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1 - mediante lançamento do valor autorizado no Livro Registro 
de Apuração do ICMS, previsto no artigo 223 do RICMS, e na corres-
pondente Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, prevista 
no artigo 253 do RICMS, no quadro “Crédito do Imposto”, utilizan-
do o item “007 - Outros Créditos”, subitem “007.49 - Ressarcimen-
to de Substituição Tributária - Compensação Escritural”, indicando 
o código do visto eletrônico contido na notificação da autorização;

2 - a indicação do código do visto eletrônico referido no item 
1 do § 2º é requisito indispensável para o lançamento do crédito;

3 - o lançamento do crédito somente poderá ser feito a par-
tir do mês de referência em que ocorrer a notificação eletrônica 
que autorizar a compensação.

§ 3º - Quanto às demais modalidades de ressarcimento pre-
vistas no artigo 270 do RICMS, permanecerão em vigor, até que 
esteja produzindo efeitos o disposto nos artigos 8º e seguintes desta 
portaria, os procedimentos previstos nos artigos 9º e seguintes da 
Portaria CAT 17/99 que não contrariem o disposto nesta portaria.

§ 4º - Constatado, posteriormente, que o valor do ressarci-
mento apurado pelo fisco é inferior ao autorizado por ocasião do 
acolhimento do arquivo digital, conforme item 2 do § 1º, a diferen-
ça, se creditada, será objeto de constituição do crédito tributário 
correspondente, de ofício, nos termos da legislação em vigor.

Artigo 3º - Até que esteja produzindo efeitos o disposto 
nos artigos 8º e seguintes desta portaria, com a entrada em 
operação do sistema previsto no artigo 10:

I - a autoridade do posto fiscal de subordinação do contri-
buinte fará o indeferimento sumário de qualquer novo pedido de 
transferência ou utilização de valor a ressarcir fundado nos artigos 
9º, 10 ou artigo 11 da Portaria CAT 17/1999 que não comprove o 
acolhimento do arquivo digital, nos termos do inciso II do artigo 7º 
desta portaria, referente ao período de apuração requerido, quando 
a apuração do valor a ressarcir tenha sido realizada por meio do 
sistema instituído pelo artigo 1º desta portaria, exceto se o pedido:

a) referir-se a imposto a ressarcir apurado na forma do 
“caput” do artigo 1º destas disposições transitórias; ou

b) tenha sido feito em conformidade com o disposto em 
regime especial que verse de forma diversa sobre a matéria, 
desde que esteja em vigor e produzindo efeitos.

II - o contribuinte poderá solicitar a substituição do arquivo 
digital acolhido pela Secretaria da Fazenda, de que trata o artigo 
2º, mediante a adoção do seguinte procedimento:

a) 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 na “Tabela Finalidade 
de Entrega do Arquivo” contida no manual a que se refere o § 2º 
do artigo 1º desta portaria;

b) pré-validar o arquivo digital;
c) enviar o arquivo digital à Secretaria da Fazenda por meio 

do programa de Transmissão Eletrônica de Documentos - TED;
d) pedir o processamento do arquivo digital, mediante 

requerimento no posto fiscal de jurisdição do estabelecimento 
que 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 e itens de estoque.
Parágrafo único - Regularmente transmitido, nos termos 

do artigo 5º, o arquivo digital substitutivo somente será sub-
metido ao processo de pós-validação após ter o pedido para 
processamento autorizado pelo Chefe do Posto Fiscal e ter sido 
o contribuinte notificado quanto a essa decisão.

 Comunicado CAT 06, de 21-05-2018
Esclarece sobre o ressarcimento do ICMS devido por substi-

tuição tributária, em face das decisões proferidas pelo Supremo 
Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 593.849 e na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade 2.777.

O Coordenador da Administração Tributária,
Considerando o disposto nas decisões proferidas pelo 

Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 593.849 e 
na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.777;

Considerando que é competência da Procuradoria Geral do 
Estado de São Paulo - PGE/SP, dentre outras, definir, previamen-
te, a forma de cumprimento de decisões judiciais e promover a 
uniformização da jurisprudência administrativa e da interpreta-
ção das normas, tanto na Administração Direta como na Indireta, 
conforme artigo 3º, incisos XI e XIII, da Lei Complementar 
estadual 1.270/2015;

Considerando o disposto no Parecer PAT 03/2018, exarado 
pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo;

Comunica que, nos termos do Parecer PAT 03/2018, somente 
haverá direito ao ressarcimento do imposto pago antecipadamen-
te pelo regime de substituição tributária, em virtude de operação 
final com mercadoria ou serviço com valor inferior à base de cál-
culo presumida, nas situações em que o preço final a consumidor, 
único ou máximo, tenha sido autorizado ou fixado por autoridade 
competente (§ 3º do artigo 66-B da Lei estadual 6.374/1989).

Nos casos em que a base de cálculo do ICMS devido por 
substituição tributária não é fixada nos termos do artigo 28 Lei 
estadual 6.374/1989 (preço final a consumidor, único ou máximo, 
autorizado ou fixado por autoridade competente), não será objeto 
de ressarcimento o valor do imposto eventualmente retido a maior, 
correspondente à diferença entre o valor que serviu de base à 
retenção e o valor da operação realizada com consumidor final.

 DIRETORIA EXECUTIVA DA ADMINISTRAÇÃO 
TRIBUTÁRIA

 Comunicado DEAT Série Portaria CAT 130/15 4/2018
1. O Diretor Executivo da Administração Tributária, em face do 

disposto no artigo 44 do Anexo II do RICMS, aprovado pelo Decreto 
45.490 de 30-11-2000, acrescido pelo Decreto 61.537, de 07-10-
2015 e considerando os artigos 6º e 8º da Portaria CAT 130/15 de 
20-10-2015, concede, às empresas relacionadas a seguir, a autori-
zação para aplicação da redução da base de cálculo do imposto 
incidente nas prestações de serviços de telefonia fixa a empresas 
de "call center" para a execução dos serviços terceirizados, por ter 
atendido os requisitos previstos na legislação supracitada:

2. Protocolado: 51220-82251/2018
Interessado: TIM S.A.
IE: 115.608.065.110 - CNPJ: 02.421.421/0006-26
Endereço: Avenida Ermano Marchetti, 172 - Parte B; Água 

Branca; 05038-000; São Paulo - SP
Empresa de “Call Center”: TMKT SERVIÇOS DE MARKETING 

LTDA
CNPJ: 03.790.408/0001-00
Endereço: Av. Brasil, 1230; Calmon Viana, 08560-010; Poá - SP
3. O interessado deverá cumprir, ainda, as demais disposi-

ções da Portaria CAT 130/15.

 DELEGACIAS REGIONAIS TRIBUTÁRIAS

 DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DA 
CAPITAL I
 NF 4
Comunicado
Notificação - AIIM ITCMD
Assunto: 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 
legislação tributária do ITCMD (RITCMD - Decreto 46.655/2002, 
de 1º/04/2002) 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.

2 - prosseguir-se-á na cobrança do débito objeto do pedido de 
liquidação não concretizado, de acordo com a legislação pertinente.

DA COMPETÊNCIA PARA APRECIAR OS PEDIDOS DESTA 
PORTARIA

Artigo 34 - Salvo disposição em contrário, a decisão sobre 
os pedidos relacionados com esta portaria compete ao Delegado 
Regional Tributário da área de subordinação do contribuinte 
requerente, nas hipóteses de registro e utilização de valor a 
ressarcir previstas nesta portaria.

§ 1º - O cumprimento das obrigações previstas nesta 
portaria será feito junto ao posto fiscal de subordinação do 
estabelecimento.

§ 2º - O sistema e-Ressarcimento realizará de forma auto-
mática as verificações previstas no artigo 17, emitirá o parecer e 
executará os procedimentos previstos no artigo 20, nos casos de 
pedido de compensação escritural.

§ 3º - Ao Chefe do posto fiscal de subordinação do estabe-
lecimento fica atribuída a competência para:

1 - indeferimento sumário do pedido de transferência ou 
utilização de valor a ressarcir, nos termos do inciso I do artigo 22;

2 - emitir a declaração de liquidação de débito fiscal, nos 
termos do artigo 591 do Regulamento do ICMS e artigo 31 
desta portaria.

§ 4º - Fica ainda atribuída às autoridades fiscais do posto fis-
cal de subordinação do estabelecimento a responsabilidade para:

1 - efetuar lançamentos, bloquear e desbloquear conta 
corrente, autorizar a substituição do arquivo digital e cadastrar 
informações de ofício no sistema e-Ressarcimento, nas hipóteses 
previstas nesta portaria;

2 - praticar atos administrativos relativos à recepção, ins-
trução, conferência, saneamento, manifestação e notificação ao 
contribuinte, nas hipóteses previstas nesta portaria.

§ 5º - O Delegado Regional Tributário poderá atribuir, total 
ou parcialmente, as competências ou responsabilidades referi-
das nos §§ 3º e 4º a outra autoridade fiscal.

§ 6º - Salvo disposição em contrário, da decisão desfavo-
rável ao contribuinte proferida nos termos deste artigo, caberá 
recurso, uma única vez, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, 
a contar da notificação, dirigido à autoridade imediatamente 
superior à que a legislação tenha atribuído a competência para 
a decisão, nos termos do artigo 536 do Regulamento do ICMS.

Artigo 35 - Relativamente a operações com os produtos indi-
cados no inciso I, observar-se-ão ainda as seguintes disposições, 
sem prejuízo das demais disposições regulamentares e legais.

I - O contribuinte substituído que promover saída de combus-
tível líquido ou gasoso ou lubrificante, derivado ou não de petróleo, 
ou outro produto abrangido pelas disposições de termo de acordo 
firmado entre os estados, notadamente o Convênio ICMS 110/2007 
e alterações, ou outro que o substitua, que tenha sido recebido com 
imposto retido, com destino a contribuinte ou não contribuinte situa-
do em outra Unidade Federada, adotará os seguintes procedimentos:

a) sendo o remetente distribuidor de combustível ou 
transportador revendedor retalhista (TRR), como tal definido e 
autorizado por órgão federal competente, aplicar-se-á a discipli-
na relativa ao ressarcimento prevista na legislação específica a 
esses produtos, devendo ser informado como zero o código de 
enquadramento legal previsto no item 3.3.6.1.1 do manual a 
que se refere o § 1º do artigo 1º desta portaria;

b) nos demais casos, em que a venda do combustível ou 
lubrificante for realizada para consumidor ou usuário final esta-
belecido em outra unidade da Federação, cujo abastecimento 
tenha sido efetuado neste estado e a legislação lhe preveja 
tratamento de operação interna (CFOP 5.667), aplicar-se-á a dis-
ciplina prevista nesta portaria, devendo ser informado o código 
de enquadramento legal correspondente.

II - Salvo disposição em contrário, compete às autoridades 
adiante relacionadas decidir sobre o pedido de ressarcimento, 
indicando, em caso de acolhimento, a forma de efetivação do 
ressarcimento:

a) em se tratando de ressarcimento relativo a operações com 
os produtos indicados no inciso I, exceto quando o requerente for 
estabelecimento de posto revendedor de combustíveis, como tal 
definido e autorizado por órgão federal competente, o Supervisor 
de Combustíveis da Diretoria Executiva da Administração Tributá-
ria - DEAT, que deverá considerar, para sua decisão, a existência 
de ação judicial versando sobre o mesmo tema e a constatação 
ou indícios de adulteração de combustível pelo estabelecimento;

b) nos demais casos, o Delegado Regional Tributário da área 
do contribuinte requerente.

Artigo 36 - Ficam revogados os dispositivos da Portaria CAT 
17, de 05-03-1999, bem como da Portaria CAT 158, de 28-12-2015, 
observado o início de produção de efeitos desta portaria, conforme 
disposto no artigo 37 e nas disposições transitórias desta portaria.

Artigo 37 - Esta portaria e suas disposições transitórias 
entram em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos:

I - quanto aos artigos 1º ao 7º, a partir de 01-05-2018;
II - quanto aos artigos 8º a 36, a partir de 01-03-2019;
III - quanto às disposições transitórias, a partir da data da 

publicação desta portaria.
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Artigo 1º - Fica facultada ao contribuinte substituído a 

aplicação dos métodos de apuração do ressarcimento previstos 
na Portaria CAT 158, de 28-12-2015, em substituição ao método 
de apuração estabelecido por esta portaria, observadas as 
seguintes condições:

I - somente em relação aos fatos ensejadores ocorridos 
entre 1º de maio e 31-12-2018;

II - mediante lançamento no Livro Registro de Apuração do 
ICMS no período de maio a dezembro de 2018;

III - que o contribuinte, para o período em relação ao qual 
fez a opção facultada no “caput”, não transmita à SEFAZ o 
arquivo digital definido no § 2º do artigo 1º desta portaria.

§ 1º - Ressalvado o disposto no “caput” deste artigo, é obriga-
tória, ao contribuinte substituído, a aplicação retroativa do método 
de apuração do ressarcimento previsto nesta Portaria para fatos 
ensejadores anteriores a 01-05-2018, salvo se já houver creditado, 
requerido ou utilizado valor a ressarcir por sistema diverso de 
apuração, em data anterior à data de publicação desta portaria.

§ 2º - É facultado ainda ao contribuinte, mediante aprova-
ção prévia da autoridade competente, conforme definida nos 
artigos 34 e 35, utilizar o sistema de apuração previsto nesta 
portaria, em substituição ao sistema vigente à data de ocorrên-
cia dos fatos ensejadores, na hipótese de não haver compensado 
valor a ressarcir já creditado na escrituração ou, se requerido, 
enquanto não houver decisão administrativa.

§ 3º - Na hipótese de lançamento complementar de valor 
a ressarcir relativo a período de apuração para o qual já exista 
pedido, utilização ou crédito na escrita fiscal em período ante-
rior, é obrigatória a utilização do sistema previsto nesta portaria.

Artigo 2º - Ressalvado o disposto no “caput” do artigo 1º 
destas disposições transitórias e nos regimes especiais que dis-
ponham de forma diversa, e até que esteja produzindo efeitos o 
disposto nos artigos 8º e seguintes desta portaria, com a implan-
tação e entrada em operação do sistema previsto no artigo 10, 
o lançamento do crédito escritural a título de ressarcimento do 
imposto retido por substituição tributária ou antecipado, para 
fins de compensação escritural ou de outra modalidade de 
utilização prevista no artigo 270 do RICMS, somente poderá ser 
realizado após o acolhimento do arquivo digital, nos termos do 
inciso II do artigo 7º.

§ 1º - Após o acolhimento do arquivo, o fisco emitirá 
notificação eletrônica ao solicitante que conterá minimamente:

1 - o código do visto eletrônico;
2 - o valor do limite do crédito escritural autorizado;
3 - o mês de referência da Guia de Informação e Apuração 

do ICMS - GIA a partir da qual o crédito poderá ser lançado, não 
sendo admitido o lançamento em mês de referência anterior ao 
da expedição da notificação.

§ 2º - A compensação escritural, prevista no inciso I do 
artigo 270 do RICMS, será feita:

Artigo 29 - Deferido o pedido, o sistema emitirá notificação 
eletrônica ao estabelecimento detentor do valor a ressarcir e ao 
estabelecimento destinatário, autorizando a transferência.

§ 1º - O estabelecimento que receber o crédito de ressarci-
mento lançará o respectivo valor no Livro Registro de Apuração do 
ICMS em folha subsequente à da apuração referente às suas ope-
rações próprias, prevista no artigo 281 do RICMS, e na correspon-
dente Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, prevista no 
artigo 282 do RICMS, no quadro “Crédito do Imposto”, utilizando 
o item “007 - Outros Créditos”, subitem “007.06 - Ressarcimento 
de Substituição Tributária - Recebimento de Crédito de Ressarci-
mento mediante Depósito Bancário”, indicando o código do visto 
eletrônico contido na notificação da autorização.

§ 2º - A indicação do código do visto eletrônico referido na 
alínea a do inciso II do artigo 28 é requisito indispensável para 
o lançamento do crédito.

§ 3º - O lançamento do crédito somente poderá ser feito a 
partir do mês de referência em que ocorrer a notificação eletrô-
nica que autorizar a transferência.

DO PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO DE DÉBITO FISCAL COM 
RESSARCIMENTO

Artigo 30 - A liquidação de débito fiscal com valor do 
imposto a ser ressarcido, de que trata o inciso IV do artigo 20, 
será requerida por meio de Pedido de Liquidação de Débito 
Fiscal, que observará os modelos adiante indicados, conforme o 
caso, disponíveis no sítio da Secretaria da Fazenda na Internet, 
no endereço http://www.fazenda.sp.gov.br:

I - Modelo 1 - Pedido de Liquidação de Débito Fiscal não Inscrito;
II - Modelo 2 - Pedido de Liquidação de Débito Fiscal Inscrito.
§ 1º - O pedido será preenchido e impresso pelo estabeleci-

mento para o qual tenha sido registrado, em conta corrente de 
controle, o correspondente valor a ressarcir, por meio do sistema 
e-Ressarcimento, e será entregue no posto fiscal de sua subordi-
nação, em 3 (três) vias, das quais:

1 - a 1ª via formará processo;
2 - a 2ª via será:
a) encaminhada ao órgão responsável pela inibição da 

inscrição na dívida ativa de débito declarado ou parcelamento 
a ele relativo;

b) juntada ao respectivo processo, no caso de débito apu-
rado pelo fisco, ainda que parcelado, ou de parcelamento de 
débito de importação, desde que não inscritos;

c) encaminhada à Procuradoria Fiscal ou Regional, con-
forme o caso, na hipótese de o débito encontrar-se inscrito na 
dívida ativa.

3 - a 3ª via, protocolada pela repartição, será devolvida ao 
contribuinte.

§ 2º - O pedido deverá conter a identificação e assinatura do 
representante legal do contribuinte detentor do valor a ressarcir 
ou procurador devidamente constituído.

§ 3º - Serão formulados, autuados e protocolados separa-
damente os pedidos de liquidação de débito fiscal inscrito ou 
não na dívida ativa.

§ 4º - no caso de liquidação de prestações de parcelamento, 
de que trata o § 3º do artigo 586 do Regulamento do ICMS, o 
cálculo do débito será feito a partir das parcelas vincendas, da 
última para a primeira, e:

1 - englobará tantas parcelas integrais quanto comportar o 
saldo de crédito de imposto a ressarcir passível de ser reservado;

2 - deverá considerar o acréscimo financeiro fixado para o 
mês da constituição da reserva para liquidação;

3 - não incluirá, em sendo o caso, os valores referidos no § 5º.
§ 5º - O valor dos honorários advocatícios, as custas e 

demais despesas judiciais, quando houver, não poderão ser obje-
to de liquidação mediante compensação com valor a ressarcir, 
devendo ser pagos por meio de guia de recolhimento.

§ 6º - Tratando-se da liquidação de débito fiscal de outro 
contribuinte deste Estado, na forma do § 4º do artigo 586 do 
Regulamento do ICMS:

1 - as vias do pedido deverão ser assinadas, pelos representan-
tes ou procuradores nos termos do § 2º, na presença de autoridade 
fiscal no posto fiscal de subordinação do estabelecimento detentor 
do valor a ressarcir ou ter as firmas reconhecidas em Cartório;

2 - o contribuinte devedor deverá comprovar, relativamente 
ao débito fiscal, que formalizou desistência de eventual dis-
cussão, administrativa ou judicial, de embargos oferecidos à 
execução ou de qualquer ação visando à desconstituição do 
título ou da exigência fiscal;

3 - sem prejuízo do disposto no § 3º, o pedido de que trata 
este parágrafo deverá ser protocolado e formar processo distinto 
daquele relativo a débito pertencente ao contribuinte detentor 
do valor a ressarcir.

Artigo 31 - A reserva de valor a ressarcir para liquidação de 
débito fiscal, prevista no § 1º do artigo 588 do Regulamento do 
ICMS, será feita mediante lançamento a débito na conta corren-
te no sistema e-Ressarcimento, pela autoridade competente do 
posto fiscal de subordinação do contribuinte detentor, na data 
de protocolo do pedido.

§ 1º - O lançamento de que trata este artigo será individua-
lizado, segundo o número de protocolo do pedido.

§ 2º - Até que se ultime a liquidação, o contribuinte não 
poderá utilizar, para outros fins, o crédito reservado na forma 
deste artigo.

§ 3º - na hipótese de o valor reservado revelar-se superior 
ao necessário à liquidação, a parte restante será lançada a 
crédito na conta corrente do estabelecimento no sistema e-Res-
sarcimento, a título de “Excesso de reserva de valor a ressarcir”.

Artigo 32 - A autoridade do posto fiscal de subordinação do 
contribuinte detentor do valor a ressarcir:

I - adotará as providências previstas nos artigos 19, 30 e 31;
II - examinará e manifestar-se-á sobre a observância dos 

requisitos previstos na legislação, após certificar-se de que o 
pedido está preenchido e instruído corretamente, conferindo o 
cálculo dos débitos na data da protocolização e providenciando 
o saneamento, se necessário;

III - encaminhará o processo à autoridade competente para 
decidir, passando antes pela Procuradoria Fiscal ou Regional, para 
sua manifestação, no caso de débito inscrito na dívida ativa.

§ 1º - Ao processo deverá ser juntado o extrato da conta 
corrente constante no sistema e-Ressarcimento, com o lança-
mento da reserva de que trata o artigo 31, assim como outros 
documentos de instrução.

§ 2º - Juntamente com o processo formado pelo Pedido de 
Liquidação de Débito Fiscal será encaminhado o processo relati-
vo ao débito ou parcelamento, quando houver, os quais, deverão 
ser requisitados com esse propósito.

Artigo 33 - Exarada a decisão da autoridade competente, 
a interessada será cientificada de seu teor e efeitos, mediante 
notificação eletrônica expedida por meio do sistema e-Ressarci-
mento, sendo que o processo será encaminhado ao posto fiscal 
de subordinação do estabelecimento requerente.

§ 1º - no caso de deferimento, para fins de emissão da 
declaração de liquidação de que trata o artigo 591 do Regu-
lamento do ICMS, o contribuinte, se ainda não o fez, deverá:

1 - recolher a eventual diferença do débito não coberta 
pela reserva;

2 - recolher, quando for o caso, os honorários advocatícios, 
as demais custas e despesas judiciais;

3 - apresentar os comprovantes dos recolhimentos efetu-
ados ao posto fiscal de sua subordinação, no prazo de 30 dias 
contados da ciência da notificação eletrônica.

§ 2º - Não sendo cumpridas as exigências previstas no § 1º, 
serão adotadas as providências indicadas no § 3º do artigo 590 
do Regulamento do ICMS.

§ 3º - na hipótese de indeferimento do pedido e, se houver 
recurso da respectiva decisão, após o seu julgamento desfavo-
rável ao contribuinte, serão adotadas as seguintes providências:

1 - será efetuado estorno do valor a ressarcir na conta 
corrente no sistema e-Ressarcimento, no valor correspondente à 
reserva provisionada nos termos do artigo 31;

§ 2º - Na hipótese de o estabelecimento destinatário não 
declarar o aceite do pedido de transferência no prazo de até 
30 dias, será considerado como desinteresse e implicará inde-
ferimento sumário da parcela ou do pedido de transferência 
e a parcela ou o valor reservado retornará ao saldo da conta 
corrente do estabelecimento requerente.

§ 3º - Realizado o aceite, será expedida ao estabelecimento 
destinatário notificação eletrônica contendo:

1 - o código do visto eletrônico;
2 - o valor da transferência autorizada;
3 - o mês de referência da Guia de Informação e Apuração 

do ICMS - GIA a partir da qual a transferência poderá ser lan-
çada, não sendo admitido o lançamento em mês de referência 
anterior ao da expedição da notificação.

Artigo 25 - Deferido o pedido, o sistema emitirá notificação 
eletrônica ao detentor do valor a ressarcir e ao destinatário 
autorizando a transferência.

§ 1º - O estabelecimento que receber crédito de ressarcimen-
to lançará o respectivo valor no Livro Registro de Apuração do 
ICMS em folha subsequente à da apuração referente às suas ope-
rações próprias, prevista no artigo 281 do RICMS, e na correspon-
dente Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, prevista no 
artigo 282 do RICMS, no quadro “Crédito do Imposto”, utilizando 
o item “007 - Outros Créditos”, subitem “007.05 - Ressarcimento 
de Substituição Tributária - Recebimento de Crédito de Ressarci-
mento conforme Autorização Eletrônica”, indicando o código do 
visto eletrônico contido na notificação da autorização.

§ 2º - A indicação do código do visto eletrônico referido 
no item 1 do § 3º do artigo 24 é requisito indispensável para o 
lançamento do crédito.

§ 3º - O lançamento do crédito recebido somente poderá ser 
feito a partir do mês de referência em que ocorrer a notificação 
eletrônica que autorizar a transferência.

DA TRANSFERÊNCIA DE VALOR A RESSARCIR A ESTABE-
LECIMENTO DE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO NÃO FORNECEDOR, 
INSCRITO NESTE ESTADO, PARA DEPÓSITO, PELO DESTINATÁ-
RIO, EM CONTA BANCÁRIA DO REQUERENTE

Artigo 26 - A utilização do valor a ressarcir, na hipótese do inciso 
III do artigo 20, far-se-á mediante autorização eletrônica e deverá ser 
requerida pelo estabelecimento para o qual tenha sido registrado em 
conta corrente de controle, por meio do sistema e-Ressarcimento, 
mediante preenchimento das seguintes informações:

I - CNPJ ou Inscrição Estadual do estabelecimento requerente;
II - a hipótese de utilização;
III - o valor da utilização.
§ 1º - São condições mínimas para registrar o pedido de 

ressarcimento no sistema, cumulativamente:
1 - conta corrente, a que se refere o artigo 13, na situação 

ativa e com saldo suficiente;
2 - hipótese de utilização permitida pela legislação.
§ 2º - Na impossibilidade de indicação de uma das outras moda-

lidades de ressarcimento, previstas no artigo 20, a autoridade compe-
tente poderá concluir que o ressarcimento se faça por sujeito passivo 
por substituição, inscrito neste Estado, responsável por retenção do 
imposto de mercadorias envolvidas nas operações ensejadoras do 
crédito do ressarcimento, ou de outras mercadorias enquadradas na 
mesma modalidade de substituição, mediante depósito da importân-
cia correspondente na conta bancária do requerente, que deverá ser 
informada de forma completa no momento do pedido.

§ 3º - O valor da utilização será reservado na conta corrente 
no momento do registro do pedido no sistema e-Ressarcimento e, 
até que se ultime a utilização, o contribuinte não poderá utilizar, 
para outros fins, o crédito reservado na forma deste parágrafo.

§ 4º - A utilização prevista neste artigo:
1 - não exclui a responsabilidade do contribuinte substituí-

do por erro, omissão ou apresentação de informações falsas que 
levem a utilização indevida;

2 - não impõe responsabilidade ao sujeito passivo por subs-
tituição, salvo a ocorrência de dolo, simulação, fraude ou a não 
observância das disposições previstas na legislação.

§ 5º - O destinatário da transferência deverá ser estabeleci-
mento de sujeito passivo por substituição, inscrito neste Estado, res-
ponsável por retenção do imposto de mercadorias envolvidas nas 
operações ensejadoras do crédito do ressarcimento, ou de outras 
mercadorias enquadradas na mesma modalidade de substituição.

Artigo 27 - Após o registro do pedido de transferência 
previsto no artigo 26 no sistema e-Ressarcimento, a autoridade 
competente do posto fiscal de subordinação do estabelecimento 
requerente deverá:

I - verificar a existência de débito relativo ao imposto, por 
qualquer estabelecimento do requerente;

II - expedir, se for o caso, notificação eletrônica ao con-
tribuinte com exigência de saneamento ou apresentação de 
documentos e informações necessárias à instrução processual, 
cadastrando esta notificação no sistema e-Ressarcimento;

III - emitir via impressa do pedido, obtida no sistema 
e-Ressarcimento, para formação do processo, e cadastrar o pedi-
do no Sistema de Protocolo da Secretaria da Fazenda, lançando 
o respectivo número no sistema e-Ressarcimento, que gerará 
notificação eletrônica para cientificar o contribuinte.

§ 1º - O prazo para atendimento da notificação prevista 
no inciso II será de 10 (dez) dias sendo que o não atendimento 
será considerado como desinteresse e implicará indeferimento 
sumário do pedido.

§ 2º - A providência de que trata o inciso III será adotada no 
prazo de 10 (dez) dias, contados, conforme o caso:

1 - da primeira leitura do aviso de registro do pedido no 
sistema e-Ressarcimento;

2 - da entrega de documentos no Posto Fiscal, quando exigida;
3 - na hipótese do inciso II, a partir da data em que for 

satisfeita a exigência.
§ 3º - Feita a autuação estabelecida no inciso III do “caput” 

deste artigo e juntada a documentação de instrução, o processo 
será encaminhado para verificação fiscal prevista no artigo 19.

§ 4º - Concluídas as verificações previstas com parecer 
favorável, será expedida notificação eletrônica para o solicitante 
informar, no prazo de 15 (quinze) dias, os estabelecimentos 
destinatários das transferências, os quais deverão atender as 
exigências do § 5º do artigo 26, e os respectivos valores, sendo 
que o não atendimento será considerado como desinteresse e 
implicará indeferimento sumário do pedido de transferência.

§ 5º - Atendidas as exigências da notificação prevista no 
§ 4º, a autoridade administrativa competente decidirá sobre o 
pedido, que no caso de:

1 - deferimento, integral ou parcial, expedirá ao requerente 
notificação eletrônica contendo o valor da transferência autorizada 
para cada um dos estabelecimentos destinatários. No caso de o 
deferimento ser parcial, hipótese em que será informada a causa, 
será feita a comunicação de que, relativamente à parcela cuja trans-
ferência foi indeferida, o valor a ela correspondente, reservado nos 
termos do § 3º do artigo 26, retornará ao saldo da conta corrente;

2 - indeferimento, a causa constará da notificação a ser 
expedida e a comunicação de que o valor reservado nos termos 
do § 3º do artigo 26 retornará ao saldo da conta corrente.

Artigo 28 - A utilização autorizada nos termos do artigo 27 
será feita da seguinte forma:

I - a autorização do depósito bancário será expedida pela 
própria autoridade competente, dando ciência ao requerente por 
notificação eletrônica;

II - o sujeito passivo por substituição, referido no § 5º do 
artigo 26, realizará depósito da importância correspondente ao 
valor autorizado na conta bancária do requerente, até o último 
dia útil do mês subsequente, após receber notificação eletrônica 
expedida pela autoridade competente, que conterá:

a) o código do visto eletrônico;
b) o valor do pedido de ressarcimento autorizado;
c) o mês de referência da Guia de Informação e Apuração 

do ICMS - GIA a partir da qual o valor autorizado poderá ser lan-
çado, não sendo admitido o lançamento em mês de referência 
anterior ao da expedição da notificação.


