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Art. 4º No caso de deferimento do pleito de habilitação definitiva de que trata
o § 2º do art. 22 do Decreto nº 5.906, de 2006, cessará a vigência da habilitação provisória
e ficarão convalidados seus efeitos.
Art. 5º No caso de indeferimento do pleito de habilitação definitiva de que
trata o § 2º do art. 22 do Decreto nº 5.906, de 2006, ou quando da desistência do pedido
de habilitação definitiva por parte da pessoa jurídica, antes da sua concessão ou
indeferimento, a habilitação provisória perderá seus efeitos e a empresa deverá recolher,
no prazo de dez dias do indeferimento do pleito ou desistência do pedido, os tributos
relativos ao benefício fiscal fruído, com os acréscimos legais e penalidades aplicáveis para
recolhimento espontâneo.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 578, DE 9 DE JANEIRO DE 2020
Concessão de habilitação provisória para fruição dos
benefícios fiscais da Lei nº 8.248, de 23 de outubro
de 1991, conforme disposto no art. 23-A do Decreto
nº 5.906, de 26 de setembro de 2006, que trata da
inclusão de produtos novos não abrangidos pela
habilitação definitiva em vigor.
O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E
INOVAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 1º da Portaria MDIC nº 267, de
30 de agosto 2013, considerando o disposto na Portaria SDP nº 1, de 18 de setembro de
2013, e o que consta no processo MCTIC nº 01250.063293/2019-75, e no processo ME nº
19687.105831/2019-41, resolve:
Art. 1º Habilitar provisoriamente, nos termos do §1º do art. 23-A do Decreto
nº 5.906, de 26 de setembro 2006, a empresa CADSERVICE PRODUTOS ELETRÔNICOS
LTDA., inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ
sob o nº 65.877.300/0001-07, à fruição dos benefícios fiscais de que trata a Lei nº 8.248,
de 23 de outubro de 1991, mediante a inclusão de produtos novos não abrangidos pela
habilitação definitiva em vigor, quando da fabricação do seguintes produtos e respectivos
modelos:
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PRODUTO
Circuito impresso com componentes elétricos ou eletrônicos
montados, com função display, destinado a aparelho para leitura de
cartões inteligentes e validação de dados
Circuito impresso com componentes elétricos ou eletrônicos
montados, com função GPRS, destinado a aparelho para leitura de
cartões inteligentes e validação de dados
Circuito impresso com componentes elétricos ou eletrônicos
montados, com função GPS, destinado a aparelho para leitura de
cartões inteligentes e validação de dados
Circuito impresso com componentes elétricos ou eletrônicos,
montados, do tipo placa-mãe (motherboard) para aparelho para leitura
de cartões inteligentes e validação de dados
Circuito impresso com componentes elétricos ou eletrônicos
montados, para recepção e transmissão dos dados por cabo de
comunicação serial para uma central de processamento de dados

GUSTAVO LEIPNITZ ENE

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1.921, DE 9 DE JANEIRO DE 2020
Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.701, de 14 de
março de 2017, que institui a Escrituração Fiscal
Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais
(EFD-Reinf).

MODELO
Placa Display V6

O SECRETÁRIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SUBSTITUTO, no uso
da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 327 do Regimento Interno da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 430, de 9 de outubro
de 2017, e tendo em vista o disposto no art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999,
e no Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, resolve:
Art. 1º A Instrução Normativa RFB nº 1.701, de 14 de março de 2017, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 1º ....................................................................................................................
§ 1º A EFD-Reinf deverá ser transmitida ao Sistema Público de Escrituração
Digital (Sped) e será considerada válida após a confirmação de recebimento e validação de
seu conteúdo.
§2º Não ocorrendo fato gerador no período a que se refere a escrituração, o
sujeito passivo a que se refere o art. 2º deverá enviar a informação "Sem Movimento", nos
termos previstos no Manual de Orientação da EFD-Reinf (MOR)."
"Art. 2º Ficam obrigados a adotar a EFD-Reinf os seguintes sujeitos passivos,
ainda que imunes ou isentos:
..................................................................................................................................
§ 1º ......................................................................................................................
..................................................................................................................................
III - para o 3º grupo, que compreende os obrigados não pertencentes ao 1º, 2º
e 4º grupos, a que se referem os incisos I, II e IV, respectivamente, em data a ser fixada
em ato da RFB; e
.............................................................................................................................
§ 1º-C Não integram o grupo dos sujeitos passivos a que se referem os incisos
I e II do § 1º as entidades que, por sua natureza jurídica, sejam enquadradas nos grupos
1 - Administração Pública, 4 - Pessoas Físicas e 5 - Organizações Internacionais e Outras
Instituições Extraterritoriais, do Anexo V da Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 2016.
.................................................................................................................." (NR)
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua publicação no
Diário Oficial da União.

Placa GPRS V6
Placa GPS V6
Placa mãe V6
Placa Terminal
TSG1000

§ 1º Farão jus, provisoriamente, aos incentivos fiscais, nos termos desta
Portaria, os acessórios, os sobressalentes, as ferramentas, os manuais de operação, os
cabos para interconexão e de alimentação que, em quantidade normal, acompanhem o
bem mencionado neste artigo, conforme consta no processo ME supracitado.
§ 2º Ficam asseguradas a manutenção e utilização provisória do crédito do IPI
relativo às matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem
empregados na industrialização dos bens relacionados neste artigo.
Art. 2º Será cancelada a habilitação provisória ou a definitiva, se concedida,
caso a empresa não atenda ao disposto no art. 2º da Portaria Interministerial
MCTI/MDIC/MF nº 478, de 26 de julho de 2006.
Art. 3º Os produtos e modelos abrangidos pelos benefícios fiscais são
exclusivamente os relacionados no art. 1º, sendo que as suas características,
denominações e adequação à legislação são de exclusiva responsabilidade da empresa
pleiteante.
Parágrafo único. As notas fiscais relativas à comercialização com o benefício
fiscal relacionado no art. 1º deverão fazer expressa referência a esta Portaria.
Art. 4º No caso de deferimento do pleito de habilitação definitiva de que trata
o § 2º do art. 22 do Decreto nº 5.906, de 2006, cessará a vigência da habilitação provisória
e ficarão convalidados seus efeitos.
Art. 5º No caso de indeferimento do pleito de habilitação definitiva de que
trata o § 2º do art. 22 do Decreto nº 5.906, de 2006, ou quando da desistência do pedido
de habilitação definitiva por parte da pessoa jurídica, antes da sua concessão ou
indeferimento, a habilitação provisória perderá seus efeitos e a empresa deverá recolher,
no prazo de dez dias do indeferimento do pleito ou desistência do pedido, os tributos
relativos ao benefício fiscal fruído, com os acréscimos legais e penalidades aplicáveis para
recolhimento espontâneo.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DÉCIO RUI PIALARISSI

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA 1ª REGIÃO FISCAL
ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MUNDO NOVO
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 1, DE 8 DE JANEIRO DE 2020
Declara inapta a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica
RAQUEL VERA RACOES - CNPJ 30.656.234/0001-52
O DELEGADO DA ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MUNDO
NOVO-MS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso I do art. 336 do Regimento Interno
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 430, de 9 de
outubro de 2017, e tendo em vista o disposto nos arts. 23 a 27 do Decreto-Lei nº 1.455, de
7 de abril de 1976, no art. 774 do Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, resolve:
Declarar inapta a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob
o nº 30.656.234/0001-52, da pessoa jurídica RAQUEL VERA RAÇÕES, em decorrência dos
fatos descritos no processo administrativo nº 10142.720013/2020-90, e de seu
enquadramento no disposto nos artigos 41, incisos II e 43, inciso I, da IN RFB nº 1863, de
27 de dezembro de 2018, tornando ineficazes em favor de terceiros os documentos
emitidos pela pessoa jurídica a partir da publicação do presente Ato Declaratório Executivo
(ADE), além dos demais efeitos previstos nos artigos 46 e 48 da IN RFB 1863, de 2018, e
sanções previstas na legislação.

GUSTAVO LEIPNITZ ENE
PORTARIA Nº 579, DE 9 DE JANEIRO DE 2020
Concessão de habilitação provisória para fruição dos
benefícios fiscais da Lei nº 8.248, de 23 de outubro
de 1991, conforme disposto no art. 23-A do Decreto
nº 5.906, de 26 de setembro de 2006.
O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E
INOVAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 1º da Portaria MDIC nº 267, de
30 de agosto 2013, considerando o disposto na Portaria SDP nº 1, de 18 de setembro de
2013, e o que consta no processo MCTIC nº 01250.049167/2019-16, e no processo ME nº
19687.105880/2019-84, resolve:
Art. 1º Habilitar provisoriamente, nos termos do art. 23-A do Decreto nº 5.906,
de 26 de setembro 2006, a empresa Upsai Sistemas de Energia Ltda., inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ sob o nº 02.258.188/0002-89,
à fruição dos benefícios fiscais de que trata a Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991,
quando da fabricação do seguintes produtos e respectivos modelos:
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THIAGO ANDRÉ HERING
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 2, DE 9 DE JANEIRO DE 2020
Aplica a pena de perdimento de mercadorias, moeda
e veículos dos processos que especifica.
O DELEGADO DA ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MUNDO
NOVO-MS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso I do art. 336 do Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 430, de
9 de outubro de 2017, e tendo em vista o disposto nos arts. 23 a 27 do Decreto-Lei nº
1.455, de 7 de abril de 1976, no art. 65 da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, nos arts.
700, 774 e 777 a 780 do Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, e o que consta nos
processos administrativos relacionados no Anexo Único, declara:
Art. 1º A revelia dos interessados nos processos relacionados no Anexo Único,
que não apresentaram impugnação no prazo legal.
Art. 2º O perdimento das mercadorias, dos valores e dos veículos tratados nos
processos relacionados no Anexo Único, tornando-os disponíveis para destinação na forma
da legislação.
Art. 3º Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial da União.

PRODUTOS
Estabilizador de tensão microprocessado

MODELOS
Pró Gel; EWA; ACR 2200; ACR 3200;
ACR 4000; ACF 1300; ACF 1700; ACF
2500; ACF 3100
Carregador de acumulador, baseado em técnica Pró Battery Série PB
digital
Sensor de presença microcontrolado
ST; SP; SF; SC
Equipamento de alimentação ininterrupta de Flash; Pro Saver
energia, microprocessado (UPS ou nobreak)
Voltímetro para uso automotivo, baseado em TDU Testador de bateria
técnica digital

§ 1º Farão jus, provisoriamente, aos incentivos fiscais, nos termos desta
Portaria, os acessórios, os sobressalentes, as ferramentas, os manuais de operação, os
cabos para interconexão e de alimentação que, em quantidade normal, acompanhem o
bem mencionado neste artigo, conforme consta no processo ME supracitado.
§ 2º Ficam asseguradas a manutenção e utilização provisória do crédito do IPI
relativo às matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem empregados
na industrialização dos bens relacionados neste artigo.
Art. 2º Será cancelada a habilitação provisória ou a definitiva, se concedida,
caso a empresa não inicie a execução do Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento por ela
proposto, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da edição desta Portaria.
Art. 3º Os produtos e modelos abrangidos pelos benefícios fiscais são
exclusivamente os relacionados no art. 1º, sendo que as suas características,
denominações e adequação à legislação são de exclusiva responsabilidade da empresa
pleiteante.
Parágrafo único. As notas fiscais relativas à comercialização com o benefício
fiscal relacionado no art. 1º deverão fazer expressa referência a esta Portaria.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152020011000028

Nº 7, sexta-feira, 10 de janeiro de 2020

THIAGO ANDRÉ HERING
ANEXO ÚNICO
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Sequência
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Processo
10142.721924/2019-09
10142.722067/2019-56
10142.722038/2019-94
10142.721412/2019-34
10142.721420/2019-81
10142.721972/2019-99
10142.721765/2019-34
10142.721944/2019-71
10142.721291/2019-21
10142.721314/2019-05
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

