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Os pedidos de APOSENTADORIA formulado pelo(a, os e 
as) abaixo listado, nos termos do artigo 5º – item XI, da Lei 
14.016/2010, que deu nova redação do artigo 20 inciso II, da 
Lei 10.393/70;

INCISO II - POR TEMPO DE EFETIVO EXERCICIO / CONTRI-
BUIÇÃO

-Sr(a) FATIMA APARECIDA DE JESUS, função de PREPOSTO 
ESCREVENTE do OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIÃO DE 
NOTAS - ILHABELA, sede de Município de 2ª Entrância;

-Sr(a) MARIA APARECIDA ESTABELIN DE ALMEIDA, função 
de PREPOSTO ESCREVENTE do 2º OFICIAL DE REGISTRO DE 
IMOVEIS DE PIRACICABA, sede de Comarca de 3ª Entrância;

-Sr(a) MARIA APARECIDA TOREZANI RONDA, função PRE-
POSTO ESCREVENTE do OF. DE REGISTRO CIVIL E TABELIÃO 
DE NOTAS - BADY BASSITI, sede de Município de 3ª Entrância;

-Sr(a) MARIA JOANA ESTABELUV DE ALMEIDA função de 
PREPOSTO ESCREVENTE do 2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMO-
VEIS - PIRACICABA, sede de Comarca de 3ª Entrância;

-Sr(a) STELLA MARTA MORANDI FURLANIS, função PRE-
POSTO ESCREVENTE do OF. DE REGISTRO CIVIL E TABELIÃO DE 
NOTAS - BRODOSQUI, sede de Município de 2ª Entrância;

INCISO III - POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
-Sr(a) CIRO HIROAKI MIAGUCHI, função de PREPOSTO 

ESCREVENTE, 11º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL, sede de 
Comarca de Entrância Especial;

-Sr(a) CRISTIANO TOLEDO CESAR DE PAULA, função de 
DESIGNADO, OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIÃO DE NOTAS 
- MACATUBA, sede de Município de 2ª Entrância;

-Sr(a) JACYLOÉ EMANUEL GONÇALVES FREIRE, função de 
DELEGADO, OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATU-
RAIS DO 3º SUBDISTRITO - SÃO JOSE DO RIO PRETO, sede de 
Comarca de 3ª Entrância;

-Sr(a) JOSE OSCAR PIRES DE SOUZA, função de PREPOSTO 
ESCREVENTE, 10º TABELIÃO DE PROTESTO OLETRAS E TITULOS, 
sede de Comarca de Entrância Especial;

-Sr(a) MIGUEL PERES JUNIOR, função de PREPOSTO ESCRE-
VENTE, 15º TABELIÃO DE NOTAS, sede de Comarca de Entrância 
Especial;

-Sr(a) ROMEU ALVES DA SILVA, função de PREPOSTO 
ESCREVENTE do 15º OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DA 
CAPITAL, sede de Comarca de Entrância Especial;

-Sr(a) OZIEL BONI, função de DELEGADO do OFICIAL DE 
REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS - 
IBATÉ, sede de Município de 3ª Entrância;

– APOSENTADORIA
Os pedidos de APOSENTADORIA formulado pelo(a, os e 

as) abaixo listado, nos termos do artigo 5º – item XI, da Lei 
14.016/2010, que deu nova redação do artigo 20 inciso II, da Lei 
10.393/70 e ARTIGO 4º da Lei 3724/1983;

INCISO II - POR TEMPO DE EFETIVO EXERCICIO / CONTRI-
BUIÇÃO

-Sr(a) MONICA FREIRE FORTINI, função de PREPOSTO 
ESCREVENTE do 3º OFICIAL DE REGISTRO TITULOS E DOCU-
MENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA - CAPITAL, sede de 
Comarca de Entrância Especial;

-Sr(a) ORLANDO SILVERIO GARRIDO, função de PREPOSTO 
ESCREVENTE do 24º TABELIÃO DE NOTAS - CAPITAL, sede de 
Comarca de Entrância Especial;

-Sr(a) ROBERTO FRANCA DOS SANTOS, função de PREPOS-
TO ESCREVENTE do 26º TABELIÃO DE NOTAS - CAPITAL, sede de 
Comarca de Entrância Especial;

Deferindo
– APOSENTADORIA – contribuinte OBRIGATÓRIO
Os pedidos de APOSENTADORIA formulado pelo(a, os e 

as) abaixo listado, nos termos do artigo 20 inciso II, da Lei 
10.393/70;

-Sr(a) HENRIQUE FERREIRA SOARES FILHO, função de EX- 
PREPOSTO ESCREVENTE de sede de Comarca de 2ª Entrância;

-Sr(a) SERGIO SALLES, função de EX-DELEGADO de sede de 
Comarca Entrância Especial;

PENSÃO MENSAL POR MORTE:
Nos termos do artigo 5º, inciso V, alínea “a” da Lei 

14.016/2010, na condição de cônjuge ou o companheiro, na 
constância, respectivamente, do casamento ou da união estável:

-Do Sr.(a) JOSE ALCEU LOPES, para a Sr.(a) MEIRE DE 
SIQUEIRA LOPES (condição de viúva);

-Do Sr.(a) RINALDO ZAMPIERI, para a Sr.(a) LUIZA SALDA-
NHA DINIZ ZAMPIERI (na condição de viúva)

-Do Sr.(a) SIMÃO ALVES RABELO, para a Sr.(a) NOEMIA DE 
MELO RABELO (na condição de viúva);

-Do Sr.(a) WILSON DOMICIANO DA ENCARNAÇÃO, para a 
Sr.(a) ARABELA BRANDÃO (na condição de viúva);

Retificação do D.O. 56 de 23-03-2012
ONDE SE LEU:
DEFERIMENTO
– APOSENTADORIA – contribuinte OBRIGATÓRIO
Os pedidos de APOSENTADORIA formulado pelo(a, os e 

as) abaixo listado, nos termos do artigo 5º – item XI, da Lei 
14.016/2010, que deu nova redação do artigo 20 inciso II, da 
Lei 10.393/70;

INCISO II - POR TEMPO DE EFETIVO EXERCICIO / CONTRI-
BUIÇÃO

-Sr(a) MARLENE APARECIDA DE MEDEIROS, função de 
PREPOSTO SUBSTITUTO....

LEIA-SE
INCISO II - POR TEMPO DE EFETIVO EXERCICIO / CONTRI-

BUIÇÃO
-Sr(a) MARLENE APARECIDA DE MEDEIROS DOS SANTOS, 

função de PREPOSTO SUBSTITUTO .....

 Agricultura e 
Abastecimento
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 Portaria CG-14, de 10-5-2012

Altera a Portaria CG–10, de 30-7-2010, que desig-
nou Gestor para fiscalização de contrato

O Chefe de Gabinete da Secretaria de Agricultura e Abas-
tecimento, em cumprimento ao disposto no artigo 67, da Lei 
federal nº 8.666/93, Resolve:

Artigo 1º - Designar Marcelo Henrique Nogueira Cunha, RG 
15.940.900-0 – Diretor Técnico II, para na condição de Gestor 
do Contrato GSA n.º 195/2010 – PSAA n.º 422/2010, fiscalizar a 
prestação de serviços de conservação e manutenção em jardina-
gem no Parque “Dr. Fernando Costa” – Parque da Água Branca 
– São Paulo/SP, conforme o contrato supra celebrado entre o 
Governo do Estado de São Paulo, através desta Secretaria e a 
Empresa Gravitá Serviços e Comércio Ltda, em substituição ao 
Gestor designado pela Portaria CG – 10, de 30-7-2010.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação retroagindo seus efeitos à 2/5/2012.

 Portaria CG-15, de 10-5-2012

Altera a Portaria CG – 6, de 7-12-2010, que desig-
nou Gestor para fiscalização de contrato

O Chefe de Gabinete da Secretaria de Agricultura e Abas-
tecimento, em cumprimento ao disposto no artigo 67, da Lei 
federal nº 8.666/93, Resolve:

Artigo 1º - Designar MARCELO HENRIQUE NOGUEIRA 
CUNHA, RG 15.940.900-0 – Diretor Técnico II, para na condição 
de Gestor do Contrato GSA n.º 200/2010 – PSAA n.º 1086/2010, 
fiscalizar a prestação de serviços de locação de veículos elétri-
cos, em caráter não eventual, os quais serão utilizados no Parque 
“Dr. Fernando Costa” – Parque da Água Branca – São Paulo/SP, 

 SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
 Portaria SPPREV, 101, de 10-05-2012
O Diretor Presidente em exercício da São Paulo Previdência 

– SPPREV-, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento 
no disposto nos artigos 264 e 265 da Lei 10.261, de 28-10-68, 
resolve determinar a constituição de comissão, composta pelos 
servidores abaixo nomeados e sob a presidência da primeira 
citada, para em trinta dias, proceder a realização de apuração 
preliminar, objetivando a possível identificação de demais 
envolvidos com a fraude que resultou na demissão de Wilson 
Ricardo Rivas Garcia, RG. 18.605.617-5, conforme publicação 
no Diário Oficial do Estado em 15-03-2012, e que atuava junto 
a Diretoria de Relacionamento com os Segurados da São Paulo 
Previdência:-

1. - Márcia Maria Corrêa Munari – RG. 5.654.376
Procurador de Autarquia
2. - Denise Gomes Fernandes da Silva – RG. 17.041.538-7
Assessor Técnico Previdenciário
3. - Fábio Fukuyama – RG 27.668.430-8
Analista em Gestão Previdenciária
4. - Ivani Maria Bassotti – RG. 7.871.225
Coordenadora da Unidade Central de Recursos Humanos 

(participante indicada pelo Conselho de Administração da 
SPPREV).

 Despacho do Diretor de Administração e Finanças de 
10-05-2012

Autorizo a contratação da Fundação Carlos Chagas, 
mediante dispensa de licitação, com fundamento no artigo 24, 
inciso XIII, da Lei Federal 8666/93, para a prestação de serviços 
técniso especializados de organização e aplicação das provas do 
Concurso Público para preenchimento de 202 vagas de emprego 
público, sendo 165 de Técnico em Gestão Previdenciária I e 37 
de Analista em Gestão Previdenciária I.

Processo 376/2012
Despacho do Diretor Presidente de 10-05-2012
Ratificando, com fundamento no inciso XIII do artigo 24, 

da Lei federal 8.666/93, o despacho da Diretora de Adminis-
tração e Finanças de 21-03-2011, que autoriza a dispensa de 
licitação para contratação da Fundação Carlos Chagas, para a 
prestação de serviços técnicos especializados de organização e 
aplicação das provas do Concurso Público para provimento de 
vagas para o emprego público de Técnico em Gestão Previdenci-
ária I e Analista em Gestão Previdenciária I.

Processo 376/2012
 Portaria SPPREV/DBM 32/2012, de 09-05-2012

Instaura procedimento administrativo destinado 
a invalidar o ato administrativo que concedeu 
o benefício de pensão por morte, para fins que 
menciona, e dá outras providências.

O Diretor de Benefícios Militares da São Paulo Previdên-
cia - SPPREV, no uso de suas atribuições legais e amparado 
no inciso X, do artigo 9º, do Regimento Interno da Diretoria 
Executiva, aprovado pela Deliberação CA-SPPREV-3, de 05-12-
2008, RESOLVE:

I – INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTI-
NADO A INVALIDAR O ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU O 
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A SRA. ZENAIDE RIBEIRO SALGA-
DO – portadora do RG 9.407.561-X e do CPF 090.469.448-83, 
Benefício 50365890, PENSÃO PREVIDENCIÁRIA POR MORTE 
instituída pelo militar falecido SUB TEN PM JOSE ROBERTO DE 
MOURA SALGADO – RE 22.973-3 – falecido em 05-07-2009, 
com fundamento nos artigos 8, inciso I, da Lei 452/74 com 
redação alterada pela Lei Complementar 1013/07, e por orien-
tação da Consultoria Jurídica da São Paulo Previdência emitida 
no Parecer 133/2012, observada as disposições da Lei Estadual 
10.177/98.

II – Esta portaria entrará em vigor a partir da publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

III - PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, INTIME-SE, CUMPRA-SE.
 Despachos do Diretor
Exclusão de Habilitação por óbito
REF.: janeiro - EXERCÍCIO 2012

ORDEM NOME DO MILITAR FALECIDO BENEFICIÁRIO COD BENEFICIO
1 JOÃO BOTERO ERCILIA BRAGANTI BOTERO 50097926

Exclusão de Habilitação por óbito
REF.: abril - EXERCÍCIO 2012

ORDEM NOME DO MILITAR FALECIDO BENEFICIÁRIO COD BENEFICIO
1 EDMIR CAPELLINI MARIA EMÍLIA DE MORAES CAPELLINI 50329496
2 FARIDE CHED VERA AMARAL CHEDE 50085644
3 JOÃO FERRARI FILOMENA FERRARI 50072099
4 NILTON PEREIRA SOUZA ASTROGILDA FERREIRA DE SOUZA 50312114
5 LUIZ CARLOS DE SOUZA MAYLA BUSTAMANTE DE SOUZA 50185834
6 JOSE ROSSETTI ILZA SILVA MENDES 50314920
7 JOSÉ CLEMENTE NETO LEOPOLDINA DOS SANTOS CLEMENTE 50186563

 DIRETORIA DE BENEFÍCIOS MILITARES
SUPERVISÃO DE CONCESSÃO E PAGAMENTO DE PENSÃO 

POR MORTE DE EX-MILITAR
Despachos do Diretor
Decisões indeferimento por falta de amparo legal das habi-

litações à pensão por morte relacionadas abaixo.
REF.: MAIO EXERCÍCIO 2012
INDEFIRO o requerido pela Sra. MAURA GOMES DIAS, na 

qualidade de genitora do militar SD PM RE 880.188-6 JOSUE 
GOMES DIAS, falecido em 01-06-1997, por não encontrar ampa-
ro no inciso VI do art. 8º da Lei 452/74, c/c o art. 60 do Decreto 
7.391/75, haja vista não ter sido previamente inscrita como 
beneficiária do militar perante a Caixa Beneficente da Polícia 
Militar, para fins de comprovação de dependência econômica, 
nos termos do referido Decreto.

INDEFIRO o requerido pela Sra. TERESINHA FATIMA TEDES-
CATO, na qualidade de genitora do militar falecido SD PM RE 
100.071-3 WAGNEY SIQUEIRA, falecido em 20-10-2011, por não 
encontrar amparo no inciso III e § 5º do art. 8º da Lei 452/74, 
com redação alterada pela Lei Complementar 1.013/07, uma 
vez que apresentou apenas um instrumento probante daqueles 
referidos no art. 15 do Decreto 52.860/08, sendo necessário no 
mínimo três, de modo que não comprovou a existência de sua 
dependência econômica em relação ao militar na data do óbito.

INDEFIRO o requerido pela Sra. SYDNEI MAZZO GON-
ÇALVES, na qualidade de genitora do militar SUB TEN PM RE 
884.546-8 WAGNER JOÃO GONÇALVES, falecido em 11-03-
2012, por não encontrar amparo no inciso III e § 5º do art. 8º 
da Lei 452/74, com redação alterada pela Lei Complementar 
1.013/07, uma vez que não apresentou nenhum instrumento 
probante daqueles referidos no art. 15 do Decreto 52.860/08, 
sendo necessário no mínimo três, não comprovando a sua 
dependência econômica em relação ao militar na data do óbito.

INDEFIRO o requerido pela Sra. MARIA DE LURDES DA 
SILVA, na qualidade de companheira do militar 1º TEN PM RE 
17.898-5 SINESIO BRANCO, falecido em 05-09-2011, por não 
encontrar amparo no inciso I e § 6º do art. 8º da Lei 452/74, com 
redação alterada pela Lei Complementar 1.013/07, uma vez que 
apresentou apenas um instrumento probante daqueles referidos 
no art. 14 do Decreto 52.860/08. Portanto, não comprovou a 
existência de sua união estável com o militar à data do óbito, 
visto que não cumpriu o requisito legal de apresentar no mínimo 
três instrumentos probantes.

 INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS 
DE SÃO PAULO

 CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NOTARIAL E 
DE REGISTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Despacho da Diretora das Carteiras Autônomas de 
09-05-2012

– APOSENTADORIA

Contribuinte: MATLINE - COMÉRCIO DE PRODUTOS DE 
HIGIENE E DESCARTÁVEIS LTDA.

I.E 441120459112, CNPJ 10417427/0001-43.
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 defe-
sa): PF-ARARAQUARA, AV.ESPANHA, 188 - CENTRO - Araraquara 
- SP, horário 9:00h às 16h30

Unidade de Julgamento: DTJ-3 - DELEGACIA TRIBUTÁRIA 
DE JULGAMENTO DE BAURU

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

 NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO 1
Notificação – AIIM ICMS
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, na qualidade de responsável solidário nos 
termos do artigo 12, XI, "d" do RICMS/2000 (aprovado pelo 
Decreto 45.490/2000), NOTIFICADO da lavratura do Auto de 
Infração e Imposição de Multa - AIIM por infração 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 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 dias ou de 60% dentro do prazo de 
30 dias, 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 aos prazos de quinze ou trinta dias.

Decorrido o prazo de 30 dias da data em que se considerar 
esta notificação realizada sem que haja o recolhimento do débi-
to fiscal exigido no AIIM ou acordo de parcelamento do débito 
fiscal ou a apresentação de defesa, o AIIM será encaminhado 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 tri-
butária, 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.

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, na repartição fiscal indicada 
abaixo, obedecendo-se às prescrições do artigo 21 da Portaria 
CAT 198/2010.

Responsável solidário (sócio): SIMONE MAIRA BANDELI 
HAYASE, CPF: 251.204.938-82.

Endereço: RUA RUY MENDES DE ROSIS, 1175, APTO 113, 
JARDIM INFANTE DOM HENRIQUE, BAURU.

AIIM - ICMS 4.003.140-8, de 09-05-2012.
Contribuinte: MATLINE - COMÉRCIO DE PRODUTOS DE 

HIGIENE E DESCARTÁVEIS LTDA.
IE 441120459112, CNPJ 10417427/0001-43.
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 defe-
sa): PF-ARARAQUARA, AV.ESPANHA, 188 - CENTRO - Araraquara 
- SP, horário 9:00h às 16h30

Unidade de Julgamento: DTJ-3 - DELEGACIA TRIBUTÁRIA 
DE JULGAMENTO DE BAURU

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

 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO E MODERNIZAÇÃO 
FAZENDÁRIA

 ESCOLA FAZENDÁRIA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO

 Portaria Fazesp 06/2012, de 10-05-2012
O Diretor da Fazesp, no uso de suas atribuições e com 

base no artigo 4º da resolução SF 28 de 19-05-2008, conforme 
redação dada pelo artigo 2º da resolução SF 60 de 02-09-2011, 
expede a seguinte portaria:

Artigo 1º - Fica designada como Gestora Setorial de 
Capacitação do Departamento de Planejamento e de Gestão 
de Projetos - DPG, a servidora JULIANA MANTOVANI ROSSI, RG 
40.689.170-9 em substituição a FERNANDA CANDIDO BALBINO, 
RG 35.319.203-X.

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

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.

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, na repartição fiscal indicada 
abaixo, obedecendo-se às prescrições do artigo 21 da Portaria 
CAT 198/2010.

Contribuinte: MATLINE - COMÉRCIO DE PRODUTOS DE 
HIGIENE E DESCARTÁVEIS LTDA.

IE: 441.120.459.112 / CNPJ/CPF: 10.417.427/0001-43
Endereço: AV. BALDAN, 3095,, RESID. DAS ACÁCIAS- 

MATÃO.
AIIM - ICMS 4.003.140-8, de 09-05-2012
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 defe-
sa): PF-ARARAQUARA, AV.ESPANHA, 188 - CENTRO - Araraquara 
- SP, horário 9:00h às 16h30

Unidade de Julgamento: DTJ-3 - DELEGACIA TRIBUTÁRIA 
DE JULGAMENTO DE BAURU

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

 NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO 1
Notificação – AIIM ICMS
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, na qualidade de responsável solidário nos 
termos do artigo 12, XI, "d" do RICMS/2000 (aprovado pelo 
Decreto 45.490/2000) NOTIFICADO da lavratura do Auto de 
Infração e Imposição de Multa - AIIM por infração 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 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 dias ou de 60% dentro do prazo de 
30 dias, 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 aos prazos de quinze ou trinta dias.

Decorrido o prazo de 30 dias da data em que se considerar 
esta notificação realizada sem que haja o recolhimento do débi-
to fiscal exigido no AIIM ou acordo de parcelamento do débito 
fiscal ou a apresentação de defesa, o AIIM será encaminhado 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 tri-
butária, 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.

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, na repartição fiscal indicada 
abaixo, obedecendo-se às prescrições do artigo 21 da Portaria 
CAT 198/2010.

Responsável solidário (sócio): ERIKA CRISTINA BANDELI, 
CPF 221.778.088-39.

Endereço: AV. RINCÃO, 1044,, JARDIM AEROPORTO, MATÃO.
AIIM - ICMS 4.003.140-8, de 09-05-2012


