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Nº 67, quinta-feira, 7 de abril de 2011
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
ESCOLA DE ENFERMAGEM ANNA NERY
PORTARIA N o- 2.057, DE 6 DE ABRIL DE 2011
A Diretora da Escola de Enfermagem Anna Nery do Centro
de Ciências da Saúde da UFRJ, nomeada pela Portaria n° 184, de
25/01/2010, publicada no DOU n° 17, Seção 2, de 26/01/2010, resolve tornar público o resultado do processo seletivo aberto para
contratação de professores substitutos referente ao edital n° 14, de
04/02/2011 , publicado no DOU n° 26, Seção 3, de 07/02/2011,
divulgando, em ordem de classificação, os nomes dos candidatos
aprovados:
Departamento de Enfermagem Materno-Infantil
Setorização: Enfermagem Materno-Infantil
1 - Débora Paula Costa
2 - Patrícia Duarte Agualuza
3 - Luciane de Almeida Araújo
4 - Vivianne Mendes Araújo Silva
NEIDE APARECIDA TITONELLI ALVIM

CENTRO DE LETRAS E ARTES
ESCOLA DE BELAS ARTES
PORTARIA DE 25 DE MARÇO DE 2011
O Diretor da Escola de Belas Artes do Centro de Letras e
Artes da UFRJ, nomeado pela Portaria n o- 214 de 25/01/2010, publicada no DOU n° 17, Seção 02, de 26/01/2010, resolve:
Tornar público o resultado do processo seletivo aberto para
contratação de professores substitutos referentes ao Edital n° 14 de 04
/ 02 / 2011, publicado no DOU n° 26, Seção 03, de 07 / 02 /2011,
divulgado, em ordem de classificação, os nomes dos candidatos aprovados:
Departamento: BAU - Artes Utilitárias
Setorização: Cenografia/Cenotécnica
André Sanches Sampaio
CARLOS GONÇALVES TERRA

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO
PORTARIA DE 5 DE ABRIL DE 2011
A Diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
do
Centro de Letras e Artes da UFRJ, nomeada
pela portaria n o- 1.096 deo
o31/03/2010, publicada no DOU n 63, de 05/04/2010, resolve: n 2052 Tornar público o resultado do processo seletivo aberto
para
contratação de professor substituto
referente ao edital n o- 34 de
17/03/2011, publicado no DOU n o- 54, de 21/03/2011, divulgando, em
ordem de classificação, os nomes dos candidatos aprovados:
DEPARTAMENTO DE ESTRUTURAS (03 vagas)
1º - Vivian Karla Castelo Branco Louback Machado Balthar
2º - Maria Rita Pires de Carvalho
3º - Shirley do Socorro Melo de Souza
4º - Leandro Torres Di Gregorio
DENISE B. PINHEIRO MACHADO

.

Ministério da Fazenda
CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA
FAZENDÁRIA
SECRETARIA EXECUTIVA
DESPACHO DO SECRETÁRIO EXECUTIVO
Em 6 de abril de 2011

N o- 50 - O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Política
Fazendária - CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento desse Conselho, e em cumprimento ao disposto no artigo 40 desse mesmo diploma, faz publicar
os seguintes protocolos ICMS celebrados entre as Secretarias de Fazenda, Finanças ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal
indicadas em seus respectivos textos:
PROTOCOLO ICMS 3, DE 1ª DE ABRIL DE 2011
Fixa o prazo para a obrigatoriedade da escrituração fiscal digital - EFD.
Os Estados do Acre, Amazonas, Alagoas, Amapá, Bahia,
Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro,
Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa
Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins, neste ato representados pelos
seus respectivos Secretários de Fazenda e Receita, considerando o
disposto nos artigos 102 e 199 do Código Tributário Nacional, Lei nº
5172/66, de 25 de outubro de 1966, no § 1º da cláusula terceira do
Ajuste SINIEF 2/09, de 3 de abril de 2009, resolvem celebrar o
seguinte
PROTOCOLO
Cláusula primeira Acordam os Estados do Acre, Amazonas,
Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba,
Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do

Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins em estabelecer a obrigatoriedade de utilização da Escrituração
Fiscal Digital - EFD prevista no Ajuste Sinief 02/09, de 3 de abril de
2009.
§ 1º A obrigatoriedade de utilização da EFD prevista no
caput aplica-se a todos os estabelecimentos dos contribuintes a partir
1º de janeiro de 2012, podendo ser antecipada a critério de cada
Unidade federada.
§ 2º Para os Estados do Amapá, Amazonas, Espírito Santo,
Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul,
Roraima, São Paulo e Sergipe a obrigatoriedade prevista no caput
aplica-se a todos os estabelecimentos dos contribuintes a partir de 1º
de janeiro de 2014, podendo ser antecipada a critério de cada um
desses estados.
Cláusula segunda Ficam dispensados da utilização da EFD as
Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte, previstas na Lei
Complementar nº 123/06, de 14 de dezembro de 2006.
Parágrafo Único. O disposto nesta cláusula não se aplica aos
contribuintes dos Estados de Alagoas e Mato Grosso.
Cláusula terceira O estabelecimento de contribuinte obrigado
à EFD será dispensado de entregar os arquivos estabelecidos no
Convênio ICMS 57/95 a partir de 1º de janeiro de 2012 e, para o
estado do Amapá, Amazonas, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso
do Sul, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, São
Paulo e de Sergipe, a partir de 1o de janeiro de 2014, podendo a
dispensa ser antecipada a critério de cada Unidade Federada.
Cláusula quarta Este protocolo entra em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial da União.
Acre - Mâncio Lima Cordeiro, Alagoas - Maurício Acioli
Toledo, Amapá - Claúdio Pinho Santana, Amazonas - Isper Abrahim
Lima, Bahia - Carlos Martins Marques de Santana, Ceará - Carlos
Mauro Benevides Filho, Espírito Santo - Maurício Cézar Duque,
Goiás - Simão Cirineu Dias, Maranhão - Cláudio José Trinchão Santos, Mato Grosso - Edmilson José dos Santos, Mato Grosso do Sul Mário Sérgio Maciel Lorenzetto, Minas Gerais - Leonardo Maurício
Colombini Lima, Pará - José Barroso Tostes Neto, Paraíba - Rubens
Aquino Lins, Paraná - Luiz Carlos Hauly, Piauí - Antônio Silvano
Alencar de Almeida, Rio de Janeiro - Renato Augusto Zagallo Villela
dos Santos, Rio Grande do Norte - José Airton da Silva, Rio Grande
do Sul - Odir Alberto Pinheiro Tonollier, Rondônia - Benedito Antônio Alves, Roraima - Luiz Renato Maciel de Melo, Santa Catarina
- Ubiratan Simões Rezende, São Paulo - Andrea Sandro Calabi,
Sergipe - João Andrade Vieira da Silva, Tocantins - Sandro Rogério
Ferreira.
PROTOCOLO ICMS 4, DE 1º DE ABRIL DE 2011
Dispõe sobre a suspensão da incidência do
ICMS nas saídas de gado para "recurso de
pasto", promovidas entre os Estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro.
Os Estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, neste ato
representados pelos seus Secretários de Fazenda, Economia ou Finanças, considerando a necessidade de adotar medidas a fim de minimizar os efeitos das chuvas que atingem algumas áreas de seus
territórios, considerando o disposto nos arts. 102 e 199 do Código
Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966) e no art.
38, I do Regimento do Conselho Nacional de Política Fazendária CONFAZ, aprovado pelo Convênio ICMS 133/97, de 12 de dezembro
de 1997, resolvem celebrar o seguinte
PROTOCOLO
Cláusula primeira Fica suspensa a incidência do ICMS devido pelas saídas de gado bovino de um dos Estados signatários para
o outro, bem como o seu retorno ao Estado de origem, desde que se
destinem exclusivamente a "recurso de pasto".
§ 1º A suspensão de que trata esta cláusula será por prazo
não superior a 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável, a critério dos
Estados signatários, por mais dois períodos de 90 (noventa) dias, a
requerimento do interessado.
§ 2º A suspensão do imposto será concedida exclusivamente
ao gado pertencente a produtores devidamente credenciados pelo órgão estadual competente.
§ 3º No momento da saída do gado do estado de origem, o
produtor remetente ou a repartição fiscal de circunscrição deste deverá emitir nota fiscal, sem destaque do valor do ICMS, contendo,
além dos demais requisitos, no campo "Informações Complementares" a expressão: "Suspensão do ICMS - Protocolo ICMS XX/10,
de XX de XXX de 2010.".
§ 4º No ato da emissão da nota fiscal, pelo remetente originário ou pela repartição fiscal de circunscrição deste, para acobertar
o trânsito do gado, será assinado "Termo de Compromisso", modelo
anexo, emitido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:
I - a 1ª via será retida pelo órgão fiscal da circunscrição do
produtor remetente;
II - a 2ª via acompanhará o trânsito e será entregue pelo
destinatário à repartição de sua circunscrição fiscal, até 10 (dez) dias
após o ingresso do gado no Estado;
III - a 3ª via será entregue ao produtor remetente para fins de
controle e arquivamento.
§ 5º A concessão do "recurso de pasto", bem como a sua
prorrogação, serão processadas pela repartição fiscal do domicílio do
remetente ou na forma como dispuser a Secretaria de Fazenda, Economia ou Finanças do Estado concedente.
§ 6º Ocorrendo a prorrogação prevista no § 1º, será o fato
comunicado pelo destinatário à repartição de sua circunscrição fiscal,
mediante entrega de cópia do ato ou documento concessor da prorrogação.
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Cláusula segunda No retorno do gado ao Estado de origem
será emitida nota fiscal pela repartição fiscal onde o gado se encontra
em "recurso de pasto", ou pelo produtor que o recebeu para tal fim,
na qual fará constar a seguinte observação no campo "Informações
Complementares": "Gado em Retorno, recebido para "Recurso de
Pasto",
conforme
nota
fiscal
nº........................
,
de
.........../............./........... , e ..................crias. Procedimento autorizado
pelo Protocolo ICMS XX/10, de XX de XXXXX de 2010.".
Cláusula terceira Ultrapassado o prazo do "recurso de pasto"
e não retornando o gado ao Estado de origem, caberá ao Estado
remetente a cobrança do ICMS, com base nos valores vigentes na
data do encerramento do prazo concedido, devendo ser observada a
forma, o prazo e as condições estabelecidas na legislação da unidade
federada a que for devido.
Cláusula quarta Ocorrendo a venda do gado no Estado destinatário, por conta e ordem do remetente originário, caberá ao Estado
de origem o imposto correspondente a operação interestadual, que
será recolhido pelo produtor na repartição onde se processou o "recurso de pasto".
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput desta cláusula, observar-se-á o seguinte:
I - o produtor remetente originário ou a repartição fiscal de
circunscrição deste deverá:
a) emitir nota fiscal em nome do adquirente, na qual, além
dos requisitos exigidos, constarão como natureza da operação - "Saída
Simbólica de Gado remetido para "Recurso de Pasto", conforme nota
fiscal nº........................ , de .........../............./........... , e ..................
crias. Procedimento autorizado pelo Protocolo ICMS XX/10, de XX
de XXX de 2010."; nome, endereço, números de inscrição, estadual e
no CNPJ/CPF, do produtor que recebeu o gado em "recurso de pasto"
e que irá promover sua remessa ao adquirente;
b) efetuar, na nota fiscal referida na alínea "a" deste inciso, o
destaque do valor do imposto;
II - o produtor que recebeu o gado em "recurso de pasto" ou
a repartição fiscal de circunscrição deste deverá:
a) emitir nota fiscal em nome do adquirente, para acompanhar o transporte das mercadorias, sem destaque do valor do imposto, na qual, além dos requisitos exigidos, constarão: como natureza da operação - "Remessa por Conta e Ordem de Terceiros";
número, série e data da nota fiscal referida no inciso I do parágrafo
único desta cláusula, bem como nome, endereço e números de inscrição, estadual e no CNPJ/CPF, do seu emitente;
b) emitir nota fiscal em nome do produtor remetente, na
qual, além dos requisitos exigidos, constarão as seguintes informações:
1 - a expressão "Retorno Simbólico de Gado recebido para
"Recurso de Pasto", conforme nota fiscal nº........................ , de
.........../............./........... , emitida por ............., e .................. crias.
Procedimento autorizado pelo Protocolo ICMS XX/10, de XX de
XXX de 2010.";
2 - nome, endereço e números de inscrição, estadual e no
CPF/CNPJ, do adquirente para o qual for efetuada a remessa do gado,
bem como número e série da nota fiscal emitida na forma da alínea
"a" deste inciso;
Cláusula quinta Ocorrendo a hipótese prevista na cláusula
quarta, o Estado destinatário exigirá a comprovação do respectivo
pagamento do imposto e comunicará ao Estado de origem a referida
operação.
Parágrafo único. A base de cálculo do imposto é o valor da
operação ou de "pauta fiscal", não podendo ser inferior àquela estabelecida no Estado de destino.
Cláusula sexta Para efeito dos procedimentos disciplinados
neste protocolo, em especial quanto à emissão de documentos, escrituração de livros e à imposição de penalidades, será observada a
legislação tributária da unidade federada à qual o estabelecimento
estiver vinculado.
Cláusula sétima As Secretarias de Fazenda das unidades federadas signatárias prestarão assistência mútua para fiscalização das
operações abrangidas por este protocolo, podendo, também, mediante
acordo prévio, designar funcionários para exercerem atividades de
interesse da unidade da Federação junto às repartições da outra.
Cláusula oitava As disposições contidas neste Protocolo
manterão seus efeitos para regular retorno do gado, quando este
ocorrer após a denúncia deste, desde que respeitado o prazo estabelecido no ato concessor e/ou em suas prorrogações.
Cláusula nona Este Protocolo entra em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial da União, podendo ser denunciado por
qualquer das partes, desde que cientificada a outra com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
TERMO DE COMPROMISSO
Suspensão do ICMS sobre saída de gado, de acordo com o
Protocolo ICMS XX/XX.
IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE
NOME:
CPF:
CNPJ:
IDENTIDADE:
PROCEDÊNCIA:
NOME DA PROPRIEDADE:
DISTRITO:
MUNICÍPIO:
DESTINO
NOME DA PROPRIEDADE:
DISTRITO:
MUNICÍPIO:
DESCRIÇÃO DO GADO
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Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

22

ISSN 1677-7042

PROTOCOLO ICMS 20, DE 31 DE MARÇO DE 2011
Adesão do Estado do Pará ao Protocolo
ICMS 93/10, que dispõe sobre a instituição
do Sistema de Circularização de Documentos Fiscais Eletrônicos-SCD-e e o intercâmbio de informações entre as unidades da
Federação
Os Estados da Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rio
Grande do Norte, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, neste ato
representadas pelos respectivos Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação, tendo em vista o disposto nos artigos 102 e 199
do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25.10.1966), e
Considerando o interesse das unidades federadas signatárias
em atender ao mandamento constitucional do artigo 37, inciso XXII,
que prevê a ação integrada entre os fiscos, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais;
Resolvem celebrar o seguinte
PROTOCOLO
Cláusula primeira Ficam estendidas ao Estado do Pará as
disposições do Protocolo ICMS 93/10, de 9 de julho de 2010.
Cláusula segunda Este protocolo entra em vigor na data de
sua publicação no Diário Oficial da União.
Bahia - Carlos Martins Marques de Santana, Maranhão Cláudio José Trinchão Santos, Mato Grosso - Edmilson José dos
Santos, Pará - José Barroso Tostes Neto, Rio de Janeiro - Renato
Augusto Zagallo Villela dos Santos, Rio Grande do Norte - José
Airton da Silva, Rio Grande do Sul - Odir Alberto Pinheiro Tonollier.
PROTOCOLO ICMS 21, DE 1º DE ABRIL DE 2011
Estabelece disciplina relacionada à exigência do ICMS nas operações interestaduais
que destinem mercadoria ou bem a consumidor final, cuja aquisição ocorrer de
forma não presencial no estabelecimento
remetente.
Os Estados de Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito
Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco,
Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia e Sergipe e o Distrito
Federal, neste ato representados pelos Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação e Gerente de Receita, reunidos na
cidade do Rio de Janeiro, no dia 1º de abril de 2011, fundamentados
no disposto nos arts. 102 e 199 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional), e no art. 9° da Lei Complementar
n° 87, de 13 de setembro de 1996,
considerando que a sistemática atual do comércio mundial
permite a aquisição de mercadorias e bens de forma remota;
considerando que o aumento dessa modalidade de comércio,
de forma não presencial, especialmente as compras por meio da
internet, telemarketing e showroom, deslocou as operações comerciais
com consumidor final, não contribuintes de ICMS, para vertente
diferente daquela que ocorria predominante quando da promulgação
da Constituição Federal de 1988;
considerando que o imposto incidente sobre as operações de
que trata este protocolo é imposto sobre o consumo, cuja repartição
tributária deve observar esta natureza do ICMS, que a Carta Magna
na sua essência assegurou às unidades federadas onde ocorre o consumo da mercadoria ou bem;
considerando a substancial e crescente mudança do comércio
convencional para essa modalidade de comércio, persistindo, todavia,
a tributação apenas na origem, o que não coaduna com a essência do
principal imposto estadual, não preservando a repartição do produto
da arrecadação dessa operação entre as unidades federadas de origem
e de destino, resolve celebrar o seguinte
PROTOCOLO
Cláusula primeira Acordam as unidades federadas signatárias
deste protocolo a exigir, nos termos nele previstos, a favor da unidade
federada de destino da mercadoria ou bem, a parcela do Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS - devida na operação interestadual em que o
consumidor final adquire mercadoria ou bem de forma não presencial
por meio de internet, telemarketing ou showroom.
Parágrafo único. A exigência do imposto pela unidade federada destinatária da mercadoria ou bem, aplica-se, inclusive, nas
operações procedentes de unidades da Federação não signatárias deste
protocolo.
Cláusula segunda Nas operações interestaduais entre as unidades federadas signatárias deste protocolo o estabelecimento remetente, na condição de substituto tributário, será responsável pela retenção e recolhimento do ICMS, em favor da unidade federada de
destino, relativo à parcela de que trata a cláusula primeira.
Cláusula terceira A parcela do imposto devido à unidade
federada destinatária será obtida pela aplicação da sua alíquota interna, sobre o valor da respectiva operação, deduzindo-se o valor
equivalente aos seguintes percentuais aplicados sobre a base de cálculo utilizada para cobrança do imposto devido na origem:
I - 7% (sete por cento) para as mercadorias ou bens oriundos
das Regiões Sul e Sudeste, exceto do Estado do Espírito Santo;
II - 12% (doze por cento) para as mercadorias ou bens
procedentes das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e do Estado
do Espírito Santo.

1
Parágrafo único. O ICMS devido à unidade federada de
origem da mercadoria ou bem, relativo à obrigação própria do remetente, é calculado com a utilização da alíquota interestadual.
Cláusula quarta A parcela do imposto a que se refere a
cláusula primeira deverá ser recolhida pelo estabelecimento remetente
antes da saída da mercadoria ou bem, por meio de Documento de
Arrecadação Estadual (DAE) ou Guia Nacional de Recolhimento de
Tributos Estaduais (GNRE), exceto quando o remetente se credencie
na unidade federada de destino, hipótese em que o recolhimento será
feito até o dia nove do mês subseqüente à ocorrência do fato gerador.
Parágrafo único. Será exigível, a partir do momento do ingresso da mercadoria ou bem no território da unidade federada do
destino e na forma da legislação de cada unidade federada, o pagamento do imposto relativo à parcela a que se refere a cláusula
primeira, na hipótese da mercadoria ou bem estar desacompanhado do
documento correspondente ao recolhimento do ICMS, na operação
procedente de unidade federada:
I - não signatária deste protocolo;
II - signatária deste protocolo realizada por estabelecimento
remetente não credenciado na unidade federada de destino.
Cláusula quinta O disposto neste Protocolo não se aplica às
operações de que trata o Convênio ICMS 51/00, de 15 de dezembro
de 2000.
Cláusula sexta Fica facultada à unidade federada signatária
estabelecer, em sua respectiva legislação, prazos diferenciados para o
início de aplicabilidade deste protocolo, relativamente ao tipo de
destinatário: pessoa física, pessoa jurídica e órgãos da Administração
Pública Direta e Indireta, inclusive suas autarquias e fundações.
Cláusula sétima Este protocolo entra em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do
1º dia do mês subsequente ao da publicação.
Acre - Mâncio Lima Cordeiro, Alagoas - Maurício Acioli
Toledo, Amapá - Claúdio Pinho Santana, Bahia - Carlos Martins
Marques de Santana, Ceará - Carlos Mauro Benevides Filho, Distrito
Federal - Valdir Moysés Simão, Espírito Santo - Maurício Cézar
Duque, Goiás - Simão Cirineu Dias, Maranhão - Cláudio José Trinchão Santos, Mato Grosso - Edmilson José dos Santos, Pará - José
Barroso Tostes Neto, Paraíba - Rubens Aquino Lins, Paraná - Luiz
Carlos Hauly, Pernambuco - Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí Antônio Silvano Alencar de Almeida, Rio Grande do Norte - José
Airton da Silva, Rondônia - Benedito Antônio Alves, Roraima - Luiz
Renato Maciel de Melo, Santa Catarina - Ubiratan Simões Rezende,
Sergipe - João Andrade Vieira da Silva, Tocantins.
MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA

PROCURADORIA-GERAL
DA FAZENDA NACIONAL
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL
EM MINAS GERAIS
PROCURADORIA SECCIONAL DA FAZENDA
NACIONAL EM UBERABA
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO N o- 25,
DE 1 o- DE ABRIL DE 2011
Exclui pessoas físicas e jurídicas do Parcelamento Especial - (Paes), de que trata o
art. 1º da Lei nº 10.684, de 30 de maio de
2003.
A PROCURADORA SECCIONAL DA FAZENDA NACIONAL EM UBERABA, ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 79, inciso II c/c artigo 81 do
Regimento Interno da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pela Portaria n° 257, de 23 de junho de 2009, publicada no
D.O.U. de 25 de junho de 2009, tendo em vista o disposto nos arts.
1º e 7º da Lei nº 10.684, no art. 12 da Lei. nº 11.033/2004, nos arts.
9º a 17 da Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 3, de 25 de agosto de
2004, na Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 4, de 20 de setembro, de
2004, declara:
Art. 1º Ficam excluídos do parcelamento Especial(Paes) de
que trata o art. 1º da Lei nº 10.684/2003, de acordo com seu artigo 7º,
os contribuintes relacionados no Anexo Único a este Ato Declaratório, tendo em vista que foi constatada a ocorrência de inadimplência de três meses consecutivos ou seis alternados de tributos e
exações com vencimento posterior a 28/02/03 e/ou das prestações do
parcelamento, ou que tenham sido efetuados os pagamentos em valor
inferior ao fixado nos incisos I, II e III do § 3º, incisos I e II do § 4º
e § 6º do art.1º da Lei nº 10.684/2003, além dos artigos 2º e 3º da
Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 3, de 25/08/2004.
Art. 2º É facultado ao sujeito passivo, no prazo de dez dias,
contados da data de publicação deste Ato, apresentar recurso administrativo dirigido, nos termos do art.14 e § 2º da Portaria Conjunta
PGFN/SRF nº 3/2004, ao(à) Procurador(a)-Seccional da Fazenda Nacional em UBERABA-MG com endereço na Rua Aluízio de Melo
Teixeira, nº 378, CEP 38.065-290, Bairro Fabrício, Uberaba/MG. O
Recurso terá efeito suspensivo e o sujeito passivo deverá continuar
recolhendo as parcelas devidas enquanto não houver decisão definitiva do recurso.
Art. 3º A exclusão do PAES produzirá seus efeitos a partir
do décimo primeiro dia, contando da data da ciência do ato de
exclusão pelo sujeito passivo, exceto quando houver a apresentação
de recurso. Não havendo apresentação de recurso no prazo previsto, a
conta PAES será rescindida.
Art..4º Este Ato Declaratório entra em vigor na data da
publicação.

Nº 67, quinta-feira, 7 de abril de 2011
ANEXO ÚNICO
Relação dos CNPJ da(s) pessoa(s) jurídica(s) e CPF das
pessoas físicas excluídas:
NOME/CNPJ

PROCESSO ADMINISTRATIVO
Supermercado Ferreira da Luz & 11239.000308/2011-49
Cia Ltda
CNPJ 16.796.617/0001-03
Ubaldo Batista Borges
11239.000313/2011-51
CPF 076.459.371-49

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
INSTRUÇÃO NORMATIVA N o- 1.146, DE 6 DE ABRIL DE 2011
Altera a Instrução Normativa RFB nº 944,
de 29 de maio de 2009, que dispõe sobre
outorga de poderes para fins de utilização,
mediante certificado digital, os serviços
disponíveis no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,
no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 273 do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 587, de 21 de dezembro de 2010, e tendo
em vista o disposto na Instrução Normativa RFB nº 1.077, de 29 de
outubro de 2010, resolve:
Art. 1º O art. 3º da Instrução Normativa RFB nº 944, de 29
de maio de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3º A procuração emitida por meio do aplicativo referido no art. 2º deverá ser impressa e assinada perante servidor da
RFB:
I - pelo responsável da empresa perante o Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica (CNPJ), no caso de Pessoa Jurídica;
II - pelo próprio contribuinte, no caso de Pessoa Física; ou
III - por procurador constituído por procuração pública específica com poderes próprios para a realização da outorga de que
trata o art. 1º.
§ 1º Na impossibilidade de comparecimento do outorgante
perante servidor da RFB, será aceita a procuração com firma reconhecida em cartório.
§ 2º Para produzir efeitos junto ao e-CAC, observado o
disposto no caput, a procuração deverá ser incluída no Sistema de
Procurações Eletrônicas do e-CAC, mediante validação a ser efetuada
em uma unidade de atendimento da RFB, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data de sua emissão.
§ 3º Para validação, deverão ser entregues a procuração
original e cópias autenticadas dos documentos de identificação do
outorgante, do outorgado e do procurador de que trata o inciso III do
caput, sendo que a autenticação das cópias também poderá ser efetuada pela própria unidade de atendimento da RFB, mediante apresentação dos documentos originais.
§ 4º Para fins de auditoria, os documentos apresentados
deverão ser arquivados na unidade de atendimento onde foram validados." (NR)
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3º Fica revogada a Instrução Normativa RFB nº 1.120,
de 14 de janeiro de 2011.
CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO

SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS
1ª REGIÃO FISCAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM BRASÍLIA
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO N o- 20, DE 6 DE ABRIL
DE 2011
Divulga enquadramento de bebidas, segundo o regime de tributação do Imposto sobre
Produtos Industrializados de que trata o art.
1º da Lei nº 7.798, de 10 de julho de
1989.
O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE
BRASÍLIA, no uso da competência delegada pela Portaria RFB nº
1.069, de 4 de julho de 2008, e tendo em vista o disposto nos arts.
209 e 210 do Decreto nº 7.212, de 15 de junho de 2010 - Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados (Ripi), e também na Instrução Normativa RFB nº 866, de 6 de agosto de 2008,
declara:
Art. 1º Os produtos relacionados neste Ato Declaratório Executivo (ADE), para efeito de cálculo e pagamento do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) de que trata o art. 1º da Lei nº 7.798,
de 10 de julho de 1989, passa a ser enquadrado conforme o Anexo
Único.
Art. 2º Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na
data de sua publicação.
JOEL MIYAZAKI

MARIA DO SOCORRO SANTOS DE CASTRO
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