. Os estabelecimentos investigados na 

“Operação Combustão  1ª Etapa” emitiam notas fiscais que não corresponderiam às 

operações, simulando a venda de óleo diesel, e estas notas eram utilizadas pelos 

destinatários  como transportadoras  para abater o ICMS devido em suas operações 

próprias.  Os agentes fiscais constataram a existência de grande diferença entre o volume 

de diesel vendido e o que foi realmente comprado, bem como a existência de postos que 

nem sequer possuíam tanques próprios para o armazenamento de óleo diesel. No caso da 

agravante, foi apurado que no período de janeiro de 2014 a maio de 2018 ela comprou 

451.000 litros de óleo diesel e vendeu 959.020 litros do mesmo produto, resultando em 

diferença de 508.020 litros. A suspensão da eficácia da inscrição estadual tem amparo no 

art.31, inc.II e par.2º, item 7, do RICMS e art.3º, par.1º, da Portaria CAT 95/2006. Não há 

qualquer vício no ato administrativo impugnado pela agravante. 

 

FUNDAMENTOS

1. Auto Posto Riaj Ltda. impetrou mandado de segurança contra ato praticado pelo 

Delegado Regional Tributário de São Paulo  DRTC-III, pretendendo a revogação da 

suspensão provisória de sua inscrição estadual. 

A liminar foi indeferida, sob os seguintes fundamentos:

“Indefiro a liminar, pois a verossimilhança das alegações do autor depende de 
contraditório, não se vislumbrando em sede de cognição sumária razões suficientes para 
afastar a presunção de regularidade da conduta administrativa guerreada.” (textual  
fls.15)

2. A inicial foi instruída com cópia da Ordem de Serviço Fiscal  OSF emitida em 

5.7.2018, na qual consta que os trabalhos fiscais têm por objetivo examinar a regularidade 

do cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias, nos termos da 

legislação vigente (textual  fls.31 dos autos do mandado de segurança  MS).

Na mesma data, o agente fiscal notificou a ora agravante da suspensão provisória da 
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inscrição estadual, a saber:

“Fica Vsa. Notificada que, com base no RICMS, artigo 31, inciso II, §2º, item 7, e 
Portaria CAT 95/2006, artigo 3º, §1º, a Inscrição Estadual 148.445.704.114 teve sua 
eficácia provisoriamente suspensa.” 

.

O art.31, inc.II, par.2º, item 7, do RICMS dispõe que:

Artigo 31 - A eficácia da inscrição, nos termos de disciplina estabelecida pela 
Secretaria da Fazenda, poderá ser cassada ou suspensa, de ofício, nas seguintes situações:

(...)
II - prática de atos ilícitos que tenham repercussão no âmbito tributário;
(...)
§ 2º - Incluem-se entre os atos ilícitos a que se refere o inciso II:
(...)
7 - a simulação da realização de operação com combustíveis ou solventes, assim 

considerada aquela em que o respectivo documento fiscal:

O referido item 7 contém três alíneas   a) indique como destinatário, 

estabelecimento em situação irregular perante o fisco ou que não tenha encomendado, 

adquirido ou recebido o produto; b) contiver declaração falsa quanto ao local de saída do 

produto; c) não corresponder a uma efetiva saída do estabelecimento do emitente. 

Contudo, não consta da notificação nem da publicação do DOE em qual dessas alíneas se 

amolda a suposta conduta ilícita praticada pela agravante. 

O art.3º, par.1º, da Portaria CAT 95/06, por sua vez, estabelece que:

Artigo 3° - A eficácia da inscrição será suspensa (RICMS, art. 31):

(...)

§ 1º - Poderá ainda ser suspensa, preventivamente, a eficácia da inscrição:

O parágrafo 1º acima transcrito contém quatro itens  1  quando não for 

localizado o estabelecimento nas hipóteses previstas nos incisos I, III e IV do artigo 30 do 

Regulamento do ICMS, sem prejuízo do disposto no artigo 39; 2 - enquanto não forem 

comprovadas a origem, a disponibilidade e a efetiva transferência, se for o caso, dos 

recursos empregados em operações de comércio exterior, da empresa ou estabelecimento; 

2-A - quando sua inatividade for presumida pelo Fisco nos termos do artigo 4º-B; 3  nas 

demais hipóteses previstas nos artigos 30 e 31 do Regulamento do ICMS, enquanto se 

adotam providências para instauração, instrução, processamento e conclusão do 

procedimento administrativo de cassação ou de constatação de nulidade, conforme o caso. 
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Contudo, tal como ocorre no dispositivo anterior, não consta da notificação nem da 

publicação do DOE em qual desses itens se amolda a suposta conduta ilícita praticada pela 

agravante. 

3. A omissão sobre o motivo exato da suspensão da inscrição estadual confere 

relevância ao fundamento, pois dificulta o exercício da ampla defesa. Também há risco de 

ineficácia da medida, caso concedida somente ao final, pois a agravante, sem qualquer 

receita em razão da paralisação de suas atividades, terá de arcar com as despesas fixas 

relativas ao negócio, como salários, encargos, aluguel, etc.

Convém observar que a Fazenda ainda poderá prosseguir na ação fiscal, mesmo 

sem a suspensão provisória da inscrição estadual da impetrante.

Presentes os requisitos do inciso III do art. 7º da Lei 12.016/09 que são 

cumulativos, não pode ser negada a liminar.

Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR, 
RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. LIMINAR EM MANDADO DE 
SEGURANÇA. APRECIAÇÃO EQUIVOCADA DO PEDIDO. NÃO OCORRÊNCIA. 
ANTECIPAÇÃO DE VANTAGEM. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. - A concessão de medida liminar - como, de resto, toda e qualquer  pretensão deduzida 
em juízo - pressupõe algum proveito para o demandante, sob pena de faltar-lhe o interesse 
processual.
(...)
5. - Ademais, a concessão de liminar em mandado de segurança, quando possível, requer 
a satisfação concomitante das duas condições previstas no art. 7º, § 2º, da Lei n. 
12.016/2009, quais sejam, a existência de fundamento relevante e a ineficácia da 
medida, se deferida apenas ao cabo da demanda.
(EDcl no MS nº 18457/DF, Rel. Min. SERGIO KUKINA, julgado em 23.4.14 e publicado 
em 30.4.14)

Destarte, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.

TERESA RAMOS MARQUES

RELATORA
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