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1000041-57115/2012 - MARIA APPARECIDA NASSIBEN - 
DJF 9875 - 901.663.530 - 01-01-2013

1000345-58549/2012 - VALMIR DIOGO DE CARVALHO - 
EXO 0059 - 376.467.762 - 01-01-2013

1000041-60396/2012 - WILLIAN DOS REIS XAXA - LVD 
5456 - 878.080.481 - 01-01-2013

1000041-61942/2012 - MARIA DE LURDES CANDIDO LUIZ 
- EMW 3108 - 198.445.822 - 01-01-2013

1000345-72452/2012 - ABIGAIL FERREIRA DE VIZEU - AKC 
3923 - 777.237.466 - 01-01-2013

51085-75946/2012 - MARIA APARECIDA LEÃO DE ANDRA-
DE SILVA - DTC 0649 - 946.740.950 - 01-01-2013

1000345-72044/2012 - CAMILA IAROSSI OLIVEIRA - DYG 
7009 - 918.074.215 - 01-01-2013

1000041-80104/2012 - MARCIA LEITE MEDEIROS - 
CZX3626 - 799955256 - 01-01-2013

1000041-78984/2012 - CLAUDIO JOÃO GARCIA - EZL6207 
- 421135247 - 23-12-2011

1000345-81067/2012 - VAGNER MARCELO NOTAROBERTO 
MARCANDALI - EFV1354 - 342934031 - 01-01-2013

1000041-85203/2012 - VANIA GONZAGA BEZERRA APPA-
RECIDO - DJC2208 - 838538509 - 01-01-2013

1000345-59977/2012 - JOSE EUDES MENEZES PINHEIRO - 
ELJ4417 - 224559290 - 01-01-2013

51085-87611/2012 - WILLIAM RODRIGUES MARTINS - 
EZL5504 - 412636719 - 12-12-2011

51085-90942/2012 - MURCIO GONZAGA DA CRUZ - 
DTD4023 - 948787708 - 01-01-2012

 DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA 
A CAPITAL II
 
Despachos do Delegado, de 29-06-2012
Os contribuintes, abaixo identificados, ficam notificados da 

decisão do Sr. Delegado Regional Tributário da Delegacia Regio-
nal Tributária da Capital II - São Paulo que negou provimento ao 
recurso formulado face à decisão do Sr. Chefe do Posto Fiscal 
acerca do lançamento do IPVA, exigido conforme comunicação 
expedida nos termos do artigo 13-A da Lei 6.606/89 ou do artigo 
18 da Lei 13.296/08.

Da decisão não cabe mais recurso, conforme preceitua o 
artigo 10 do Decreto 54.714/09, sendo que dentro do prazo de 
30 (trinta) dias, contados da data desta publicação, deverá ser 
efetuado o pagamento do débito com os acréscimos legais, sob 
pena de inscrição na dívida ativa nos termos do artigo 13-A da 
Lei 6.606/89 ou do artigo 48 da Lei 13.296/08.

Os autos foram encaminhados ao Posto Fiscal: PFC-10-Lapa/
Santana.

Nome - CPF/CNPJ - Nº Controle - Placa
VERA LUCIA DE LIMA - 064.296.238-31 - 43969993-9 - 

AWD 3030
 
Notificação
Nos termos do artigo 9º, da Lei 13.457, de 18-03-2009, FICA 

o proprietário do Veículo de Placa AJX-4113, Ano 2001, empresa 
MFEX LOGÍSTICA E SERVIÇOS LT – CNPJ 04.652.101/0001-06 e 
IE 149.487.377.116, com endereço à Rua Conselheiro Nebias, 
1.039 - Campos Eliseos – São Paulo/SP - CEP. 01.203-002, 
NOTIFICADO da lavratura do Auto de Infração e Imposição de 
Multa AIIM 4.007.516-3 de 28-06-2012, por manter o registro 
do Veículo acima identificado em Outra Unidade da Federação, 
nos exercícios de 2007 e 2008, sendo seu domicílio neste Esta-
do, conforme consta na Comunicação de Lançamento do IPVA; 
infringindo o disposto no artigo 16, §§1º e 4º, c/c artigo 2º, da 
Lei 6.606/89 e capitulando a Multa no artigo 18, inciso II, c/c. §§ 
1° e 2°, da Lei 6.606/89.

Nos termos e condições do artigo 20 da Lei 6.606/89 c/c. 
artigo 49, inciso II, da Lei 13.296 de 23-12-2008, a multa poderá 
ser paga com desconto; sendo a redução de 70% e 60% no 
prazo de 15 e 30 dias respectivamente, de acordo com a Lei 
13.918/09.

No mesmo prazo (30 dias) caberá defesa por escrito dirigida 
ao Delegado Regional Tributário de Julgamento, nos termos do 
artigo 100 do Decreto 54486/09.

O AIIM ficará à disposição para vistas na DRTC-II/UFC – 
Unidade Fiscal de Cobrança, situado à Rua Nossa Senhora da 
Lapa 370 – Sobre-Loja - Lapa – São Paulo - SP, nos dias úteis, no 
horário das 09h às 16h30, onde aguardará o decurso de prazo 
legal, findo o qual, sem que nenhuma providência acima tenha 
sido tomada, o mesmo será encaminhado para a Dívida Ativa. 
Na mesma Unidade, ficará à disposição do contribuinte, uma via 
do AIIM, dos demonstrativos e demais documentos que o ins-
truem e poderão ser retirados pelo interessado ou representante 
habilitado, nos termos preconizados no artigo 99, parágrafo 4º 
do Decreto 54.486/09

 
Notificação
Nos termos do artigo 9º, da Lei 13.457, de 18-03-2009, FICA 

o proprietário do Veículo de Placa AJX-5780, Ano 2001, empresa 
MFEX LOGÍSTICA E SERVIÇOS LT – CNPJ 04.652.101/0001-06 e 
IE 149.487.377.116, com endereço à Rua Conselheiro Nebias, 
1.039 - Campos Eliseos – São Paulo/SP - CEP. 01.203-002, 
NOTIFICADO da lavratura do Auto de Infração e Imposição de 
Multa AIIM 4.007.517-5 de 28-06-2012, por manter o registro 
do Veículo acima identificado em Outra Unidade da Federação, 
nos exercícios de 2007 e 2008, sendo seu domicílio neste Esta-
do, conforme consta na Comunicação de Lançamento do IPVA; 
infringindo o disposto no artigo 16, §§1º e 4º, c/c artigo 2º, da 
Lei 6.606/89 e capitulando a Multa no artigo 18, inciso II, c/c. §§ 
1° e 2°, da Lei 6.606/89.

Nos termos e condições do artigo 20 da Lei 6.606/89 c/c. 
artigo 49, inciso II, da Lei 13.296 de 23-12-2008, a multa poderá 
ser paga com desconto; sendo a redução de 70% e 60% no 
prazo de 15 e 30 dias respectivamente, de acordo com a Lei 
13.918/09.

No mesmo prazo (30 dias) caberá defesa por escrito dirigida 
ao Delegado Regional Tributário de Julgamento, nos termos do 
artigo 100 do Decreto 54486/09.

O AIIM ficará à disposição para vistas na DRTC-II/UFC – 
Unidade Fiscal de Cobrança, situado à Rua Nossa Senhora da 
Lapa 370 – Sobre-Loja - Lapa – São Paulo - SP, nos dias úteis, no 
horário das 09h às 16h30, onde aguardará o decurso de prazo 
legal, findo o qual, sem que nenhuma providência acima tenha 
sido tomada, o mesmo será encaminhado para a Dívida Ativa. 
Na mesma Unidade, ficará à disposição do contribuinte, uma via 
do AIIM, dos demonstrativos e demais documentos que o ins-
truem e poderão ser retirados pelo interessado ou representante 
habilitado, nos termos preconizados no artigo 99, parágrafo 4º 
do Decreto 54.486/09

 Comunicado de 29-06-2012
O Delegado Regional Tributário da Capital – DRTC-II, no uso 

das atribuições conferidas pelos artigos 18, inciso II e 19 da Por-
taria CAT-95/2006, tendo em vista a constatação da ocorrência 
da hipótese prevista no inciso III (inexistência do estabelecimen-
to para o qual foi concedida a inscrição) do artigo 30 do Decreto 
45.490/00 (RICMS), devidamente apurada mediante regular 
Procedimento Administrativo, DETERMINA o enquadramento 
na situação como NULA, com efeitos a partir de 28-11-2008, da 
Inscrição Estadual do contribuinte abaixo identificado:

ALTO ASTRAL COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. - EPP
IE 148.409.600.110 - CNPJ: 10.500.529/0001-28
ENDEREÇO: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 118 – CONJUNT0 

516 – LOJA 84 - CENTRO - SÃO PAULO-SP
CEP: 01.032-000
Desta decisão caberá recurso ao Diretor Executivo da 

Administração Tributária – DEAT, sem efeito suspensivo, no 

a) motivos para a substituição do arquivo digital;
b) descrição sucinta das correções pretendidas e se das 

correções resultaram crédito acumulado gerado e apropriado 
a maior.” (NR).

Artigo 2º - Ficam acrescentados, com a redação que se 
segue, os dispositivos a seguir indicados à Portaria CAT-26/10, 
de 12 de fevereiro de 2010:

I - a alínea “j” ao inciso V do artigo 4º:
“j) constatada a apropriação de crédito acumulado em 

desacordo com a legislação, inclusive nos casos de substituição 
de arquivo digital.” (NR);

II – os §§ 4º e 5º ao artigo 18:
“§ 4º - A verificação fiscal sumária de que trata o “caput” 

deste artigo deverá ser:
1 - realizada também nos arquivos digitais substitutivos e 

complementares;
2 - renovada, sempre que houver novos elementos que 

justifiquem a sua realização.” (NR);
“§ 5º - Os relatórios resultantes da verificação fiscal sumá-

ria deverão ser juntados ao respectivo processo de pedido de 
apropriação de crédito acumulado.” (NR);

III - os itens 7 e 8 ao § 3º do artigo 43:
“7 - decidir pelo indeferimento sumário do pedido de apro-

priação de crédito acumulado, na hipótese de haver saldo deve-
dor após o período referido no pedido de apropriação;” (NR);

“8 – decidir os pedidos de processamento do arquivo digital 
de que tratam o artigo 12 e o item 4 do § 9º do artigo 44.” (NR).

IV – os §§ 10, 11 e 12 ao artigo 44:
“§ 10 - O arquivo digital substitutivo somente será submeti-

do às verificações previstas no item 2 do § 3º após o pedido para 
processamento de que trata o item 4 do § 9º ser autorizado pelo 
Chefe do Posto Fiscal, no Sistema e-CredAc, e o contribuinte ser 
notificado quanto a esta decisão.” (NR);

“§ 11 - O acolhimento do arquivo substitutivo poderá 
implicar os eventos mencionados no § 3º do artigo 12.” (NR);

“§ 12 - A substituição do arquivo digital poderá ser determi-
nada pela Secretaria da Fazenda, mediante intimação específica, 
aplicando-se o disposto nos itens 1, 2 e 3 do § 9º.” (NR).

Artigo 3º - Ficam revogados os artigos 46 a 50 da Portaria 
CAT-26/10, de 12 de fevereiro de 2010.

Artigo 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

 Retificação do D.O. de 27-06-2012
NA Portaria CAT 79/2012 de 26-06-2012

ONDE 
SE LÊ: 

Artigo 4º - Ficam revogadas, a partir de 01-07-2012, a Portaria CAT-263/09, de 16-12-
2009, e a Portaria CAT-81/11, de 29-6-2011,

LEIA-SE: Artigo 3º - Ficam revogadas, a partir de 01-07-2012, a Portaria CAT-263/09, de 16-12-
2009, e a Portaria CAT-81/11, de 29-6-2011 e

ONDE 
SE LÊ: 

Artigo 5º - Esta portaria entra em vigor em 01-07-2012,

LEIA-SE: Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor em 01-07-2012.

 DELEGACIAS REGIONAIS TRIBUTÁRIAS

 DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA 
DA CAPITAL I
 Comunicado
O Delegado Regional Tributário da Capital – DRTC-I, comu-

nica aos interessados que, em decorrência de despacho exarado 
no Processo Administrativo 51085-423353/2012 e, tendo em 
vista o disposto no artigo 411 do Regulamento do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Pres-
tações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal 
e de Comunicação – RICMS (aprovado pelo Decreto 45.490, de 
30-11-2000), com base no artigo 7° da Portaria CAT - 45, de 
17-04-2012, deferiu, para vigorar no período de 01-07-2012 
a 31-08-2012, o pedido de credenciamento do contribuinte 
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A PETROBRAS, Inscrição Estadual 
108.119.504.115 e CNPJ 33.000.167/0001-01.

 Comunicado
O Delegado Regional Tributário da Capital – DRTC-I, comu-

nica aos interessados que, em decorrência de despacho exarado 
no Processo Administrativo 51085-179814/2010 e, tendo em 
vista o disposto no artigo 418-A do Regulamento do Imposto 
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermu-
nicipal e de Comunicação – RICMS (aprovado pelo Decreto 
45.490, de 30-11-2000), com base no artigo 6° da Portaria CAT 
- 223, de 09-11-2009, deferiu, para vigorar no período de 01-07-
2012 a 31-12-2012, o pedido de credenciamento do contribuinte 
ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO S.A, 
Inscrição Estadual 115.704.427.114 e CNPJ 01.349.764/001-50.

 Posto Fiscal da Capital 10 - Sé
 
Despachos do Chefe
Deferindo:
Nos termos do art. 13 da Lei Estadual 13.296/2008, os 

pedidos de concessão de isenção de IPVA, formulados pelos 
interessados abaixo relacionados, as quais prevalecerão enquan-
to subsistirem os requisitos necessários à sua fruição.

Os processos serão encaminhados para o arquivo desta 
SEFAZ.

PROCESSO – INTERESSADO – PLACA – RENAVAM - PARTIR 
DE

1000041-47709/2012 - MARIO FELIX DA SILVA - EVS 2555 
- 178.338.133 - 01-01-2013

1000041-45306/2012 - GILSON DURAES CORDEIRO - EXI 
8710 - 406.778.124 - 01-01-2013

1000041-39234/2012 - KATIA SOARES - EMU 6959 - 
418.464.324 - 07-12-2011

1000041-32482/2012 - GILCELIA GOMES DE OLIVEIRA - 
EMU 2767 - 419.421.041 - 30-11-2011

1000041-14531/2012 - CAVALEIRO SERVIÇOS DE TRANS-
PORTES S/C LTDA ME - EMU 8220 - 408.099.810 - 02-12-2011

1000041-7518/2012 - DANIEL MARQUES DE SOUZA NEVES 
- DVS 1340 - 921.630.875 - 01-01-2013

1000041-12361/2012 - SILVIA DE OLIVEIRA BARONI SIMAN 
- DTD 5090 - 119.844.524 - 01012013

1000041-10677/2012 - RONALDO VIEIRA DOS SANTOS - HJI 
0239 - 206.397.267 - 01-01-2013

1000041-24227/2012 - ADILSON ALVES DE CAMPOS - ELW 
9413 - 340.536.330 - 01-01-2013

1000123-30026/2012 - REGINALDO JOSE DE FREITAS - EFV 
5698 - 206.098.332 - 01-01-2013

1000345-38804/2012 - RENATO PAIXÃO LIMA DOS SANTOS 
- EYN 7644 - 343.359.162 - 01-01-2013

51085-47926/2012 - LUIZ ERLON MOREIRA - EWX 0150 - 
363.002.065 - 01-01-2013

1000041-48184/2012 - REGINALDO SILVA DE OLIVEIRA - 
EXO 0040 - 367.494.337 - 01-01-2013

1000041-53257/2012 - WAGNER SILVEIRA - BUP 6151 - 
684.855.917 - 01-01-2013

1000041-53237/2012 - RODRINE ROTA - DJF 7320 - 
890.401.659 - 01-01-2013

100041-52404/2012 - PATRICIA REGINA DA SILVA - EWO 
9620 - 406.251.029 - 07-12-2011

1000041-52402/2012 - KATIA DANIELE G. S. DOS SANTOS - 
EBC 2782 - 405.798.814 - 25-11-2011

51085-53539/2012 - FABIO MARQUES PEREIRA - DTC 4006 
- 954.497.279 - 01-01-2013

1000041-56444/2012 - DELCIO ALVES DE BRITO - CLJ 8327 
- 743.443.306 - 01-01-2013

80 Artefatos de higiene / toucador de alumínio 7615.20.00 73,56 

81 
Outras obras de alumínio, próprias para 
construções, incluídas as persianas 76.16 62,86 

82 

Outras guarnições, ferragens e artigos 
semelhantes de metais comuns, para 
construções, inclusive puxadores, exceto 
persianas de alumínio constantes do item 81 

76.16, 
8302.4  

61,68 

83 

Cadeados, fechaduras e ferrolhos (de chave, de 
segredo ou elétricos), de metais comuns, 
incluídas as suas partes fechos e armações 
com fecho, com fechadura, de metais comuns 
chaves para estes artigos, de metais comuns 
excluídos os de uso automotivo 

83.01 67,62 

84 Dobradiças de metais comuns, de qualquer tipo 8302.10.00 73,56 

85 Pateras, porta-chapéus, cabides, e artigos 
semelhantes de metais comuns 

8302.50.00 78,32 

86 
Tubos flexíveis de metais comuns, mesmo com 
acessórios, para uso na construção civil 83.07 62,86 

87 

Fios, varetas, tubos, chapas, eletrodos e 
artefatos semelhantes, de metais comuns ou de 
carbonetos metálicos, revestidos exterior ou 
interiormente de decapantes ou de fundentes, 
para soldagem (soldadura) ou depósito de 
metal ou de carbonetos metálicos fios e varetas 
de pós de metais comuns aglomerados, para 
metalização por projeção 

83.11 67,62 

88 Aquecedores de água não elétricos, de 
aquecimento instantâneo ou de acumulação 

8419.1 58,11 

89 

Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de 
pressão e as termostáticas) e dispositivos 
semelhantes, para canalizações, caldeiras, 
reservatórios, cubas e outros recipientes 

84.81 59,30 

90 
Partes de máquinas e aparelhos para soldadura 
forte ou fraca e de máquinas e aparelhos para 
soldar metais por resistência 

8515.1, 
8515.2, 
8515.90.00 

65,24 

91 Banheira de hidromassagem 90.19 59,30 

92 Demais mercadorias arroladas no § 1º do artigo 
313-Y do Regulamento do ICMS 

 101,42 

 

 Portaria CAT-83, de 29-06-2012

Altera a Portaria CAT-241/09, de 25-11-2009, que estabelece a base de cálculo na saída de produtos de colchoaria, a 
que se refere o artigo 313-Z2 do Regulamento do ICMS e dá outras providências.

O Coordenador da Administração Tributária, tendo em vista o disposto nos artigos 28-A, 28-B e 28-C da Lei 6.374, de 1º de 
março de 1989, nos artigos 41, caput, 313-Z1 e 313-Z2 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo 
Decreto 45.490, de 30 de novembro de 2000, e considerando o pleito justificado das entidades representativas do setor pertinente 
quanto às dificuldades para a conclusão das correspondentes pesquisas de preços, expede a seguinte portaria:

Artigo 1° - Passa a vigorar com a redação que se segue o artigo 3º da Portaria CAT-241/09, de 25 de novembro de 2009:
“Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos no período de 1º de janeiro de 2010 

a 31 de julho de 2012.” (NR).
Artigo 2º - A partir de 1º de agosto de 2012, a base de cálculo para fins de retenção e pagamento do imposto relativo às 

saídas subseqüentes das mercadorias arroladas no § 1º do artigo 313-Z1 do Regulamento do ICMS, com destino a estabelecimento 
localizado em território paulista, será o preço praticado pelo sujeito passivo, incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, 
seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao adquirente, acrescido do valor adicionado calculado mediante a multiplicação 
do preço praticado pelo Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST relacionado no Anexo Único.

§ 1º - Quando não houver a indicação do IVA-ST específico para a mercadoria deverá ser aplicado o percentual de 159,34% 
(cento e cinqüenta e nove inteiros e trinta e quatro centésimos por cento).

§ 2º - Na hipótese de entrada de mercadoria proveniente de outra unidade da Federação cuja saída interna seja tributada com 
alíquota superior a 12% (doze por cento), o estabelecimento destinatário paulista deverá utilizar o “IVA-ST ajustado”, calculado 
pela seguinte fórmula:

IVA-ST ajustado = [(1+IVA-ST original) x (1 - ALQ inter)/(1 - ALQ intra)] -1, onde:
1 - IVA-ST original é o IVA-ST aplicável na operação interna, conforme previsto no caput;
2 - ALQ inter é a alíquota interestadual aplicada pelo remetente localizado em outra unidade da Federação;
3 - ALQ intra é a alíquota aplicável à mercadoria neste Estado.
Artigo 3º - Fica revogada, a partir de 1º de julho de 2012, a Portaria CAT-76/11, de 29 de junho de 2011.
Artigo 4º - Esta portaria entra em vigor em 1º de julho de 2012.

ANEXO ÚNICO 
 

Item Descrição das mercadorias NBM/SH IVA-ST (%) 

1 Suportes elásticos para cama 9404.10.00 159,34 

2 Colchões, inclusive Box 9404.2 88,72 
3 Travesseiros e pillow 9404.90.00 95,84 

4 
Demais mercadorias arroladas no § 1º do artigo 313-
Z1 do Regulamento do ICMS  159,34 

 

 Portaria CAT-84, de 29-06-2012

Altera a Portaria CAT- 26/10, de 12-02-2010, que dispõe sobre a apropriação e utilização de crédito acumulado do 
ICMS.

O Coordenador da Administração Tributária, tendo em vista o disposto nos artigos 71 a 84 e 586 a 592 do Regulamento do 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto nº 45.490, de 30 de novembro de 2000, e ainda o disposto no 
artigo 30 das Disposições Transitórias do mesmo Regulamento, expede a seguinte portaria:

Artigo 1º - Passam a vigorar, com a redação que se segue, os dispositivos adiante indicados da Portaria CAT-26/10, de 12 de 
fevereiro de 2010:

I - o artigo 12:
“Artigo 12 - O contribuinte poderá solicitar a substituição do arquivo digital acolhido pela Secretaria da Fazenda, de que trata 

o artigo 6º, mediante o seguinte procedimento:
I - gerar novo arquivo digital com todas as informações do período de referência, incluindo as correções e o código relativo à 

finalidade do arquivo, conforme previsto no item 3.2 do Anexo II da Portaria CAT - 83/09, de 28-04-2009;
II - pré-validar o arquivo digital;
III - enviar o arquivo digital à Secretaria da Fazenda por meio do programa de Transmissão Eletrônica de Documentos – TED;
IV - pedir o processamento do arquivo digital, mediante requerimento apresentado no Posto Fiscal de sua vinculação, em 2 

(duas) vias, uma para formar processo e outra para ser protocolada e devolvida ao contribuinte.
§ 1º - O pedido para processamento do arquivo digital deverá conter as seguintes informações:
1 - nome, endereço, número de inscrição estadual e no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;
2 - motivos para a substituição do arquivo digital;
3 - descrição sucinta das correções pretendidas, indicação das alterações dos saldos, itens de estoque e fabricação.
§ 2º - Regularmente recepcionado pela Secretaria da Fazenda nos termos do inciso II do artigo 10, o arquivo digital substitutivo 

somente será submetido ao processo de pós-validação após o pedido para processamento ser autorizado pelo Chefe do Posto Fiscal 
e o contribuinte ser notificado quanto a esta decisão.

§ 3º - O acolhimento do pedido para processamento do arquivo substitutivo poderá implicar:
1 - o bloqueio da conta corrente eletrônica, nos termos da alínea “j” do inciso V do artigo 4º;
2 - a reincorporarão do crédito acumulado apropriado, caso incorra em uma das hipóteses do artigo 28;
3 - a suspensão dos pedidos de apropriação de crédito acumulado em andamento.” (NR);
II - o artigo 13:
“Artigo 13 - A substituição do arquivo digital poderá ser determinada pela Secretaria da Fazenda, mediante intimação especí-

fica, aplicando-se o disposto nos incisos I, II e III do artigo 12.” (NR);
III - o “caput” do artigo 18, mantidos os seus incisos:
“Artigo 18 - A autorização para a apropriação de crédito acumulado dependerá de verificação fiscal sumária, consistindo no 

cruzamento dos dados do arquivo digital com os do banco de dados da Secretaria da Fazenda, e, posteriormente, de verificação 
pelo fisco:” (NR);

IV - a alínea “b” do item 2 do § 1º do artigo 37:
“b) declarar que apresentará, previamente à assinatura do termo de aceite do regime especial, garantia em valor suficiente 

para a integral liquidação do crédito constituído e cobertura enquanto perdurar o contencioso, mediante depósito administrativo, 
fiança bancária ou seguro de obrigações contratuais;” (NR);

V - o item 2 do § 1º artigo 39:
“2 - quando promover importação de bens ou mercadorias, o desembarque e o desembaraço sejam efetuados em território 

paulista;” (NR);
VI - o item 1 do § 3º do artigo 39:
“1 - a 1ª via deverá formar processo;” (NR);
VII – o § 9º do artigo 44:
“§ 9º - O arquivo digital já acolhido pela Secretaria poderá ser substituído pelo contribuinte, mediante o seguinte procedi-

mento:
1 - gerar novo arquivo digital com todas as informações do período de referência, incluindo as correções e o código relativo à 

finalidade do arquivo, conforme previsto no item 3.2 do Anexo II da Portaria CAT - 207/09, de 13-10-2009;
2 - validar o arquivo digital;
3 - enviar o arquivo digital à Secretaria da Fazenda por meio do Sistema e-CredAc;
4 - pedir o processamento do arquivo digital através do Sistema e-CredAc, inserindo as seguintes informações:
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