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Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias da data em que se con-
siderar esta notificação realizada sem que haja o recolhimento 
do débito fiscal exigido no AIIM ou acordo de parcelamento do 
débito fiscal ou a apresentação de defesa, o AIIM será enca-
minhado ao Delegado Regional Tributário para ratificação e o 
débito fiscal poderá ser inscrito na DÍVIDA ATIVA DO ESTADO. 
As infrações nele contidas, por caracterizar, em tese, crime contra 
ordem tributária, serão comunicadas ao Ministério Público, nos 
termos da legislação vigente, por meio de Representação Fiscal 
de Crime Contra Ordem Tributária. Conforme o § 4º do artigo 
27 da Portaria CAT 198/2010, a notificação por meio eletrônico 
prevalecerá sobre quaisquer outras acaso realizadas.

DO CREDENCIAMENTO NO ePAT E DA APRESENTAÇÃO DA 
DEFESA POR MEIO DO ePAT

O notificado poderá se credenciar no ePAT, nos termos da 
Portaria CAT 198/2010, para ter acesso à integra do auto de 
infração e ao processo eletrônico a qualquer tempo, logo depois 
que tiver concluído o seu credenciamento.

O credenciamento no ePAT poderá ser efetuado por via 
remota, utilizando-se a rede mundial de computadores, ou 
mediante comparecimento do interessado na unidade com-
petente da Secretaria da Fazenda, em ambos os casos desde 
que possua assinatura eletrônica. Se o notificado já possuir 
assinatura eletrônica poderá se credenciar no ePAT no endereço 
eletrônico do Portal do ePAT - Módulo do Contribuinte: https://
www.fazenda.sp.gov.br/ePAT/portal/

Após ter-se credenciado no ePAT, o notificado poderá 
outorgar procuração eletrônica vinculando representantes legais 
ao AIIM, por meio do Portal acima referenciado, os quais se cre-
denciados no ePAT também terão acesso a íntegra do processo 
eletrônico e deverão enviar a defesa, recurso, petição e praticar 
todos os atos processuais por meio do ePAT.

A DEFESA deverá ser dirigida ao Julgador Tributário e será 
enviada por meio eletrônico por meio do Portal do ePAT supra 
referenciado, nos termos dos artigos 13, 14 e 15 da Portaria CAT 
198/2010, com documentos e peças em formato pdf (portable 
document format), devendo ser assinada eletronicamente com 
a utilização do aplicativo gerenciador de upload disponibilizado 
pela Secretaria da Fazenda nesse mesmo Portal.

Ressalte-se que a apresentação de defesa acarretará o iní-
cio do processo administrativo tributário nos termos do artigo 33 
da Lei 13.457/2009, sujeitando o contribuinte às regras proces-
suais desta Lei, especialmente quanto à Comunicação Eletrônica 
dos Atos Processuais (artigo 77 e seguintes da Lei 13.457/2009), 
com a respectiva publicação dos atos administrativos por meio 
de Diário Eletrônico próprio da Secretaria da Fazenda, conforme 
artigo 29 da Portaria CAT 198/2010 e artigo 1º da Resolução 
SF 20/2011.

Caso o ePAT torne-se indisponível por motivos técnicos, 
impossibilitando ao usuário credenciado o acesso e envio de 
documentos por meio do Portal do ePAT na Internet, a defesa 
poderá ser protocolada em papel, em uma das repartições fis-
cais da Secretaria da Fazenda, obedecendo-se às prescrições do 
artigo 21 da Portaria CAT 198/2010.

Contribuinte:
INOVAPLAST COMÉRCIO DE RESINAS PLÁSTICAS EIRELI 

EPP
IE: 142.169.459.110/ CNPJ/CPF: 17.704.807/0001-08
Responsáveis solidários:
1. André Luiz de Souza - C PF: 225.629.688-16
2. Paulo Gianote - C PF: 701.042.104-86
3. Vanderley Marciano Monteiro - C PF: 644.560.486-20
4. Vera Lucia Silva - C PF: 040.492.938-97
AIIM - ICMS 4.081.425-7, de 09-02-2017
Data de Notificação: Considerar-se-á realizada esta notifi-

cação no quinto dia útil posterior ao da data desta publicação 
no Diário Oficial do Estado (item 1 do §4º do artigo 9º da Lei 
13.457/2009)

Posto Fiscal de Vinculação (local para apresentação de 
defesa): PFC- 10 - TATUAPÉ, RUA FRANCISCO MARENGO, 1932 - 
TATUAPÉ - São Paulo - SP, horário 9:00h às 16h30

Unidade de Julgamento: DTJ-1 - DELEGACIA TRIBUTÁRIA 
DE JULGAMENTO DE SÃO PAULO

Conforme o § 4º do artigo 27 da Portaria CAT 198/2010, 
a notificação por meio eletrônico prevalecerá sobre quaisquer 
outras acaso realizadas.

 Núcleo de Apoio Administrativo - DRTC-I
 Comunicado
Notificação Pessoal - Contribuinte não Credenciado no ePAT
AIIM -ICMS 4.095.081-5, de 29-06-2017
Contribuinte: ABAX COMERCIAL IMPORTADORA E EXPOR-

TADORA LTDA
Endereço: Avenida Alcântara Machado, 1.029, Brás - Muni-

cípio São Paulo - SP
Inscrição Estadual 149.987.101.112 CNPJ/CPF 

09.348.755/0001-56
Nos termos do “caput” do artigo 100 do Decreto 

54.486/2009, fica o autuado NOTIFICADO da lavratura do Auto 
de Infração e Imposição de Multa - AIIM por infração à legisla-
ção tributária do ICMS (RICMS/2000 - Decreto 45.490/2000 e 
alterações posteriores) devendo recolher o débito fiscal exigido 
no AIIM ou apresentar defesa, por escrito, no prazo de 30 
(trinta) dias.

Juntamente com esta notificação está sendo entregue ao 
notificado uma cópia do auto de infração e dos demonstrativos 
e demais documentos que o instruem.

A DEFESA deverá ser dirigida ao Julgador Tributário e 
enquanto o notificado e seu representante habilitado não se 
credenciarem no ePAT - Processo Administrativo Tributário Ele-
trônico da Secretaria da Fazenda, a prática de atos processuais 
deverá ser efetuada mediante protocolo dos originais das peças 
processuais, provas e documentos em papel, juntamente com 
cópia de cada um deles, na unidade de atendimento ao público 
externo competente da Secretaria da Fazenda, a fim de serem 
digitalizados e inseridos no ePAT, devendo obedecer às prescri-
ções do artigo 21 da Portaria CAT 198/2010.

Nos termos do artigo 95, incisos I e II, da Lei 6.374/89, na 
redação dada pela Lei 13.918/09, de 22-12-2009, em caso de 
liquidação do débito, a multa poderá ser paga com desconto de 
70% (setenta por cento) dentro do prazo de 15 (quinze) dias ou 
de 60% (sessenta por cento) dentro do prazo de 30 (trinta) dias, 
devendo ser observado o disposto no §8º deste mesmo artigo 
95, contados da data em que se considerar esta notificação 
realizada, condicionando-se este benefício ao pagamento inte-
gral do débito e implicando renúncia à defesa ou aos recursos 
previstos na legislação.

Nessas duas hipóteses não haverá incidência de juros de 
mora nem de atualização monetária referentes.

Os valores líquidos para pagamento em 15 ou 30 dias da 
notificação do presente AIIM encontram-se no Demonstrativo do 
Débito Fiscal - Quadro 2.

Para gerar a GARE de pagamento acesse o link: http://www.
fazenda.sp.gov.br/guias/demais.asp

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias da data em que se con-
siderar esta notificação realizada sem que haja o recolhimento 
do débito fiscal exigido no AIIM ou acordo de parcelamento do 
débito fiscal ou a apresentação de defesa, o AIIM será enca-
minhado ao Delegado Regional Tributário para ratificação e o 
débito fiscal poderá ser inscrito na DÍVIDA ATIVA DO ESTADO.

As infrações nele contidas, por caracterizar, em tese, crime 
contra ordem tributária, serão comunicadas ao Ministério Públi-
co, nos termos da legislação vigente, por meio de Representação 
Fiscal de Crime Contra Ordem Tributária.

DO CREDENCIAMENTO NO ePAT E DA APRESENTAÇÃO DA 
DEFESA POR MEIO DO ePAT 

O notificado poderá se credenciar no ePAT, nos termos da 
Portaria CAT 198/2010, para ter acesso à integra do auto de 
infração e ao processo eletrônico a qualquer tempo, logo depois 
que tiver concluído o seu credenciamento.

§ 1º - A base de cálculo do imposto devido em razão da 
substituição tributária será o preço praticado pelo sujeito passi-
vo, incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, 
impostos e outros encargos transferíveis ao adquirente, acresci-
do do valor resultante da aplicação de percentual de margem 
de valor agregado estabelecido no artigo 294 do Regulamento 
do ICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30-11-2000, nas 
hipóteses a seguir:

1 - quando não forem utilizados os valores mencionados 
neste artigo em virtude de decisão administrativa ou judicial, 
que não determine a aplicação de outra base de cálculo para 
a substituição tributária das mercadorias de que trata esta 
portaria;

2 - para determinação da base de cálculo de substituição 
tributária de chope e das demais cervejas cujas marcas não 
estejam indicadas nesta portaria;

3 - quando, em se tratando de operações interestaduais 
sujeitas à aplicação do disposto nesta Portaria, o valor da 
operação própria do remetente localizado em outra unidade da 
Federação for igual ou superior a 90% do preço final ao consu-
midor constante das tabelas deste artigo;

4 - quando, em se tratando de operações internas envolven-
do mercadorias constantes das tabelas deste artigo, o valor da 
operação própria do substituto for igual ou superior ao respecti-
vo preço final ao consumidor;

5 - a partir de 01-01-2018, exceto se portaria divulgar valo-
res, para vigorarem a partir de tal data, segundo nova pesquisa 
de preço atualizada.

Artigo 2º - Fica revogada, a partir de 01-07-2017, a Portaria 
CAT 121, de 26-12-2016.

Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor em 01-07-2017.

 DIRETORIA EXECUTIVA DA ADMINISTRAÇÃO 
TRIBUTÁRIA

 Comunicado DEAT Série Portaria CAT 116/05 3/2017
1. O Diretor Executivo da Administração Tributária, em face 

do disposto no artigo 7º do Anexo XVII do RICMS, aprovado pelo 
Decreto 45.490 de 30-11-2000, acrescido pelo Decreto 54.401 
de 01-06-2009 e artigos 1º, 3º, 6º e 7º da Portaria CAT 116/05 de 
15-12-2005, comunica, aos interessados relacionados a seguir, a 
concessão de autorização a título precário, para realização da 
impressão conjunta de Notas Fiscais de Serviços de Telecomu-
nicações em um único documento de cobrança, nos termos do 
parágrafo 4º do artigo 7º da supracitada portaria:

2. Protocolado: 51220-576222/2016
Interessado: CLARO S.A.
IE: 114.814.878.119 - CNPJ: 40.432.544/0001-47
Endereço: Rua Henri Dunant, 780, Torres a e B; Santo Amaro; 

04.709-110; São Paulo - SP
Interessado: ALGAR TELECOM S.A.
IE: 310.075.186.111 - CNPJ: 71.208.516/0119-66
Endereço: Av. Monsenhor Rosa, 1.989; Centro; 14.400-670; 

Franca - SP
Séries dos Documentos Fiscais Impressos em Conjunto: U16, 

U31, U36, U41 e U9
3. O interessado CLARO S.A, Inscrição Estadual 

114.814.878.119, CNPJ 40.432.544/0001-47, ficará responsável 
pela impressão conjunta dos documentos fiscais.

4. Esta autorização poderá ser cassada a qualquer tempo, 
nos termos do artigo 5º da Portaria CAT 116/05, ficando as 
empresas acima relacionadas, neste caso, sujeitas às sanções 
previstas na legislação.

 Comunicado DEAT Série Portaria CAT 116/05 4/2017
1. O Diretor Executivo da Administração Tributária, em face 

do disposto no artigo 7º do Anexo XVII do RICMS, aprovado pelo 
Decreto 45.490 de 30-11-2000, acrescido pelo Decreto 54.401 
de 01-06-2009 e artigos 1º, 3º, 6º e 7º da Portaria CAT 116/05 de 
15-12-2005, comunica, aos interessados relacionados a seguir, a 
concessão de autorização a título precário, para realização da 
impressão conjunta de Notas Fiscais de Serviços de Telecomu-
nicações em um único documento de cobrança, nos termos do 
parágrafo 4º do artigo 7º da supracitada portaria:

2. Protocolado: 51220-576222/2016
Interessado: CLARO S.A.
IE: 114.814.878.119 - CNPJ: 40.432.544/0001-47
Endereço: Rua Henri Dunant, 780, Torres a e B; Santo Amaro; 

04.709-110; São Paulo - SP
Interessado: ALGAR TELECOM S.A.
IE: 310.075.186.111 - CNPJ: 71.208.516/0119-66
Endereço: Av. Monsenhor Rosa, 1.989; Centro; 14.400-670; 

Franca - SP
Série dos Documentos Fiscais Impressos em Conjunto: A8
3. O interessado ALGAR TELECOM S.A, Inscrição Estadual 

310.075.186.111, CNPJ 71.208.516/0119-66, ficará responsável 
pela impressão conjunta dos documentos fiscais.

4. Esta autorização poderá ser cassada a qualquer tempo, 
nos termos do artigo 5º da Portaria CAT 116/05, ficando as 
empresas acima relacionadas, neste caso, sujeitas às sanções 
previstas na legislação.

 DELEGACIAS REGIONAIS TRIBUTÁRIAS

 DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DA 
CAPITAL I
 NF 3
Comunicado
Notificação - AIIM ICMS
Assunto: Nos termos do “caput” do artigo 100 e da parte 

final do §3º do artigo 99, ambos do Decreto 54.486/2009, fica 
o contribuinte abaixo identificado NOTIFICADO da lavratura 
do Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM por infra-
ção à legislação tributária do ICMS (RICMS/2000 - Decreto 
45.490/2000 e alterações posteriores) devendo recolher o débito 
fiscal exigido no AIIM ou apresentar defesa, por escrito, no prazo 
de 30 (trinta) dias.

Nos termos do § 4º do artigo 99 do Decreto 54.486/2009, 
durante o prazo para interposição da DEFESA, uma via do AIIM 
e dos demonstrativos e documentos que o instruem ficarão à 
disposição do interessado, responsável solidário ou de pessoa 
legalmente habilitada, na repartição fiscal de vinculação do 
contribuinte, podendo ser retirados nos dias úteis durante os 
horários de expediente.

A DEFESA deverá ser dirigida ao Julgador Tributário e 
enquanto o notificado e seu representante habilitado não se 
credenciarem no ePAT - Processo Administrativo Tributário Ele-
trônico da Secretaria da Fazenda, a prática de atos processuais 
deverá ser efetuada mediante protocolo dos originais das peças 
processuais, provas e documentos em papel, juntamente com 
cópia de cada um deles, na unidade de atendimento ao público 
externo competente da Secretaria da Fazenda, a fim de serem 
digitalizados e inseridos no ePAT, devendo obedecer às prescri-
ções do artigo 21 da Portaria CAT 198/2010.

Nos termos do artigo 95, incisos I e II, da Lei 6.374/89, na 
redação dada pela Lei 13.918/09, de 22-12-2009, em caso de 
liquidação do débito, a multa poderá ser paga com desconto de 
70% dentro do prazo de 15 (quinze) dias ou de 60% dentro do 
prazo de 30 (trinta) dias, devendo ser observado o disposto no 
§8º deste mesmo artigo 95, contados da data em que se consi-
derar esta notificação realizada, condicionando-se este benefício 
ao pagamento integral do débito e implicando renúncia à defesa 
ou aos recursos previstos na legislação. Nessas duas hipóteses 
não haverá incidência de juros de mora nem de atualização 
monetária referentes. Os valores líquidos para pagamento em 
15 ou 30 dias da notificação do presente AIIM encontram-se no 
Demonstrativo do Débito Fiscal - Quadro 2.

Para gerar a GARE de pagamento acesse o link: http://www.
fazenda.sp.gov.br/guias/demais.asp

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição/Tipo de produto R$ 
Chope Dom Pedro (Helles) – 1 litro         13,00  
Chope Dom Quixote (Weizen) – 1 litro         13,75  
Chope Dom Brás (Witbier) – 1 litro         13,75  
Chope Dom Casmurro (IPA) – 1 litro         15,00  
Chope Dom Doca (Blond Ale) – 1 litro         14,75  
Chope Dom Stout (Stout) – 1 litro         14,75  
Chope Dom Napoleão (Imperial IPA) – 1 litro         19,50  
Chope Bel (Saison com Hibisco) – 1 litro         13,75  
Dom Edição 1 Ano (Barley Wine) – 1 litro 31,00 

Descrição/Tipo de 
produto 

Cerveja 
Capivara 

Little 
IPA 

Cerveja 
Ipê 

Amarelo 

Cerveja 
Capivara 
Double 

IPA 

Cerveja 
Frida 
Blond 

Ale 

Cerveja 
Catharina 

Sour - 
Sun of a 
Peach 

Cerveja 
Alles 

Pilsen 

Cerveja 
Vila 

Weiss 

Cerveja 
1850 - 

Barley Wine 

Cerveja 
Capivara 
Session 

Garrafa de vidro retornável   
até 360 ml          
de 361 a 660 ml          
de 661 a 1000ml          

Garrafa de vidro não retornável (long neck)   
até 270 ml           
de 271 a 310ml           
de 311 a 360 ml           
de 361 a 660 ml 26,30 22,80 27,50 22,80 21,00 17,00 22,80 29,22 26,30 
de 661 a 1000ml           

Lata   
até 310 ml          
de 311 a 360 ml          
de 361 a 660 ml          

Descrição/Tipo 
de produto 

Cerveja 
Itajahy 
Serena 
Trippel 

Cerveja 
Itajahy 

Atalaya Ipa 

Cerveja 
Itajahy 
Araça 
Sour 

Cerveja 
Itajahy 
Brava 

Cerveja 
Itajahy 
Porther 

Cerveja 
Redcore 

Ryequeoparta 

Garrafa de vidro retornável 
até 360 ml       
de 361 a 660 ml       
de 661 a 1000ml       

Garrafa de vidro não retornável (long neck) 
até 270 ml       
de 271 a 310ml       
de 311 a 360 ml       
de 361 a 660 ml 24,96 24,96 24,96 24,96 24,96 34,85 
de 661 a 1000ml       

Lata 
até 310 ml       
de 311 a 360 ml       
de 361 a 660 ml       

 

 

 

 

 

 

Descrição/Tipo de 
produto 

Cerveja Redcor 
Juicy Ipa 

Cumulus Pulus 

Cerveja 
Redcor 

Yggdrasil 

Cerveja 
Redcor 

Cachimbo Da 
Paz 

Cerveja 
Redcor 

Intrigante 

Cerveja 
Redcor 

Pumpkinstein

Garrafa de vidro retornável 
até 360 ml       
de 361 a 660 ml       
de 661 a 1000ml      

Garrafa de vidro não retornável (long neck) 
até 270 ml      
de 271 a 310ml      
de 311 a 360 ml       
de 361 a 660 ml  34,85 28,70 28,70 25,40 25,40 
de 661 a 1000ml      

Lata 
até 310 ml      
de 311 a 360 ml      
de 361 a 660 ml       

Descrição/Tipo de 
produto Invicta Pilsen Invicta 

Iniciação 
Invicta 

Hellbeirão 
Invicta 

Damiana 
Invicta 
Saison 

Garrafa de vidro retornável 
até 360 ml       
de 361 a 660 ml       
de 661 a 1000ml      

Garrafa de vidro não retornável (long neck) 
até 270 ml      
de 271 a 310ml      
de 311 a 360 ml  5,00     
de 361 a 660 ml  9,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
de 661 a 1000ml      

Lata 
até 310 ml      
de 311 a 360 ml      
de 361 a 660 ml       
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