
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA 102 RIO DE JANEIRO

REGISTRADO : MINISTRO PRESIDENTE
REQTE.(S) :ESTADO DE SÃO PAULO 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 
REQDO.(A/S) :TERCEIRA VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
ADV.(A/S) :SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 
INTDO.(A/S) :REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A 

E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) :FERNANDO LOPES HARGREAVES 
INTDO.(A/S) :MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO 

DECISÃO: 

Vistos.
Cuida-se de pedido de contracautela apresentado pelo  ESTADO DE 

SÃO PAULO contra decisão da TERCEIRA VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, a qual conferiu efeito suspensivo a 
recurso  extraordinário  interposto  pela  Refinaria  de  Petróleos  de 
Manguinhos  S/A  e  outros,  nos  autos  do  Processo  nº  0016520-
40.2017.8.19.0000.

A parte autora aduz que, relativamente às sociedades empresárias 
sediadas no Estado de São Paulo, a inscrição de contribuinte do ICMS em 
cadastro paulista constitui requisito para emissão de documento fiscal no 
respectivo  território  e,  assim,  a  cassação  dessa  inscrição  implica  a 
inviabilidade  do  exercício  da  atividade  econômica,  matéria  essa  que, 
alega, estaria em discussão no RE nº 565.048/RS (Tema 31 de repercussão 
geral) e na ADI nº 3.952/DF, “à luz das Súmulas 70, 323 e 547 do STF”.

Argumenta, entretanto, que a  Refinaria de Petróleos de Manguinhos 
S.A. está sediada no Estado do Rio de Janeiro e, portanto, sua inscrição no 
cadastro de Estado de São Paulo de contribuintes  de ICMS se dá “na 
condição de substituta tributária, sob a IE 819.010.462.114”, produzindo 
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efeitos “própri[os] de um regime especial”.
Sustenta-se que, com o cancelamento da inscrição da Refinaria de 

Petróleos de Manguinhos no cadastro paulista de contribuintes do ICMS, 
o Estado de São Paulo 

“somente alterou a sistemática de apuração do ICMS de 
competência do Estado de São Paulo, uma vez que, nos termos 
do §  3º  do artigo  262 do RICMS -  Regulamento do Imposto 
sobre a Circulação de Mercadorias do Estado de São Paulo, a 
Refinaria deve deixar de recolher o ICMS por apuração mensal 
e passar a recolher o ICMS retido devido por ocasião da saída 
de  mercadoria,  mediante  o  preenchimento  de  GNRE –  Guia 
Nacional de Recolhimentos Especiais”.

Nesse contexto,  o  Estado de São Paulo alega que é  equivocada a 
conclusão  de  que  a  Refinaria  de  Petróleos  de  Manguinhos  ficará 
impossibilitada de exercer sua atividade econômica, inclusive no Estado 
de São Paulo, e informa que, no período em que a cassação da inscrição 
produziu  efeitos,  a  sociedade  empresária  “emitiu  mais  de  1188  notas 
fiscais e chegou a repassar R$ 51 milhões em ICMS-ST”. 

Pondera  que  “a  empresa  [Refinaria  de  Petróleos  de  Manguinhos 
S.A.] tem na sonegação fiscal o seu pilar de sustentação no mercado, [e 
que] a obrigatoriedade de recolhimento do tributo estadual acabou [  ] 
igualando a Refinaria aos demais  players do mercado”. No ponto, alega 
que referida refinaria  deve ao Estado de São Paulo o  valor  de  R$ 2,7 
bilhões  de  reais,  sendo  grande  parte  decorrente  de  “ICMS-ST,  retido 
indevidamente, em razão do descumprimento de sua obrigação de sujeito 
passivo por substituição tributária”.

Defende  que  “a  preservação  da  empresa  não  pode  estar 
condicionada ao não recolhimento dos tributos vincendos, sob pena de 
ser  inviável  o  seu plano de  recuperação”;  bem como que  a  estratégia 
adotada pelo Estado de São Paulo a fim de obstar novas retenções ilegais 
de  ICMS pela  Refinaria  de  Petróleos  de  Manguinhos  visa  não  apenas 
preservar  a  ordem  administrativa,  mas  também  “evitar  [  ]  um 
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desequilíbrio concorrencial no mercado de combustíveis”.
Ainda  no  tocante  à  alegada  necessidade  de  se  deferir  a  presente 

contracautela, com fundamento na preservação da ordem administrativa 
e econômica no Estado de São Paula, argumenta-se:

“[  ]  as  execuções  fiscais  estão  suspensas  por  força  dos 
Repetitivos Especiais Paradigmas nº 1.694.316/SP, 1.694.261/SP e 
1.712.484/SP e com essa nova decisão proferida o Estado de São 
Paulo nada pode fazer para minimizar os seus danos, salvo o 
direito de assistir o abalo em suas finanças e de todo um setor 
que  representa  anualmente  de  12  a  13%  da  arrecadação  do 
ICMS. Em linhas gerais, esse prejuízo tem o efeito de alcançar 
mais de R$ 13 bilhões ao ano.

Os  valores  aqui  discutidos  constituem  uma  receita 
indispensável ao atendimento das necessidades da coletividade 
administrada  e  a  sua  ausência  atinge  a  higidez  do  sistema 
financeiro do Estado de São Paulo, uma vez que incentiva que 
os Postos revendedores de combustível passem a comprar do 
GRUPO MANGUINHOS, onde o combustível é vendido pelo 
preço abaixo de custo, já que é praticamente isento do ICMS 
que não é recolhido.

Em  apenas  um  mês  de  apropriação,  a  Refinaria  de 
Petróleos  de  Manguinhos  deixa  de  recolher  mais  de  R$  57 
milhões  em substituição  tributária,  sendo  que usa  esse  valor 
para aumentar seu market sheare. Hoje já possuí mais de 3% do 
mercado de combustível de São Paulo e mais 9% do mercado 
do Rio de Janeiro, onde também nada paga.”

Transcrevo o pedido na presente contracautela:

“[ ] o Estado de São Paulo, respeitosamente, requer [que] 
seja suspensa a execução da tutela  antecipada concedida nos 
autos do Agravo - Processo nº 0016520-40.2017.8.19.0000 até o 
trânsito em julgado da decisão final a ser proferida.”

Instadas,  as  partes  interessadas  (Refinaria  de  Petróleos  de 
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Manguinhos S/A, Gasdiesel Distribuidora de Petróleo S/A, Manguinhos 
Distribuidora S/A e Manguinhos Química S/A – eDoc. 48) manifestaram-
se, preliminarmente, pelo não conhecimento do pedido de suspensão, por 
ausência de “exaurimento da via ordinária”, pois a decisão objetada, 

“além  de  i)  deferir  o  pedido  de  atribuição  de  efeito 
suspensivo a Recurso Extraordinário ainda pendente de juízo 
de  admissibilidade,  formulado  no  bojo  do  Agravo  de 
Instrumento  nº  0016520-40.2017.8.19.0000;  ii)  também 
determinou que fosse oficiado ‘COM URGÊNCIA [o] Juízo de 
origem,  comunicando  a  presente  decisão,  remetendo-se  em 
seguida à 22ª Câmara Cível para eventual exercício do juízo de 
retratação’.”

Defendem,  ainda,  a  “inexistência  de  risco  de  lesão  à  ordem  e  à 
economia pública” da parte requerente, destacando o julgado no ARE nº 
1.060.488/SP,  de  relatoria  do  Min.  Roberto  Barroso,  no  qual,  alegam, 
entendeu se tratar de sanção política o tratamento tributário diferenciado 
conferido  à  Refinaria  de  Manguinhos pelo  Estado de  São  Paulo,  pois, 
embora  reconhecidamente  contumaz  o  débito,  existentes  contribuintes 
em  pior  situação  perante  a  Fazenda  Pública  estadual  que  não  foram 
submetidos a igual providência.

No ponto, as partes interessadas insistem que 

“a  própria  PETROLEO  BRASILEIRO  S/A PETROBRAS, 
detentora de 98% do mercado em que atuam as peticionantes, 
figura na lista em posição mais gravosa e, ainda assim, nunca se 
ouviu falar em pedido de cassação da inscrição estadual desta 
sociedade empresária.”

Sustentam que o Estado de São Paulo persevera no cancelamento da 
inscrição da Refinaria de Petróleos de Manguinhos no cadastro paulista 
de  contribuintes  do  ICMS,  “mesmo  sabendo  antecipadamente  qual  o 
posicionamento desta  Suprema Corte  em decisão de mesma matéria  e 
com as mesmas Partes já transitada em julgado”, o que, aduzem, revela 
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“recalcitrância do Requerente em acatar a jurisprudência dessa Suprema 
Corte”.

Argumentam, ainda, que eventual procedência do presente pedido 
de suspensão culminará em “altera[ção d]as bases em que foi erigido o 
plano de recuperação judicial [da Refinaria de Petróleos de Manguinhos] 
podendo vir  a  fulminá-lo,  conduzindo,  assim,  a  impedimento  ao livre 
exercício da atividade econômica”.

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo deferimento 
do pedido de contracautela, em parecer assim ementado:

“CONSTITUCIONAL.  TRIBUTÁRIO.  SUSPENSÃO  DE 
TUTELA  PROVISÓRIA.  PROCESSO  TRIBUTÁRIO.  ICMS. 
REFINARIAS  DE  PETRÓLEO  EM  PLANO  DE 
RECUPERAÇÃO.  CASSAÇÃO  DA INSCRIÇÃO  ESTADUAL 
DE  SUBSTITUTO  TRIBUTÁRIO.  INADIMPLÊNCIA 
TRIBUTÁRIA  CONTUMAZ.  SANÇÃO  POLÍTICA  NÃO 
CONFIGURADA.  LESÃO  À  ORDEM  E  À  ECONOMIA 
PÚBLICAS.  PROVÁVEL  EFEITO  MULTIPLICADOR. 
DEFERIMENTO DA CONTRACAUTELA.

1. Pedido de suspensão da tutela provisória que atribuiu 
efeito  suspensivo  a  recurso  extraordinário  com  agravo, 
impedindo  a  cassação  de  inscrição  estadual  de  substituto 
tributário na cobrança do ICMS.

2. Não configura hipótese de sanção política a excepcional 
cassação de inscrição estadual de substituto tributário, quando 
há  descumprimento  reiterado,  injustificado  e  substancial  de 
obrigações tributárias, estimadas em mais de 2 bilhões de reais.

3. A decisão que impede a cassação de inscrição estadual 
de substituto tributário devedor contumaz do Fisco gera risco 
de lesão à ordem e à economia públicas, por ocasionar grave 
impacto  no  orçamento  estadual  e  injustificado  embaraço  na 
execução das políticas públicas.

4.  A possibilidade  de  concretização  do  chamado  efeito 
multiplicador e a demonstração do risco de lesão à ordem e à 
economia públicas levam ao deferimento da contracautela.

– Parecer pelo deferimento do pedido de suspensão.”
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Postularam  o  ingresso  na  lide  na  qualidade  de  amici  curiae:  o 
Sindicato Nacional  das  Empresas Distribuidoras de Combustíveis  e de 
Lubrificantes (SINDICOM - eDoc. 260), o Sindicato do Comércio Varejista 
de  Combustíveis  e  Lubrificantes  e  de  Lojas  de  Conveniência  do 
Município  do  RJ  (SINDCOMB –  eDoc.  269),  o  Sindicato  do  Comércio 
Varejista  de  Derivados  de  Petróleo  do  Estado  de  São  Paulo 
(SINCOPETRO/SP) e o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de 
Petróleo  do  A.B.C.D.M.R.R.-SP  (REGRAN)  (eDoc.  274),  o  Posto  de 
Combustíveis e Conveniência Zatec Cumbica Ltda. e outros (eDoc. 304), o 
Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Campinas e 
Região (RECAP – eDoc. 382), a Federação Nacional das Distribuidoras de 
Combustíveis, Gás Natural e Biocombustíveis (BRASILCOM – eDoc. 387), 
o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis, e de Lojas de Conveniência, e de Empresas de Lava-
rápido e de Empresas de Estacionamento de Santos e Região (RESAN – 
eDoc.  394)  e  o  Sindicato  do  Comércio  Varejista  de  Combustíveis, 
Derivados  de  Petróleo,  Gás  Natural,  Biocombustíveis  e  Lojas  de 
Conveniência do Estado do Paraná (eDoc. 401).

É o relatório. Decido.

Inadmito os pedido de ingresso como amici curiae. 
Segundo  a  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal,  não  se 

cogita, na seara da suspensão, a intervenção de terceiro na modalidade de 
amicus curiae. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente: 

“AGRAVO  REGIMENTAL.  SUSPENSÃO  DE 
SEGURANÇA.  ASSISTÊNCIA.  AMICUS  CURIAE. 
DESCABIMENTO.  1.  Consolidação  da  jurisprudência  do 
Supremo  Tribunal  Federal  no  sentido  de  não  ser  admissível 
assistência em mandado de segurança, porquanto o art. 19 da 
Lei  1.533/51,  na  redação  dada  pela  Lei  6.071/74,  restringiu  a 
intervenção de terceiros no procedimento do writ ao instituto 
do litisconsórcio. 2. Descabimento de assistência em suspensão 
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de segurança, que é apenas uma medida de contracautela, sob 
pena de desvirtuamento do arcabouço normativo que disciplina 
e  norteia  o  instituto  da  suspensão  (Leis  4.348/64,  8.437/92  e 
9.494/97). 3. Pedido de participação em suspensão na qualidade 
de amicus curiae que não foi objeto da decisão ora agravada, 
além  de  ser  manifestamente  incabível.  4.  Agravo  regimental 
improvido  (SS  nº  3.273/RJ-AgR-segundo,  Rel.  Min.  Ellen 
Gracie, Plenário, DJ 20/6/2008). 

Consigno a competência do STF para julgamento da contracautela, 
pois, no Processo nº 0016520-40.2017.8.19.0000, controverte-se a cassação, 
pelo  Estado  de  São  Paulo,  da  inscrição  da   Refinaria  de  Petróleos  de 
Manguinhos no  cadastro  paulista  de  contribuintes  do  ICMS,  a  fim de 
saber  se  essa  atuação  configura  sanção  política  com  o  objetivo  de 
arrecadar tributo, com violação da ordem constitucional econômica, em 
especial  a  função  social  da  empresa  e  a  liberdade  de  exercício  da 
atividade empresarial (CF/88, art. 5º, XXIII e art. 170, parágrafo único).

Afasto a alegação de ausência de exaurimento das vias ordinárias, 
pois a decisão ora objetada consiste em concessão de efeito suspensivo a 
recurso extraordinário pendente de juízo de admissibilidade no TJRJ, nos 
termos:

“[...]
Como  acima  informado,  há  que  considerar,  além  dos 

requisitos  da  plausibilidade  do  direito  alegado  e  da 
possibilidade  de  êxito  do  recurso,  a  urgência  da  prestação 
jurisdicional  invocada,  que,  no caso, se encontra presente,  na 
medida em que a cassação da inscrição estadual da Refinaria 
recorrente  acabará  por  inviabilizar  o  plano  de  recuperação 
judicial em curso, posto que impossibilitada estará a exploração 
da atividade econômica.

Ademais,  como já apontado na decisão proferida às fls. 
450/451,  o  acórdão  recorrido  aparenta  contrariar  a  tese 
decorrente do Tema nº 31, do STF (‘É inconstitucional o uso de 
meio indireto coercitivo para pagamento de tributo – ‘sanção 
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política’ –, tal qual ocorre com a exigência, pela Administração 
Tributária,  de  fiança,  garantia  real  ou  fidejussória  como 
condição para impressão de notas fiscais de contribuintes com 
débitos tributários’), pelo que igualmente presente a viabilidade 
recursal.

Assim,  neste  juízo  de  cognição  sumária,  encontram-se 
presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo 
perseguido.

À  conta  de  tais  fundamentos,  DEFIRO  O  PEDIDO, 
atribuindo  efeito  suspensivo  ao  recurso  extraordinário 
interposto.” (eDoc. 39)

Passo à análise do pedido, ressaltando, dede já, que  o instituto da 
suspensão não se presta à cognição exauriente da matéria controvertida 
na origem,  admitindo-se o exame perfunctório  do direito  tão somente 
quando necessário  ao juízo de comprometimento dos valores  públicos 
tutelados em contracautela, a saber, a ordem, a saúde, a segurança e a 
economias  públicas (art.  4º,  caput,  da Lei  nº  8.437/1992).  É o caso dos 
autos.

De início,  assento que  a tese de que se  pretende restabelecer os 
efeitos de decisão do TJRJ contrária à coisa julgada formada nos autos 
do ARE nº 1.060.488/SP não merece acolhida. 

Dos arquivos eletrônicos referentes ao ARE nº 1.060.488/SP, constato 
que  o  recurso  foi  interposto  nos  autos  do  Processo  nº  0028545-
38.2011.8.26.0053, o qual tramitou no Poder Judiciário paulista, tendo sido 
ajuizado pela Refinaria de Petróleos de Manguinhos S.A. contra o Estado 
de  São  Paulo,  em  2011,  em  razão  do  indeferimento  de  pedido  de 
renovação  de  sua  inscrição  estadual  como  substituto  tributário  com 
fundamento na Portaria CAT 02/11, impondo condições não previstas nas 
normas  de  regência  relacionadas  em  notificação  que  dera  início  ao 
procedimento administrativo de recadastramento.

De outra  forma,  a  presente de  contracautela  tem como referência 
decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 0016520-40.2017.8.19.0000, 
o qual é acessório ao Processo nº 0220184-63.2015.8.19.0001, e que tramita 
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perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
Dos  documentos  juntados  aos  autos,  tem-se  que  o  Agravo  de 

Instrumento nº 0016520-40.2017.8.19.0000 foi interposto contra decisão da 
5ª  Vara  Empresarial  da  Capital  do  Rio  de  Janeiro  que,  nos  autos  da 
Recuperação Judicial  da Refinaria  de Petróleo de Manguinhos,  deferiu 
pedido de suspensão do processo administrativo instaurado pelo Estado 
de São Paulo para cassar a eficácia da inscrição estadual de substituto 
tributário  de  ICMS  da  aludida  sociedade,  tendo  em  vista  reiterados 
débitos  tributários  da  sociedade  empresária  apurados  pela  Fazenda 
Pública estadual.

A  essa  conclusão  chegou  também  órgão  colegiado  do  TJRJ,  no 
julgamento  do  Agravo  de  Instrumento  nº  0006659-93.2018.8.19.0000, 
também acessório ao Processo nº 0220184-63.2015.8.19.0001. Transcrevo:

“[...]  a  matéria  trazida  a  julgamento  neste  recurso  diz 
respeito unicamente à análise da decisão judicial que retirou a 
eficácia de ato da Administração Pública de outro Estado da 
Federação, que tratou da condição de substituto tributário das 
recuperandas.

Ao  contrário  do  que  afirmam  os  recorridos,  o  ato  da 
Fazenda de São Paulo não diz respeito à prática de qualquer 
medida  visando  constranger  patrimônio,  mas  à 
responsabilidade pelo recolhimento de tributos, por ocasião de 
operações comerciais realizadas naquele Estado.

[…]
Impõe observar também que, ao contrário do que afirmam 

os recorrentes, os julgados provenientes do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, por ocasião do julgamento da Apelação 
Cível  nº  0028545-38.2011.8.26.0053,  bem  como  do  Supremo 
Tribunal  Federal,  no  Recurso  Extraordinário  com  Agravo  nº 
1.060.488/SP,  manejado pelo Estado de São Paulo em face de 
Refinaria  de  Petróleo  de  Manguinhos  S.A.  em  recuperação 
judicial,  dizem  respeito  a  processo  administrativo  distinto 
daquele em análise  neste  recurso,  uma vez que,  no primeiro 
caso,  decorreu  da  não  renovação  da  inscrição  estadual  de 
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substituto  tributário  da  Refinaria  de  Manguinhos,  em  São 
Paulo,  diante  da  ausência  de  comprovação  da  regularidade 
fiscal  no Estado de origem,  qual  seja,  no Rio de Janeiro.  No 
segundo caso, ora em exame, a matéria versa sobre a cassação 
da inscrição de substituto tributário das agravadas, diante da 
violação do disposto no art. 20, IV, § 4º, item 2 da lei nº 6.374/89, 
in verbis:

Artigo 20 - A eficácia da inscrição poderá ser cassada 
ou suspensa a qualquer momento nas seguintes situações:

(...)
IV - inadimplência fraudulenta;
(...)
§  4º  -  Para  o  efeito  do  inciso  IV,  considera-se 

inadimplência fraudulenta a falta de recolhimento de:
(...)
2  -  débito  tributário  decorrente  de  retenção  por 

substituição tributária.” (eDoc. 42)

Dessa perspectiva, rejeito a tese suscitada pelas partes interessadas 
de que, por haver trânsito em julgado no ARE nº 1.060.488/SP, e por estar 
a temática em debate perante o TJRJ, “[a] STP 102 não possui os requisitos 
de procedibilidade para o seu conhecimento conforme decidido na STP 
80” (eDoc. 101, p. 2).

Prossigo no exame do pedido.
Quando  do  ajuizamento  do  presente  pedido  de  suspensão,  em 

dezembro de 2018,  o débito da Refinaria  de Petróleos  de Manguinhos 
com a Fazenda do Estado de São Paulo foi estimado em “R$ 2,7 bilhões 
de reais[, sendo q]uase a totalidade desses débitos [ ] de ICMS declarado 
de substituição tributária” (eDoc. 1, p 3).

Em petição de setembro de 2019, o Estado de São Paulo atualizou 
esses  valores  para  “R$  3.472.084.385,74  (três  bilhões,  quatrocentos  e 
setenta e dois milhões, oitenta e quatro mil,  trezentos e oitenta e cinco 
reais e setenta e quatro centavos)”, destacando ainda que, “somente no 
mês de julho de 2.019, a empresa declarou e não pagou o valor de R$ 
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47.413.282,68 (quarenta e sete milhões, quatrocentos e treze mil, duzentos 
e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos)” (eDoc. 99, p. 1).

Ao  contraditar  essa  manifestação,  a  Refinaria  de  Petróleo  de 
Manguinhos S.A. sustenta que 

“[h]á  débito  tributário mas  também  há  pedido  de 
compensação  por  meio  de  precatório de  titularidade  da 
Refinaria de Manguinhos,  no exato valor de R$ 47.413.282,68 
(quarenta e sete milhões, quatrocentos e treze mil, duzentos e 
oitenta  e  dois  reais  e  sessenta  e  oito  centavos),  conforme  se 
observa no anexo pedido de compensação (doc. 1).” (eDoc. 101 - 
grifei)

A parte interessada juntou, ainda, documentos pelos quais pretende 
comprovar a existência dos pedidos de compensação referidos.  Extraio 
trecho de petição de autoria da aludida Refinaria:

“1.  A Requerente  é  pessoa  jurídica  de  direito  privado 
atuante  no  segmento  de  refino  e  comércio  de  petróleo,  que 
realiza  operações  comerciais  com  Distribuidores  de 
combustíveis estabelecidos no Estado de São paulo.

2. No mês de julho de 2019, a Requerente apurou o valor 
de R$ 47.413.282,68 (quarenta e sete milhões, quatrocentos e 
treze  mil,  duzentos  e  oitenta  e  dois  reais  e  sessenta  e  oito 
centavos),  devido  a  título  de  ICMS incidente  nas  operações 
subsequentes  com  os  produtos  comercializados  com  clientes 
estabelecidos no Estado de São Paulo, valor esse devidamente 
informado em GIA.

[…]
4. Destarte, a Requerente é titular de crédito no valor de 

R$ 47.413.309,12, suficiente para pagamento integral do débito 
de ICMS apurado no período de julho de 2019,  em vista  do 
somatório do valor dos precatórios judiciais dos quais é titular, 
relacionados a  seguir  e  conforme as  escrituras  de  cessão em 
anexo [...]”. (eDoc. 104, p. 4 – grifei)

11 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código DA54-0079-7BE4-9D96 e senha 5C74-5853-7E7A-241B



STP 102 / RJ 

A própria Refinaria admite ser  recorrente a celeuma com o Estado 
de São Paulo acerca do direito:

[…]
10. Há um contencioso intenso com o Estado de São Paulo 

no qual a Refinaria de Manguinhos busca o reconhecimento do 
seu  direito  ao  processo  de  compensação  de  precatório  com 
débito tributário nos exatos termos do que já foi decidido pela 
ADI  4425  ou  que  será  decidido  no  Recurso  Extraordinário 
submetido à repercussão geral no Tema n.º 111.” (eDoc. 101)

A decisão  ora  objetada,  ao  conferir  efeito  suspensivo  ao  recurso 
extraordinário, obstou a eficácia da decisão administrativa da Fazenda do 
Estado de São Paulo que cancelou a inscrição da Refinaria de Petróleos de 
Manguinhos S.A. em seu Cadastro de Contribuintes do ICMS, a fim de 
implicar referida sociedade empresária na regra contida no §3º do art. 262 
do  Regulamento  do  Imposto  sobre  a  Circulação  de  Mercadorias  do 
Estado de São Paulo, in verbis:

“Artigo  262  -  O  disposto  no  ‘caput’ do  artigo  anterior 
aplica-se, também, a contribuinte estabelecido em outro Estado, 
quando,  na  condição  de  responsável,  efetuar  retenção  do 
imposto em favor deste Estado (Convênio ICMS-81/93, cláusula 
sétima, § 2º).

§ 1º - A Secretaria da Fazenda providenciará:
1 - a inscrição do contribuinte de que trata este artigo no 

Cadastro de Contribuintes do ICMS, conforme disciplina por 
ela estabelecida;

[…]
§ 3º - Na hipótese de falta da inscrição referida no item 1 

do § 1º, independente da ação fiscal cabível, o imposto retido 
devido a este Estado deve ser recolhido por ocasião da saída da 
mercadoria  do  estabelecimento,  mediante  Guia  Nacional  de 
Recolhimentos Especiais - GNRE, em relação à qual deverá ser 
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observado o seguinte (Convênio ICMS-81/93, cláusula sétima, § 
3º, na redação do Convênio ICMS-95/01, cláusula primeira): 

1 - será emitida uma guia para cada destinatário;
2  -  no  campo  ‘Informações  Complementares’,  deverá 

constar  o  número  da  Nota  Fiscal  a  que  se  refere  o 
correspondente recolhimento;

3 - uma via da GNRE deverá acompanhar o transporte da 
mercadoria.” (grifei)

Nesse juízo de estrita delibação,  entendo que o dispositivo acima 
transcrito  não  desvela  restrição  à  liberdade  de  exercício  da  atividade 
empresarial da Refinaria de Petróleos de Manguinhos S.A., vedada pela 
Constituição Federal, bem como pela jurisprudência pacífica da Suprema 
Corte e consagrada nas Súmulas STF nºs 70, 323 e 547, as quais têm em 
foco  situações  concretas  que   inviabilizam  a  atividade  econômica  ou 
profissional desenvolvida pelo contribuinte.

De outra  forma,  o  dispositivo  diz  respeito  ao tratamento  jurídico 
conferido  pelo  Estado  de  São  Paulo  ao  contribuinte  substituto, 
responsável  por recolher à Receita estadual  o ICMS correspondente às 
operações futuras, valor este que será agregado à mercadoria por toda 
sua cadeia de comercialização, até chegar ao consumidor final. 

Dessa perspectiva, tem-se que Refinaria de Petróleos de Manguinhos 
S.A.,  na  posição  jurídica  de  contribuinte  substituto,  é  responsável  por 
fazer a retenção e repassar ao Poder Público o valor de ICMS referente à 
operação  subsequente,  valor  esse  que  é  suportado  pelo  contribuinte 
substituído, o qual é, ademais, titular de eventual direito à restituição do 
valor do imposto retido por substituição tributária, na hipótese de não 
realização do fato gerador presumido.

Na linha de conclusão aqui expendida, destaco que o STF, ao julgar o 
RE nº 627.543/RS, de minha relatoria, definiu o Tema 363 de repercussão 
geral,  prevalecendo  o  entendimento  de  que  a  vedação  de  acesso  a 
tratamento jurídico diferenciado e favorecido a regime de tributação em 
razão de débito tributário, previsto no art. 17, V, da Lei Complementar 
123/2006,  não viola a Constituição Federal de 1988, por não constituir 
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expediente  sancionatório  obstativo  da  atividade  profissional  ou 
empresarial do contribuinte.

Para mais, os elementos de provas evidenciam ser incontroversa a 
alegação do Estado de São Paulo,  na Petição nº 55552/2019 (eDoc.  99), 
referente à dimensão do impacto que a decisão ora objetada tem sobre a 
arrecadação pelo Estado de São Paulo: cerca de  50 (cinquenta) milhões 
de reais de ICMS-ST por mês. 

Os  documentos  revelam,  ainda,  reiteração  do  comportamento  da 
Refinaria  de  Petróleos  de  Manguinhos  S.A.  no  sentido  de,  enquanto 
sujeito passivo por substituição tributária, informar à Fazenda Pública do 
Estado de São Paulo o valor apurado de ICMS-ST em suas operações, 
porém recusar o repasse do numerário retido ao respectivo ente estatal, 
requerendo a compensação de seu débito com créditos inscritos em nome 
de terceiros, a partir do disposto no art. 78, §2º, do ADCT ou no§ 9º do 
art. 100 da CF/88 ou no inciso II do § 9º do art. 97 do ADCT.

Note-se  que  a polêmica  com  fundamento  nos  dispositivos 
constitucionais  referidos  acima  não  integra  o  objeto  da  presente 
suspensão de tutela provisória, porquanto os efeitos do julgado nesta via 
concernem ao restabelecimento da força executiva da decisão do TJRJ que 
afirmou a possibilidade de a Fazenda Pública do Estado de São Paulo 
alterar  o  tratamento  jurídico  conferido  à  Refinaria  de  Petróleos  de 
Manguinhos  S.A.,  o  qual  repercute  apenas  nas  operações  futuras  da 
sociedade empresária e, portanto, não impacta na solução de eventuais 
débitos indicados pela Refinaria para compensação com créditos inscritos 
em precatórios de terceiros que lhe foram cedidos.

Ademais,  conforme  já  consignado,  no  regime  de  substituição 
tributária  do ICMS,  embora o  tributo seja  declarado pelo  substituto 
tributário,  o  valor  do  pagamento  é  suportado  pelo  contribuinte 
substituído (Tema 201 de repercussão geral). 

Nessa medida,  os argumentos concernentes ao recolhimento com 
antecedência  do  tributo,  portanto  com  base  em  fatos  geradores 
presumidos  -  com  a  possibilidade,  portanto,  de  não  acontecerem, 
repercutindo negativamente  nas  contas  da  empresa  -,  ao  menos  nesse 
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juízo  precário,  não  parecem  aproveitar  às  empresas  cuja  condição 
jurídica de recuperação judicial é apresentada como defesa na presente 
contracautela - com fundamento no princípio da preservação da empresa 
(art. 47 da Lei 11.101/2005) como corolário da ordem econômica fundada 
na livre iniciativa e na valorização do trabalho humano (art. 170,  caput, 
da CF/88).

Por  outro  lado,  aparece  significativa  a  perda  de  arrecadação  do 
Estado  de  São  Paulo,  mês  a  mês, com  a  conduta  reiterada  que  vem 
adotando a Refinaria de Petróleos de Manguinhos S.A. na condição de 
contribuinte  substituta  de ICMS,  com impactos  negativos  axiomáticos 
relativamente  às  políticas  públicas  de  atendimento  à  população 
financiadas pelas receitas que, embora apuradas e declaradas ao Poder 
Público, deixam de ser arrecadadas.

Anualmente  edita-se  lei  orçamentária,  na  qual,  dentre  outras 
informações,  vai  refletida  a  expectativa do montante  a  ser  realizado a 
título  de  receita  e  também  são  consignados  os  recursos  financeiros 
destinados ao pagamento de precatórios.

É  verdade  que  há  a  possibilidade  de  a  receita  prevista  na  lei 
orçamentária  não vir  a  se  concretizar  no curso  do  exercício  financeiro 
correspondente;  também  é  verdade  que  o  §  5º  do  art.  100  da  CF/88 
preconiza a obrigatoriedade de “inclusão, no orçamento das entidades de 
direito  público,  de  verba  necessária  ao  pagamento  de  seus  débitos, 
oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios 
judiciários apresentados até 1º de julho,  fazendo-se o pagamento até o 
final do exercício seguinte”

Com essas  situações,  entretanto,  não  se  confunde  a  conduta  que 
nesse juízo precário identifico que a Fazenda Pública do Estado de São 
Paulo visa estancar com relação à Refinaria de Petróleos de Manguinhos 
S.A. com fundamento no art. 20, IV, § 4º, item 2 da Lei estadual nº 6.374/89 
e no §3º do art. 262 do Regulamento do Imposto sobre a Circulação de 
Mercadorias do Estado de São Paulo, qual seja: a  permanente aquisição 
de precatório de terceiros a fim de impor à Fazenda Pública paulista o 
efeito  “liberatório  do  pagamento  de  tributos  da  entidade  devedora” 
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prescrito  no  §  2º  do  art.  78  do  ADCT,  ou  eventual  “compensação” 
preceituada no § 9º do art. 100 da CF/88 ou no inciso II do § 9º do art. 97 
do ADCT, impactando diretamente o poder de definição de prioridades 
políticas na gestão de recursos públicos pelo Poder Executivo paulista e 
na  programação  orçamentária  aprovada  pelo  Poder  Legislativo 
respectivo.

Nessa medida, a decisão ora objetada apresenta risco à economia e 
à ordem administrativa do Estado de São Paulo, razão pela qual defiro o 
pedido para suspender os efeitos da decisão do TJRJ que conferiu efeito 
suspensivo a recurso extraordinário interposto pela Refinaria de Petróleos 
de  Manguinhos  S/A  e  outros,  nos  autos  do  Processo  nº  0016520-
40.2017.8.19.0000.

Comunique-se, com urgência. 
Publique-se. Intime-se.

Brasília, 28 de novembro de 2019.

Ministro DIAS TOFFOLI

Presidente
Documento assinado digitalmente
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