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Dossiê Digital de Atendimento nº 13031.141325/2020-88
Nº DA AUTORIZAÇÃO ANP/EXTRATO de CONTRATO
ÁREA DE CONCESSÃO
Nº DO PROCESSO ANP
Autorização ANP nº 72, de 06/02/2020, DOU de Autorizada para realizar atividades de elaboração de estudos, aquisição e 48610.200451/2020-45
07/02/2020.
processamento, em bases não exclusivas e com fins comerciais, em todo ambiente
marinho, para dados técnicos das tecnologias de gravimetria, magnetometria e de
sísmicas bi (2D) e tridimensional (3D)

SUBSECRETARIA-GERAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUBSECRETARIA DE ARRECADAÇÃO, CADASTROS E ATENDIMENTO
COORDENAÇÃO-GERAL DE ARRECADAÇÃO E COBRANÇA

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA 8ª REGIÃO FISCAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MARÍLIA
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 3, DE 30 DE ABRIL DE 2020

ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 17, DE 4 DE MAIO DE 2020

Concede, à pessoa jurídica que menciona, habilitação
para operar no Regime Especial de Aquisição de Bens
de Capital para Empresas Exportadoras (RECAP) de
que trata a Instrução Normativa SRF nº 605/2006.

Desliga o Banco Cacique S/A da Rede Arrecadadora
de Receitas Federais.
O COORDENADOR-GERAL DE ARRECADAÇÃO E COBRANÇA, no uso das
atribuições previstas no inciso II e no § 4º do art. 334 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 na Portaria MF nº 479, de 29 de dezembro de 2000,
e nos arts. 11 e 14 da Portaria SRF nº 2.609, de 20 de setembro de 2001, e considerando
o que consta no Processo nº 16327.720120/2018-11, declara:
Art. 1º Fica desligado da Rede Arrecadadora de Receitas Federais o Banco
Cacique S/A, com sede na Rua Boa Vista, nº 344, 10º andar, Centro, São Paulo/SP, inscrito
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 33.349.358/0001-83, baixado em
2 de outubro de 2017, e na Câmara Nacional de Compensação sob o nº 263, por haver
solicitado seu desligamento e por não estar mais prestando, desde 25 de fevereiro de
2017, os serviços de arrecadação de receitas federais via Documento de Arrecadação de
Receitas Federais (Darf).
Art. 2º Eventuais valores relativos às receitas arrecadadas e ainda em poder da
instituição financeira referida no art. 1º deverão ser recolhidos ao Tesouro Nacional na
forma estabelecida na Portaria MF nº 479, de 29 de dezembro de 2000, e na Portaria SRF
nº 2.609, de 20 de setembro de 2001.
Art. 3º Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial da União.

O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MARÍLIA, no exercício das
atribuições que lhe confere o art. 340 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. 336, parágrafo único, do Decreto nº 7.212,
de 15 de junho de 2010, e o que consta do processo digital nº 13032.194648/2020-64,
resolve:
Art. 1º - Habilitar a empresa abaixo identificada para operar no Regime Especial
de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras (RECAP), instituído pela Lei nº
11.196/2005 e regulamentado pelo Decreto nº 5.649/2005 e de que trata a Instrução
Normativa SRF nº 605/2006.
EMPRESA: BEATRICE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE AMENDOIM
LTDA. CNPJ nº 68.272.665/0001-98
Art. 2º - O benefício do RECAP será aplicado a todos os estabelecimentos da
pessoa jurídica habilitada (IN SRF nº 605/2006, art. 10, §1º) e o prazo para sua fruição
extingue-se após decorridos 3 (três) anos contados da data da publicação do presente Ato
(IN SRF nº 605/2006, art. 13, §2º).
Art. 3º - A presente habilitação poderá ser cancelada "ex officio" pela
Autoridade Fiscal em caso de inobservância, por parte da beneficiária, de quaisquer dos
requisitos que condicionaram a concessão do regime.
Art. 4º - Este Ato Declaratório entra em vigor na data de sua publicação.

MARCOS HUBNER FLORES

BANCO CENTRAL DO BRASIL
RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 1, DE 4 DE MAIO DE 2020
Dispõe sobre a implementação
Financeiro Aberto (Open Banking).

EDENILSON NUNES FREITAS

ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 46, DE 4 DE MAIO DE 2020
Reconhece o direito da requerente à utilização do
crédito presumido de PIS/Pasep e Cofins Medicamentos.
O AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, considerando o disposto
no art. 3º da Lei nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000, no Decreto nº 3.803, de 24 de
abril de 2001, nos arts. 409 a 417 da Instrução Normativa RFB nº 1.911, de 11 de outubro
de 2019, na Portaria SRRF08 nº 436, de 12 de julho de 2019, e na Portaria DRF Sorocaba
nº 11, de 13 de abril de 2020, declara:
Art. 1º Reconhecido o direito da pessoa jurídica CELGENE BRASIL PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.625.281/0001-70, à utilização do
crédito presumido de PIS/Pasep e Cofins calculado sobre a receita de venda dos seguintes
medicamentos relacionados pela Câmara de Medicamentos - CMED, conforme ofício
constante no processo administrativo nº 13032.217017/2020-21.
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Produto
Substância Apresentação
ABRAXANE PACLITAXEL 100 MG PO LIOF SUS INJ CT FA VD TRANS

Registro
1.9614.0001.001-6

NCM
3004.90.59

Art. 2º O regime especial de crédito presumido poderá ser utilizado a partir da
data de protocolização do pedido na CMED.
LORENA DE MIRANDA MAZZA VIANA

DELEGACIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DE BRASIL
DE FISCALIZAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR
EQUIPE DE GESTÃO DE OPERADORES ECONÔMICOS AUTORIZADOS
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 49, DE 4 DE MAIO DE 2020
Certifica como Operador Econômico Autorizado a
empresa que especifica.
O Chefe da Equipe de Gestão de Operadores Econômicos Autorizados da
Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização de Comércio Exterior DELEX, instituída por meio da Portaria MF nº 430, de 9 de outubro de 2017, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 18 da Instrução Normativa RFB nº 1598, de 9 de
dezembro de 2015, e tendo em vista o que consta no Requerimento nº 4402 do Sistema
OEA, módulo do Portal Único do Siscomex, resolve:
Art. 1º. Certificar como Operador Econômico Autorizado, em caráter precário,
com prazo de validade indeterminado, na modalidade OEA-Conformidade Nível 2 (OEA-C2),
Importador, Exportador, a empresa EPSON RIO DE JANEIRO IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.802.111/0001-09.
Art. 2º. Esta certificação é extensiva a todos os estabelecimentos da empresa
supracitada.
Art. 3º Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial da União.
GUSTAVO VIVAS DAVID
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152020050500034

do

Sistema

O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9º da Lei nº 4.595, de 31 de
dezembro de 1964, torna público que sua Diretoria Colegiada, em sessão realizada em 22
de abril de 2020, e o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 30 de abril
de 2020, com base no art. 4º, inciso VIII, da referida Lei, e no art. 9º, caput e inciso II,
da Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013, resolveram:
CAPÍTULO I
DO OBJETO E DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO
Art. 1º Esta Resolução Conjunta dispõe sobre a implementação do Sistema
Financeiro Aberto (Open Banking) por parte de instituições financeiras, instituições de
pagamento e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Seção I
Das Definições
Art. 2º Para os fins do disposto nesta Resolução Conjunta, considera-se:
I - Open Banking: compartilhamento padronizado de dados e serviços por
meio de abertura e integração de sistemas;
II - cliente: qualquer pessoa natural ou jurídica, exceto as instituições de que
trata o art. 1º, que mantém relacionamento destinado à prestação de serviço financeiro
ou à realização de operação financeira com as instituições de que trata esta Resolução
Conjunta, inclusive para a realização de transação de pagamento;
III - instituição transmissora de dados: instituição participante que compartilha
com a instituição receptora os dados do escopo desta Resolução Conjunta;
IV - instituição receptora de dados: instituição participante que apresenta
solicitação de compartilhamento à instituição transmissora de dados para recepção dos
dados do escopo desta Resolução Conjunta;
V - instituição detentora de conta: instituição participante que mantém conta
de depósitos à vista ou de poupança ou conta de pagamento pré-paga de cliente;
VI - instituição iniciadora de transação de pagamento: instituição participante
que presta serviço de iniciação de transação de pagamento sem deter em momento
algum os fundos transferidos na prestação do serviço;
VII - serviço de iniciação de transação de pagamento: serviço que possibilita a
iniciação da instrução de uma transação de pagamento, ordenado pelo cliente,
relativamente a uma conta de depósitos ou de pagamento pré-paga;
VIII - consentimento: manifestação livre, informada, prévia e inequívoca de
vontade, feita por meio eletrônico, pela qual o cliente concorda com o compartilhamento
de dados ou de serviços para finalidades determinadas;
IX - chamada de interface: requisição de dados e de serviços apresentada pela
instituição receptora de dados ou iniciadora de transação de pagamento à instituição
transmissora de dados ou detentora de conta;
X - assinatura de método: é a identificação única de cada método, que
consiste na definição do nome do método, bem como dos parâmetros de entrada e saída
em uma função de programação;
XI - transações de pagamento sucessivas: transações de pagamento realizadas
entre os mesmos pagadores e recebedores de acordo com uma periodicidade,
decorrentes de um mesmo negócio jurídico ou relação jurídica; e
XII - agregação de dados: consolidação de dados compartilhados de acordo
com o disposto nesta Resolução Conjunta com a finalidade de prestar serviços aos seus
clientes.
Seção II
Dos Objetivos e Dos Princípios
Art. 3º Constituem objetivos do Open Banking:
I - incentivar a inovação;
II - promover a concorrência;
III - aumentar a eficiência do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de
Pagamentos Brasileiro; e
IV - promover a cidadania financeira.
Art. 4º As instituições de que trata o art. 1º, para fins do cumprimento dos objetivos
de que trata o art. 3º, devem conduzir suas atividades com ética e responsabilidade, com
observância da legislação e regulamentação em vigor, bem como dos seguintes princípios:
I - transparência;
II - segurança e privacidade de dados e de informações sobre serviços
compartilhados no âmbito desta Resolução Conjunta;
III - qualidade dos dados;
IV - tratamento não discriminatório;
V - reciprocidade; e
VI - interoperabilidade.
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