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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

3024894-84.2013.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante 

BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, é apelado FAZENDA DO ESTADO 

DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal 

de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram 

provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, 

que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 

Desembargadores RICARDO ANAFE (Presidente sem voto), FLORA 

MARIA NESI TOSSI SILVA E FERRAZ DE ARRUDA.

São Paulo, 10 de agosto de 2016.

SOUZA MEIRELLES

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação Cível n° 3024894-84.2013.8.26.0405
Apelante: Bio Indústria Comércio S/A
Apelada: Fazenda Pública do Estado de São 
Paulo
Interessado: Delegado da Delegacia Regional 
Tributária de Osasco
Comarca: Osasco
Vara: 1ª Vara da Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. José Tadeu Picolo Zanoni
TJSP (voto nº 3639)

Apelação cível  Mandado de segurança  
Pretensão a segurança para devolução do 
certificado digital para emissão de nota fiscal 
eletrônica e reativação de inscrição estadual  
Impetrante que teve inscrição suspensa por 
fraude estruturada com finalidade de lesar o 
fisco  Denegada a segurança  Insurgência  
Ausência de direito líquido e certo demonstrado 
de plano para possibilitar a concessão da 
ordem  Sociedade empresária que não ilidiu as 
constatações de fraude da Administração 
Pública  Precedentes deste E. Tribunal de 
Justiça  Sentença mantida - Apelo desprovido. 

Apelação cível manejada por Bio Indústria 

Comércio S/A nos autos de mandado de segurança que tramitou 

perante a 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Osasco, cujo 

pedido foi julgado improcedente para indeferir os pedidos de 

devolução de certificado digital para emissão de notas fiscais e 

reativação da inscrição estadual da impetrante.  
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Vindica a apelante a desconstituição da r. 

sentença, a fim de que seja reconhecida a possibilidade do 

restabelecimento da eficácia de sua inscrição estadual e a liberação 

do sistema para emissão das notas fiscais, em prestígio à livre 

prática de atividades econômicas, à liberdade do exercício profissional e 

à função social da propriedade, precipuamente, se considerada a sua 

regularidade perante o fisco.

Recurso tempestivo, bem processado e 

contrariado (fls. 217/229).

Tal, em abreviado, o relatório.

Como dos autos se dessume, o mandamus 

foi manejado pelo impetrante objetivando o restabelecimento da 

eficácia de sua inscrição estadual e o desbloqueio no sistema 

estadual para a emissão de notas fiscais eletrônicas visando a 

continuidade das atividades empresárias.

Para tanto alegou a impetrante que, em 

agosto de 2013, surpreendeu-se com a apreensão de seu 

certificado digital para emissão de notas fiscais eletrônicas, após 
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diligência fiscal junto à empresa Probor do Brasil Borrachas Ltda.

Dirigiu-se a impetrante à sede do Posto 

Fiscal, onde foi informada que a Inscrição Estadual da empresa 

estava suspensa, em razão de indícios de fraude estruturada com 

escopo de lesar o fisco, apontados no expediente administrativo 

GDOC nº 1000670-1086537/2013 (fls. 165/170), ilação da 

Administração Pública em função da emissão de notas fiscais fora 

de seu estabelecimento industrial.

Com o escopo de excluir sua participação 

na fraude, asseverou a impetrante que o certificado digital fora 

instalado em local diverso de sua sede em virtude da facilidade de 

estabelecer conexão de internet naquele local. Ressaltando a 

inexistência de regramento para que as notas fiscais sejam 

impressas no local de saída das mercadorias.

Outrossim, refuta o mérito contemplado no 

processo administrativo, afirmando ter havido violação do devido 

processo legal administrativo, pois não foram lavradas Ordem de 

Serviço Fiscal, Intimação ou notificação em seu nome.
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Deste modo, na peça vestibular, formula 

pedido liminar para devolução do certificado digital e, no mérito, a 

confirmação da tutela antecipada e a concessão da segurança para 

a reativação da inscrição estadual.

Houve o indeferimento da liminar (fls. 82) e 

intimação da autoridade coatora para oferecer informações.

Assim, por seu turno, a impetrada 

sustentou, preliminarmente, inadequação do mandamus, por 

ausência do direito líquido e certo pressuposto de constituição do 

remédio constitucional, deduzindo que a impetrante falhou na 

demonstração de plano da violação de direito perpetrada quando da 

apreensão do certificado digital, bem como da afronta ao seu direito 

de defesa na esfera administrativa.

Quanto ao mérito, explicita que os indícios 

de fraude se mostram consistentes, revelando-se palatável a 

concepção de que a impetrante deixava que a empresa investigada 

pelo fisco utilizasse seus dados cadastrais e sua certificação digital 

para emissão de notas fiscais eletrônicas, ensejando as saídas de 

mercadorias acompanhadas de documentação irregular.
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A r. sentença dardejada, como mencionado 

alhures, julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que 

restara evidenciada a participação da impetrante em fraude visando 

a sonegação de tributos, senão vide trecho que expressa o 

convencimento:

“Verifica-se que a empresa tinha uma inscrição 
bem antiga e foi ressuscitada em setembro de 
2012, sendo que seus lançamentos de entradas 
são em valores irrisórios. Depois, entregou 
GIAs em atraso, indicando saídas do que não 
produz e do que não compra, com a finalidade 
de manter seus dados cadastrais ativos e 
continuar com a fraude, sem pagar o ICMS 
declarado. Também é dito que os sócios da 
impetrante foram intimados para comparecer ao 
posto fiscal e ficaram inertes. As informações 
também narram que a empresa impetrante atua 
juntamente com outras, lesando o Fisco.” (fls. 
179)

Desafia o r. julgado a impetrante em 

apelação, reprisando os argumentos contidos na petição inicial.

Em que pese aos fundamentos colocados 

nas razões recursais, o recurso não comporta acolhimento. 

Com efeito, o remédio constitucional eleito 

como via processual se presta a assegurar direito líquido e certo 
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lesado ou sob ameaça de lesão por autoridade coatora, desde que 

municiado por prova pré-constituída demonstrável de plano.

Acerca dos supra referido pressuposto de 

admissibilidade do mandamus, preclaras estão preleções de HELY 

LOPES MEIRELES: in litteris

“Direito líquido e certo é o que se apresenta 
manifesto na sua existência, delimitado na sua 
extensão e apto a ser exercitado no momento 
da impetração. Por outras palavras, o direito 
invocado, para ser amparável por mandado de 
segurança, há de vir expresso em norma legal e 
trazer em si todos os requisitos e condições de 
sua aplicação ao impetrante: se sua existência 
for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver 
delimitada, se seu exercício depender de 
situações e fatos ainda indeterminados, não 
rende ensejo à segurança, embora possa ser 
defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a “direito líquido e certo”, 
está exigindo que esse direito se apresente com 
todos os requisitos para seu reconhecimento e 
exercício no momento da impetração. Em última 
análise, o direito líquido e certo é direito 
comprovado de plano.” (in Mandado de Segurança e 

Ações Constitucionais, 35ª ed., atual. e ampl., São Paulo: 
Malheiros Editores, 2013, pág. 37).

Seguindo esse norte, os elementos de 

convicção carreados aos autos não demonstram com precisão a 

existência dos requisitos. Pois, verdadeiramente, não foi 
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demonstrado que a impetrante deveria manter a inscrição estadual 

eficaz e o certificado de emissão de notas fiscais diante de 

participação em fraude identificada.

De modo contrário, as provas trazidas pela 

impetrada mostram-se críveis. Com efeito, em diligência à empresa 

Probor do Brasil Borrachas Ltda., a Administração Pública 

encontrou diversos carimbos de assinatura e certificação digital de 

outras empresas, incluindo a certificação digital da impetrante, 

que fora apreendida, conforme Relação de Documentos 

Apreendidos Anexo ao AALD nº 29.116.139 (fls. 24).

Em meio a outros documentos de empresas 

diversas da investigada, o certificado digital da impetrante corrobora 

com a ideia de que houve colaboração de outras sociedades 

empresárias para a ocorrência de fraude perante o fisco.

Neste sentido, relevante consignar o que a 

fiscalização apurou na diligência de investigação no estabelecimento 

da empresa Probor do Brasil Borrachas Ltda.:

“Constatamos no ato da visita, que a PROBOR 
efetua saídas de mercadorias com 
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documentação irregular, usando a Certificação 
Digital dos supostos contribuintes, abaixo, para 
a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas:

(...)

BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A I.E. 
241.038.031.117” (fls. 166)

Malgrado as alegações, a impetrante não 

se desonerou de demonstrar o motivo pelo qual seu certificado 

digital, instalado em localidade suspeita, diversa de sua sede, não 

poderia ser apreendido.

Igualmente, não comprovou de forma cabal 

o porquê sua inscrição estadual não deveria ser suspensa, nem 

sequer defendeu a existência da empresa ante a percepção do fisco 

de que os valores circulantes seriam irrisórios.

A esse respeito, transcreve-se a 

averiguação do agente de fiscalização da impetrada:

“A BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A I.E. 
241.038.031.117 é uma empresa que constava 
com a inscrição 110.456.870, muito antiga, não 
tinha nem os últimos dígitos, ou seja, constava 
como não cadastrada, foi ressuscitada em 
20/09/2012 junto aos órgãos competentes, para 
fraudar o fisco, pois como vemos nas contas 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

APELAÇÃO Nº 3024894-84.2013.8.26.0405 - OSASCO - 10/12

fiscais e cópias das GIAs apresentadas a 
Secretaria da Fazenda, cópias juntadas, os 
lançamentos de entradas de mercadorias me/ou 
insumos, são de valores irrisórios no período, 
seus dados cadastrais só prestam para emitir 
Notas Fiscais Eletrônicas para terceiros”.

A BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A I.E. 
241.038.031.117 entregou as GIAs em atraso, 
indicando valores significativos de saídas, 
emite Notas Fiscais Eletrônicas indicando 
saídas do que não produz e do que não compra, 
o motivo deste pedido é apenas para manter 
seus dados cadastrais ativos e continuar com a 
fraude, não houve pagamento do ICMS 
declarado.” (fls. 168).

Sendo assim, ausente prova em sentido 

contrário, apta a afastar a presunção de veracidade e legitimidade 

dos documentos fiscais, o ato administrativo proveniente do 

expediente administrativo GDOC nº 1000670-1086537/2013, o 

qual aponta que a impetrante teve sua inscrição suspensa por 

fraude, não aparenta ser ilegal ou abusivo.

Pelo que se vislumbraram ausentes os 

requisitos de liquidez e certeza do direito invocado, sendo indevida a 

concessão da segurança pleiteada. Neste sentido se posiciona a 

iterativa jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça em casos 

assemelhados:

DIREITO ADMINISTRATIVO. ICMS. Suspensão 
da eficácia de inscrição estadual. Possibilidade. 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

APELAÇÃO Nº 3024894-84.2013.8.26.0405 - OSASCO - 11/12

Impetrante participou de fraude estruturada 
objetivando o não recolhimento dos impostos 
devidos. Inadequação da via eleita.  Inexistência 
do alegado direito líquido e certo. Sentença de 
denegação da segurança mantida. Recurso 
conhecido e improvido. (Apelação nº 
3024896-54.2013.8.26.0405, Rel. Vera Angrisani; 2ª Câmara 
Extraordinária de Direito Público; j. em 15.3.2016)

APELAÇÃO  MANDADO DE SEGURANÇA  
ATO ADMINISTRATIVO  Pretensão de 
reativação de inscrição estadual pela empresa 
impetrante  Impossibilidade  Regular 
procedimento administrativo que resultou na 
suspensão da inscrição estadual  ausência de 
direito líquido e certo. Sentença mantida. 
Recurso desprovido. (Apelação nº 0018688-
94.2013.8.26.0053, Rel. Antonio Celso Faria; 8ª Câmara de 
Direito Público; j. em 23.9.2015)

No mais, notório que o ato impugnado 

mantem a observância à legislação aplicável ao tema, em especial, 

ao art. 20, I e II, § 1º, que prevê a suspensão da eficácia da 

inscrição estadual de sociedades empresárias. 

Deste modo, apesar do inconformismo da 

apelante, não há, como visto, qualquer irregularidade ou ilegalidade 

praticada pela autoridade coatora, vez que referida suspensão da 

eficácia de inscrição estadual encontra previsão legal, o que só 

poderia ser dirimido, uma vez que não existe prova pré-constituída, 

em amplo contraditório, não sendo esta a via adequada.
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Em suma, à vista de todo o exposto, 

imperativa a mantença da r. sentença por seus próprios e judiciosos 

fundamentos.  

Postas tais premissas, por meu voto, nego 

provimento ao apelo.

SOUZA MEIRELLES
Desembargador Relator
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