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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO
RETIFICAÇÃO
No art. 1º, § 2º, inciso III, alínea d, da Portaria Conjunta
Cotec/Coana nº 65, de 22 de dezembro de 2017, publicada no DOU
de 28/12/2017, seção 1, página 27,
Onde se lê:
"d) dirigente, preposto, procurador ou empregado, munido de
mandato que lhe outorgue plenos poderes para o mister, sem cláusulas
excludentes da responsabilidade do outorgante mediante ato ou omissão do outorgado, no caso de operações efetuadas pelas demais pessoas jurídicas de direito privado;"
Leia-se:
"d) dirigente, preposto ou empregado, munido de mandato
que lhe outorgue plenos poderes para o mister, sem cláusulas excludentes da responsabilidade do outorgante mediante ato ou omissão
do outorgado, no caso de operações efetuadas pelas demais pessoas
jurídicas de direito privado;"

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DA 1ª REGIÃO FISCAL
ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIAPRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 263,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 2017
O INSPETOR-CHEFE ADJUNTO DA ALFÂNDEGA DO
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA - PRESIDENTE
JUSCELINO KUBITSCHEK, no uso de suas atribuições e de acordo
com a competência conferida pelo art. 11, § 3º da Instrução Normativa SRF nº 338, de 7 de julho de 2003, atendendo ao que consta
do processo nº 10111.721928/2017-84 e com fundamento no art. 131
combinado com o art. 124 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo
Decreto nº 6.759, de 05/02/2009, declara:
face à dispensa do pagamento de tributos, por efeito de
depreciação, e após a publicação do presente ato no Diário Oficial da
União, acha-se liberado, para fins de transferência, o veículo marca
Hyundai, modelo Elantra, ano 2012, cor branca, chassi KMHDH41CBDU576206, desembaraçado pela Declaração de Importação
nº 12/1542278-6, de 21/08/2012, pela Alfândega no Porto de Vitória,
de propriedade da Sra. Caroline Peta Bilkey, CPF: 706.345.291-61.
Este Ato Declaratório somente produzirá efeitos perante o
Departamento de Trânsito quando acompanhado de cópia da sua
publicação no Diário Oficial da União.
LUIS EMILIO VINUEZA MARTINS
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 268,
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017
O INSPETOR-CHEFE DA ALFÂNDEGA DO AEROPORTO
INTERNACIONAL DE BRASILIA - PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, no uso de suas atribuições e de acordo com a competência
conferida pelo art. 11, § 3º, da Instrução Normativa SRF nº 338, de 7 de
julho de 2003, atendendo ao que consta do processo nº
10111.721972/2017-94, e com fundamento no art. 131 combinado com o
art. 124 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto nº 6.759, de
05/02/2009, declara:
Face à dispensa do pagamento de tributos, por efeito de depreciação, e após a publicação do presente ato no Diário Oficial da
União, acha-se liberado, para fins de transferência de propriedade o veículo marca VOLVO, modelo S80, ano 2010, cor preta, chassi
YV1AS6050A1127474, desembaraçado por meio da Declaração de Importação nº 10/0710592-7, de 03/05/2010, pela Alfândega do Porto de
Santos/SP, da Embaixada da República do Chipre, CNPJ nº
11.052.759/0001-34, para José Rafael Neto, CPF nº 211.001.363-04.
Este Ato Declaratório somente produzirá efeitos perante o Departamento de Trânsito quando acompanhado de cópia da sua publicação
no Diário Oficial da União.
ALEXANDRE MARTINS ANGOTI

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM BRASÍLIA
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 1,
DE 2 DE JANEIRO DE 2018
Declara, NULA a inscrição no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda.
A DELEGADA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM
BRASÍLIA-DF, no uso das atribuições conferidas pelo Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, aprovado
pela Portaria MF nº 203, de 14 de maio de 2012, fundamentado no
art. 35, inciso II e § 1º da IN RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016,

e o que consta no Processo Administrativo nº 119985.724221/201715, declara:
Art. 1º NULA a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica - CNPJ nº 15.694.857/0001-26, da empresa KARIN PRISCILA RODRLIGUES 03211034919, em razão do disposto no artigo
35, inciso II, da Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de
2016.
Art. 2º A anulação tem efeitos a partir de 12.06.2012, de
acordo com o disposto no artigo 35, § 2º, da Instrução Normativa
RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.
Art. 3º Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na
data de sua publicação no Diário Oficial da União.
VANESSA DE MORAES SAMPAIO ABRITTA
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 2,
DE 2 DE JANEIRO DE 2018
Declara excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional a pessoa jurídica que menciona.
A DELEGADA ADJUNTA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL EM BRASÍLIA-DF, no uso das atribuições conferidas pelo
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
aprovado pela Portaria MF nº 203, de 14 de maio de 2012, e tendo
em vista o disposto no artigo 33 da Lei Complementar nº 123, de 14
de dezembro de 2006, e no artigo 75 da Resolução CGSN nº 94, de
29 de novembro de 2011, e o que consta no Processo Administrativo
nº 10166-721.114/2017-12, declara:
Art. 1º EXCLUÍDA de ofício do SIMPLES NACIONAL a
pessoa jurídica KANDANGO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ: 18.250.387/0001-08, em razão do disposto no artigo 3º
incisos IV, V e IX, artigo 17 incisos VI e XII, artigo 28 inciso IX,
artigo 29, incisos I e V e artigo 81 inciso VIII da Lei Complementar
nº 123/2006.
Art. 2º A exclusão tem efeitos a partir de 04/06/2013, com
impedimento de nova opção pelo regime simplificado pelos próximos
10 (dez) anos-calendário seguintes, consoante o disposto no artigo 29,
parágrafos 1º e 2º, da Lei Complementar nº 123/2006.
Art. 3º A fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa,
é facultado à pessoa jurídica, por meio de seu representante legal ou
procurador, dentro do prazo de trinta dias contados da data da ciência
deste Ato, manifestar por escrito sua inconformidade com relação à
exclusão, nos termos do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972,
e do artigo 39 da Lei Complementar nº 123/2006.
Parágrafo Único. Não havendo manifestação de inconformidade no prazo mencionado no caput deste artigo a exclusão tornarse-á definitiva
Art. 4º Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na
data de sua publicação no Diário Oficial da União.
VANESSA DE MORAES SAMPAIO ABRITTA

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DA 3ª REGIÃO FISCAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM JUAZEIRO DO NORTE
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 1,
DE 3 DE JANEIRO DE 2018
Exclui do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) de que trata
o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14
de dezembro de 2006 e alterações, a pessoa
jurídica que menciona.
O AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JUAZEIRO DO NORTE - CE, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 6º da Lei 10.593/2002 (e alterações), regulamentada pelo
Decreto nº 6.641/2008, e na Portaria RFB nº 1.098/2013 e alterações
posteriores, e tendo em vista o disposto nos art. 28 a 33 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (e alterações), e nos art. 75
e 76 da Resolução CGSN nº 94, de 29 de novembro de 2011 (e alterações), e considerando ainda, o que consta no Processo digital nº
10315.720.003/2018-19, declara:
Art. 1º Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) a pessoa jurídica, C.V.
DE AQUINO - ME, CNPJ 07.797.751/0001-20, por falta de comunicação obrigatória conforme informação fiscal e anexos e demais documentos inseridos no processo Nº 10.315.720.003/2018-19, o que caracteriza hipótese de exclusão de ofício do Simples Nacional: I) nos termos
do art. 29, VIII, e § 1º do mesmo artigo da Lei Complementar 123/2006,
c/c o art. 76, IV, "g" "2", da Resolução CGSN nº 94 de 29/11/2011; II)
nos termos do art. 29, I, c/c art. 30, IV, § 1º IV "b" e art. 31, V, "b" todos
da Lei Complementar 123/2006, e ainda, art.76, I, da Resolução CGSN
nº 94 de 29/11/2011.
Art. 2º Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 1º de
janeiro de 2013, não podendo o contribuinte, optar pelo SIMPLES NACIONAL pelos próximos 3 anos-calendário seguintes, em razão dos motivos contidos no inciso I do art. 1º deste Ato Declaratório, nos termos do
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Nº 3, quinta-feira, 4 de janeiro de 2018
§ 1º do art. 29 da Lei complementar 123/2006, c/c o art. 76, IV, "g" "2",
da resolução CGSN nº 94 de 29/11/2011.
Art. 3º A pessoa jurídica poderá apresentar, no prazo de 20
(trinta) dias contados da data da ciência deste ADE, manifestação de
inconformidade dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do
Brasil de sua jurisdição, nos termos do Decreto nº 70.235, de 6 de março
de 1972 - Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Art. 4º Inexistindo apresentação de manifestação de inconformidade no prazo de que trata o art. 3º, a exclusão tornar-se-á definitiva.
JUVENCIO BEZERRA DE PINHO NETO

DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA Nº 3.012,
DE 27 DE NOVEMBRO DE 2017
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - Cofins
COFINS-IMPORTAÇÃO. RECOLHIMENTO APÓS O REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. LANÇAMENTO
DE OFÍCIO. CRÉDITO. NÃO CUMULATIVIDADE. A pessoa jurídica sujeita à apuração não cumulativa da Cofins pode descontar crédito, para fins de determinação dessa contribuição, com base no disposto no art. 15 da Lei nº 10.865, de 2004, em relação ao recolhimento
da Cofins-Importação, posteriormente apurada e constituída por lançamento lavrado em auto de infração.
O efetivo pagamento da Cofins-Importação, ainda que ocorra
em momento posterior ao do registro da respectiva Declaração de Importação, enseja o direito ao desconto de crédito previsto no art. 15 da
Lei nº 10.865, de 2004, desde que atendidas todas as demais condições
legais de creditamento.
O direito ao desconto do crédito abrange tão somente os montantes efetivamente pagos, ocorrendo o recolhimento a título de Cofins Importação, independentemente do momento em que ocorra o pagamento, seja em posterior lançamento de ofício ou, posteriormente, de
forma parcelada.
O valor do crédito em questão será obtido de acordo com o
disposto no § 3º do art. 15 da Lei nº 10.865, de 2004, aplicando-se a
alíquota prevista no
caput do art. 2º da Lei nº 10.833, de 2003, sobre o valor que
serviu de base de cálculo da contribuição, acrescido do valor do IPI
vinculado à importação, quando integrante do custo de aquisição.
Sendo assim, no caso de lançamento de ofício, deve ser excluído do cálculo do crédito a ser descontado do valor apurado da Cofins a parcela do crédito tributário constituído referente a eventuais multas aplicadas e aos juros de mora, já que esses não serviram de base de
cálculo da contribuição.
REFORMA DA SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 7 SRRF03/DISIT, DE 7 DE ABRIL DE 2013, EM FACE DE SUA VINCULAÇÃO À SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA N.º 21 - COSIT, DE 8
DE AGOSTO DE 2017.
Dispositivos Legais: Lei n.º 5.172, de 1966 (CTN), artigo 111;
Lei n.º 10.865, de 2004, artigos 1º, 3º, 4º, 5º, 7º, 13 e 15; IN RFB n.º
680, de 2006, artigo 11; e Solução de Divergência n.º 21 - Cosit, de
2017.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO. RECOLHIMENTO APÓS O REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CRÉDITO. NÃO CUMULATIVIDADE. A pessoa jurídica sujeita à apuração não cumulativa
da PIS/PASEP pode descontar crédito, para fins de determinação dessa
contribuição, com base no disposto no art. 15 da Lei nº 10.865, de 2004,
em relação ao recolhimento do PIS/Pasep-Importação, posteriormente
apurada e constituída por lançamento lavrado em auto de infração.
O efetivo pagamento do PIS/Pasep-Importação, ainda que
ocorra em momento posterior ao do registro da respectiva Declaração
de Importação, enseja o direito ao desconto de crédito previsto no art. 15
da Lei nº 10.865, de 2004, desde que atendidas todas as demais condições legais de creditamento.
O direito ao desconto do crédito abrange tão somente os montantes efetivamente pagos, ocorrendo o recolhimento a título de PIS/Pasep-Importação, independentemente do momento em que ocorra o pagamento, seja em posterior lançamento de ofício ou, posteriormente, de
forma parcelada.
O valor do crédito em questão será obtido de acordo com o
disposto no § 3º do art. 15 da Lei nº 10.865, de 2004, aplicando-se a
alíquota prevista no
caput do art. 2º da Lei nº 10.833, de 2003, sobre o valor que
serviu de base de cálculo da contribuição, acrescido do valor do IPI
vinculado à importação, quando integrante do custo de aquisição.
Sendo assim, no caso de lançamento de ofício, deve ser excluído do cálculo do crédito a ser descontado do valor apurado da Cofins a parcela do crédito tributário constituído referente a eventuais multas aplicadas e aos juros de mora, já que esses não serviram de base de
cálculo da contribuição.
REFORMA DA SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 7 SRRF03/DISIT, DE 7 DE ABRIL DE 2013, EM FACE DE SUA VINCULAÇÃO À SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA N.º 21 - COSIT, DE 8
DE AGOSTO DE 2017.
Dispositivos Legais: Lei n.º 5.172, de 1966 (CTN), artigo 111;
Lei n.º 10.865, de 2004, artigos 1º, 3º, 4º, 5º, 7º, 13 e 15; IN RFB n.º
680, de 2006, artigo 11; e Solução de Divergência n.º 21 - Cosit, de
2017.
WILMAR TEIXEIRA DE SOUZA
Chefe
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