
Portaria CAT nº 122/2013. Dever de apresentação de garantia e sujeição a regime especial nas situ-
ações do art. 21 do RICMS/SP.

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), condicionando a concessão 
ou a renovação de inscrições no Cadastro de Contribuintes do ICMS à apresentação de garantia ou a 
sujeição a regime especial de apuração e pagamento do imposto.

Tal ônus é imposto (i) aos contribuintes com “antecedentes fiscais que desabonem ou ainda de débito 
fiscal definitivamente constituído em nome das pessoas físicas ou jurídicas interessadas, suas coliga-
das, controladas ou seus sócios” com valor superior a 5.000 UFESP´s (art. 1º, I); nos casos em que (ii) 
a “atividade econômica desenvolvida pelo estabelecimento, em especial nas situações em que existir 
transitoriedade da atividade ou elevado risco de não cumprimento das obrigações tributárias” (art. 1º, II) 
e (iii) em outros casos legalmente previstos (art. 1º, III).

Importa destacar que o dever de apresentação de garantia pode ser aplicado, inclusive, para débitos 
garantidos ou com exigibilidade suspensa, a critério da Procuradoria Geral do Estado e do Coordenador 
da Administração Tributária.

A par disso, o valor da garantia, em regra, corresponderá ao total dos saldos devedores de ICMS de-
clarados nos 12 (doze) meses anteriores ao relatório circunstanciado elaborado pelas autoridades fiscais 
quando da proposta de exigência de garantia ou o resultado da multiplicação da média dos débitos 
declarados por doze, quando os contribuintes estiverem em atividade há menos de um ano.

Ademais, a Portaria CAT nº 122/2013 estabelece as regras procedimentais que devem ser observadas 
antes da decisão do Delegado Regional Tributário responsável pela área territorial em que estiver locali-
zado o contribuinte, que, em determinadas situações, terá assegurado prazo para apresentar manifes-
tação.

O contribuinte será notificado da decisão do Delegado Regional Tributário que determinar a apresen-
tação da garantia, devendo prestá-la dentro do prazo de 30 dias, sob a pena de indeferimento do pedido 
de inscrição ou de cassação da eficácia da inscrição.

Vale mencionar, ainda, que o Delegado Regional Tributário possui autorização para dispensar a apre-
sentação de garantia ou modificar o seu valor, por decisão motivada, a depender das circunstâncias 
individuais de cada caso.

Por outro lado, poderá ainda ser exigida a observância a regime especial em complementação ou sub-
stituição à exigência de garantia. Nesse caso, o regime especial terá prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) 
meses; os impressos e documentos fiscais permanecerão sob a custódia do Fisco, devendo ser libera-
dos em lotes, a critério das autoridades fiscais; e deverá ser comprovado o recolhimento do imposto e 
o cumprimento das obrigações acessórias, mediante a apresentação de livros, documentos fiscais e 
arquivos digitais.

Vale destacar que, a depender de cada situação concreta, a exigência de garantia poderá ser ma-
terialmente inválida, pois institui verdadeira sanção política como forma de coação ao pagamento de
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tributos, tornando inviável o desenvolvimento das atividades dos contribuintes, o que, de acordo com a 
jurisprudência pacífica de nossos tribunais superiores, é vedado no direito tributário. Além disso, diante 
da possibilidade de aplicação ampla de tal regime, poderá haver o questionamento da validade jurídica 
da própria Portaria nº 122/2013.
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