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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 
1014764-65.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é 
apelante ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados SILVANA SCATENA 
LIMA DA ROCHA e MARCELO MAURICIO DA ROCHA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7ª Câmara de Direito 
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte 
decisão:Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto 
do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores COIMBRA 
SCHMIDT (Presidente), FERNÃO BORBA FRANCO E EDUARDO 
GOUVÊA.

São Paulo, 4 de junho de 2019.

Coimbra Schmidt
Relator

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 39.272

APELAÇÃO nº 1014764-65.2018.8.26.0576  SÃO PAULO
Apelante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelados: SILVANA SCATENA LIMA DA ROCHA E OUTRO
Interessado: Delegado Regional Tributário de São José do Rio Preto
MM. Juiz de Direito: Dr. Marco Aurélio Gonçalves

ATO ADMINISTRATIVO. Mandado de 
segurança.  Indeferimento administrativo de 
pedido de constituição de nova empresa para 
revenda de combustíveis, a pretexto da 
existência de outra empresa do mesmo ramo 
de atividade a ocupar o local. Inocorrência do 
fato constatada. Inadmissibilidade de se 
validar o ato administrativo com base em 
motivo diverso do que o ensejou. Ordem 
concedida. Recursos não providos.

Mandado de segurança impetrado por 

Silvana Scatena Lima da Rocha e outro contra o Delegado Regional 

Tributário de São José do Rio Preto, sustentando que teve indeferido 

pedido de constituição de nova empresa (Rocha Comércio de 

Combustíveis Ltda.) para revenda de combustíveis, qual seja, Rocha 

Comércio de Combustíveis Ltda.,  sob o argumento de existência de 

empresa aberta para o mesmo local, qual seja, Auto Posto Peixão 

Ltda. 

Asseverando que locaram pelo prazo 

de 15 anos o imóvel onde anteriormente estava situado referido 

posto, e pretendendo ter empresa aberta em nome próprio, sustentam 

não subsistir obrigação legal de se proceder a alteração das cotas 

sociais ou mesmo fechamento ou baixa da empresa anterior para que 

apenas então se proceda a abertura de nova empresa no local. 
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Aduzem que falta subsunção à norma de vedação de abertura de 

empresa nova no local (art. 13, IV, da Portaria CAT 2/2011), 

porquanto as informações ou declarações constantes no expediente 

de abertura de empresa nova não são falsas, incompletas, inverídicas, 

incorretas ou que não puderam ser confirmadas pelo fisco, sendo, 

pois, que o cumprimento da determinação do fisco lhe traria prejuízos 

financeiros, bem como seria ofensiva ao princípio da livre iniciativa. 

Pugnaram pela concessão da ordem 

para que se determine seja deferida a inscrição estadual, ainda na 

modalidade “suspensa”, até que a ANP defira o Certificado de 

Revendedor à empresa nova.

Concedeu-a a segurança de fls. 362/4, 

cujo relatório adoto, para deferimento aos impetrantes a inscrição 

estadual na modalidade suspensa, até a vinda do Certificado de 

Revendedor a ser expedido pela ANP, desde que inexistente outro 

impedimento, porém diverso daquele inicialmente apresentado em 

sede administrativa, qual seja, a existência, no mesmo local, de outro 

posto revendedor de combustíveis, em atividade.

A par da remessa necessária, apela a 

Fazenda Estadual (fls. 372/85). Informa que após a prolação da 

sentença, no expediente referente ao pedido de Inscrição Estadual 

formulado pela empresa Rocha Comércio de Combustíveis Ltda. (da 

qual são sócios os impetrantes), a Fiscalização analisou que além da 

colisão do endereço com outro estabelecimento ativo não existia 

nenhuma outra irregularidade. Que, assim, foi concedida a inscrição 

estadual à empresa com a situação cadastral de "suspensa" até a 

apresentação dos documentos faltantes. Que, ademais, em 
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prosseguimento à fiscalização verificou que o estabelecimento 

anterior não mais ocupa o imóvel e, por isso, teve a inscrição estadual 

suspensa, com o que não haveria mais o óbice inicial para o 

funcionamento do posto que estará sob a administração dos 

impetrantes, o que somente não implica na perda do objeto da 

segurança porque remanesce o risco concreto de, por algum motivo, 

o estabelecimento anterior pretender a manutenção de sua inscrição 

estadual, ainda que findo o seu contrato de locação para o imóvel, 

com o que não se poderia aceitar que 2 postos permanecessem em 

funcionamento no mesmo local.

Pugna pela reforma da sentença para 

reconhecer a impossibilidade jurídica para que duas empresas do 

mesmo ramo de atividade não possam funcionar ao mesmo tempo no 

mesmo local.

Contrarrazões às fls. 411/5.

É o relatório.

Assentou a sentença:

(...) Os impetrantes firmaram contrato de 
locação comercial de posto de combustíveis pelo prazo de 15 anos e, deste modo, 
pretendem constituir nova empresa no mesmo ramo.

Contudo, o pedido de inscrição estadual 
formulado perante a Delegacia Regional Tributária de São José do Rio Preto foi 
negado, uma vez que no mesmo endereço encontra-se estabelecida e em atividade 
a empresa “Auto Posto Peixão EIRELI”.

A imposição da autoridade coatora no 
sentido de negar a inscrição estadual à impetrante, condicionando-a ao 
encerramento das atividades de empresa inicialmente instalada no local e 
atualmente em atividade, sem sombra de dúvidas, fere o princípio da livre 
iniciativa, o que não pode ser concebido. Isso sem falar que impedir o 
desenvolvimento empresarial trará prejuízos à empresa, que impedida de explorar 
a atividade econômica, deixará de auferir renda necessária ao custeio de suas 
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despesas, tal como o aluguel do imóvel. 

Ademais, como bem salientou a parte autora, 
a legislação tributária não exime o adquirente do fundo de comércio da 
responsabilidade tributária, conforme se observa do disposto no art. 133 do CTN.

Assim, a existência de outra empresa sediada 
no local, em atividade, não apresenta um óbice para o atendimento da pretensão 
da parte autora.

E, comprovado pela impetrante que todos 
os requisitos legais foram atendidos, poderia, assim, conforme previsto na 
Portaria CAT 02/2011, em seu artigo. 5º, obter a inscrição estadual, 
contudo, na modalidade suspensa.

(...)

Por fim, ressalte-se que a autoridade 
coatora não logrou comprovar a prática de eventual fraude ou 
irregularidade pelos impetrantes. Assim, presume-se a boa-fé dos mesmos. 
(grifei)

2. Como se extrai claro dos autos o ato 

administrativo impugnado tem como fundamento o art. 13, IV, da 

Portaria CAT 2/2011, segundo a qual:

Art. 13 - Os pedidos de que trata o artigo 10 serão 
indeferidos nas seguintes hipóteses:

I - não for efetuado nos termos desta portaria;

II  não for apresentado documento exigido por esta 
portaria ou pela autoridade fiscal;

III  qualquer das pessoas físicas, regularmente notificada, 
não comparecer para a entrevista pessoal mencionada no 
inciso I do artigo 4°;

IV - as informações ou declarações prestadas pelo 
requerente se mostrarem falsas, incompletas, 
inverídicas, incorretas ou não puderem ser confirmadas 
pelo fisco;

(...).

É induvidosa a falta de correlação 

entre o motivo que deu ensejo ao ato coator e o enquadramento 

adotado pela autoridade, já que conquanto tenha indeferido o pedido 

de concessão a inscrição estadual à empresa Rocha Comércio de 
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Combustíveis Ltda. (da qual são sócios os impetrantes) com base no 

art. 13, IV, da Portaria CAT 2/2011, sustenta a validade no ato tão 

somente no fato de considerar inviável a existência de dois 

estabelecimentos comerciais registrados no mesmo imóvel.

Não é demais lembrar, nesse contexto, 

que o motivo integra a formalização do ato, havendo, pois, que 

guardar relação de pertinência lógica com a sua “causa”, o que não se 

verifica.

É sabido que a Administração possui a 

faculdade de condicionar, limitar, e até mesmo suspender ou cassar a 

inscrição estadual de estabelecimento comercial, mas tal limitação não 

pode se dar ao arrepio da lei, sob pena de violação ao princípio da 

livre iniciativa econômica, como ponderou com acerto o MM. Juiz. 

A par disso, também há que se 

considerar (o que per se também tornaria absolutamente insubsistente 

a tese sustentada pela autoridade) que pese alegar que a pretensão dos 

impetrantes tenderia à continuação (sucessão) das atividades 

econômicas da empresa estabelecida anteriormente no local, a própria 

fiscalização, durante o tramitar do feito, acabou por conceder a 

inscrição estadual à empresa de titularidade societária dos impetrantes 

(com a situação cadastral de "suspensa" até a apresentação dos 

documentos faltantes) por constatar que aqueloutra empresa 

anteriormente sediada no local (Auto Posto Peixão EIRELI) lá não 

mais se encontrava desde 1º/09/2017; Para tanto inclusive constatou 

a expiração do prazo contratual da respectiva locação (tendo, por isso, 

suspendido a inscrição estadual desta).
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Tal circunstância implica verdadeiro 

reconhecimento jurídico do pedido, nada justificando, ao contrário do 

que pretexta em sede de recurso o fisco (à fl.375), a denegação da 

ordem preventivamente como forma de acautelar o “risco” de, por 

algum motivo, o estabelecimento anterior pretender a manutenção de 

sua inscrição estadual, inclusive porque além de tal desiderato refugir 

em absoluto aos limites objetivos da impetração, não é possível 

validar (legitimar) ato administrativo por motivo diverso daquele que 

o ensejou, já que como leciona, Celso Antônio Bandeira de Mello 

motivo é o pressuposto de fato que autoriza ou exige a prática do ato1. 

Dito em outras palavras, há 

inquestionável relevância nos motivos em que se assenta o pedido 

inicial, não havendo razão lógica e jurídica para a reforma da 

sentença, como pretextado pela apelante à fl. 384, para reconhecer a 

impossibilidade jurídica para que duas empresas do mesmo ramo de atividade não 

possam funcionar não mesmo tempo no mesmo local.

O que seja, no caso, a tese fazendária é  

infundada porque partiu de premissa equivocada; É o se infere claro 

dos autos do expediente administrativo (fl. 387), assim expresso: 

Analisado o presente expediente, verificamos que a Equipe de Fiscalização não 

executou as análises e verificações fiscais pertinentes ao caso conforme preceitos da 

Portaria CAT nº 02/2011, pois a constatação da existência de outra empresa no 

mesmo endereço acabou por prejudicar qualquer tipo de fiscalização à época em 

virtude da impossibilidade jurídica do pedido. 

Dessarte, caracterizada a ilegalidade do 

1 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 30 ed., rev. e atual. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2013, p. 401.
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ato em testilha, alternativa outra não havia senão a de acolher a 

pretensão dos impetrantes, razão pela qual há que se manter indene a 

sentença, inclusive pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isto, nego provimento aos 

recursos.

COIMBRA SCHMIDT

Relator
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