
Portaria CAT nº 122/2013. Requisitos para a apresentação de carta de fiança e seguro garantia.

A Portaria CAT nº 122, de 04 de dezembro de 2013, introduziu regras sobre a apresentação de garantias 
nas hipóteses do art. 21 do RICMS/SP (Decreto Estadual nº 45.490/2000), disciplinando os requisitos 
para a apresentação de carta de fiança bancária e de seguro garantia.

A carta de fiança bancária deverá indicar:

• Como beneficiária a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e/ou Fazenda Pública do Estado 
de São Paulo;

• Como afiançado o nome empresarial, endereço e números de inscrição estadual e CNPJ do con-
tribuinte;

• Como objeto e extensão do contrato: garantir o cumprimento de obrigações do afiançado quanto ao 
pagamento de débitos fiscais, nos termos do artigo 3º da Portaria CAT 122, de 04.12.2013:

 a) cujos fatos geradores tenham ocorrido no período de vigência da garantia;
 b) que tenham sido, no mesmo período, declarados pelo contribuinte ou coligidos ou lançados 
pelo fisco;

• Como cláusula de execução da fiança: A instituição garantidora efetuará o pagamento da fiança no 
prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificação da ocorrência do débito fiscal;

• Como endereço para comunicação do fato garantido: nome do representante legal da instituição 
garantidora, departamento responsável e endereço completo do estabelecimento responsável pelo 
pagamento da fiança, necessariamente localizado em território paulista;

• O prazo de vigência da fiança;

• O valor da fiança;

• Cláusula de renúncia ao benefício de ordem previsto no artigo 827 da Lei 10.406, de 10.01.2002 
(Código Civil).

• Por fim, o contrato de fiança não poderá conter cláusula, específica ou genérica, de desobrigação 
decorrente de atos exclusivos da afiançada ou da instituição garantidora, ou de ambos em conjunto.

O seguro de obrigações contratuais (seguro garantia) deverá conter:

• Como contratante segurada: Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e/ou Fazenda Pública 
do Estado de São Paulo;

• Como contratante tomador: nome empresarial, endereço e números de inscrição estadual e CNPJ 
do contribuinte;
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• Como objeto e extensão do seguro: garantir o cumprimento de obrigações do contratante tomador 
quanto ao pagamento de débitos fiscais, nos termos do artigo 3º da Portaria CAT 122, de 04.12.2013:

 a) cujos fatos geradores tenham ocorrido no período de vigência do seguro;
 b) que tenham sido, no mesmo período, declarados pelo contribuinte ou coligidos ou lançados 
pelo fisco;

• Com cláusula de Execução do seguro: A instituição seguradora efetuará o pagamento do seguro no 
prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificação da ocorrência do débito fiscal;

• Como endereço para comunicação do fato garantido: nome do representante legal da seguradora, 
departamento responsável e endereço completo do estabelecimento responsável pelo pagamento 
da indenização, necessariamente localizado em território paulista;

• O prazo de vigência da garantia;

• O valor do seguro de obrigações contratuais;

• Cláusula de renúncia aos termos do artigo 763 da Lei 10.406, de 10.01.2002 (Código Civil), e do 
artigo 12 do Decreto-Lei 73, de 1966, com consignação, nos termos estatuídos no item 4.2 das con-
dições gerais do Anexo I da Circular SUSEP 232/2003, da Superintendência de Seguros Privados, 
de que “fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não 
houver pagado o prêmio nas datas convencionadas”.

• Por outro lado, o contrato de seguro de obrigações contratuais não poderá conter cláusula, específi-
ca ou genérica, de desobrigação decorrente de atos exclusivos do tomador, da empresa seguradora, 
ou, se for o caso, da resseguradora, ou de todos em conjunto.

• Ademais, deverá ser apresentada cópia autenticada da carta de aceitação prévia do resseguro por 
sociedade resseguradora com autorização expressa do órgão fiscalizador de seguros no País, nos 
termos da lei, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da entrega da apólice.

Por fim, devem ser apresentados:

 a) Cópia do instrumento de contrato de garantia celebrado entre as empresas seguradora e 
resseguradora;
 b) Cópias dos instrumentos de contrato de contragarantia celebrados pela empresa seguradora 
e pela empresa resseguradora;
 c) Certidão de regularidade das empresas seguradora e resseguradora perante a SUSEP, bem 
como dos seus respectivos administradores; e
 d) Comprovação de registro da apólice junto à SUSEP.
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Muito embora a finalidade desse ato normativo seja voltada de forma específica para as situações do 
art. 21 do RICMS/SP, os requisitos previstos em seus arts. 15 a 16, (com as devidas adaptações, po-
dendo, inclusive, algumas exigências serem juridicamente questionadas) servem de parâmetro para a 
apresentação de cartas de fiança e de seguros garantias em ações judiciais relacionadas a exigências 
fiscais promovidas pelo Estado de São Paulo (paralelamente, no âmbito federal, as Portarias 644/2009, 
1378/2009 e 1.153/2009 da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional disciplinam as fianças bancárias e o 
seguro garantia).
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