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Art. 4º Os órgãos que desejarem ingressar nas redes permissionadas
blockchain de dados cadastrais, como membros observadores, ou acessá-los por Web
Services/API, deverão celebrar convênio com a RFB ou, no caso de órgãos ou entidades
da administração pública direta, autárquica e fundacional, possuir autorização de acesso
aos dados cadastrais com base no Decreto nº 8.789/16 e na Portaria RFB nº
1.384/16.
Parágrafo único. Fica dispensada, nos termos da Portaria RFB nº 1.074/19, a
formalização de ajustes em convênios vigentes para fornecimento de informações do
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) a
órgãos, autarquias e fundações públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
Art. 5º Os órgãos e entidades que desejarem acessar os dados cadastrais da
RFB deverão formalizar sua solicitação à RFB, com as seguintes informações:
I - identificação:
a) do órgão ou entidade solicitante: nome, número e data do ato de criação,
número do CNPJ e endereço;
b) do dirigente máximo: nome, número da identidade e do CPF e endereço
eletrônico institucional;
c) do responsável por tratar de questões relacionadas à contratação dos
serviços: nome, CPF, e-mail e telefone;
d) do responsável por tratar de questões relacionadas à tecnologia da
informação: nome, CPF, e-mail e telefone; e
II - declaração quanto ao cumprimento dos requisitos de segurança definidos
pela Coordenação-Geral de Tecnologia e Segurança da Informação.
III - concordância com os termos e as disposições desta Portaria.
§ 1º A solicitação de acesso a dados cadastrais será encaminhada, por meio
de solicitação assinada eletronicamente pelo dirigente máximo do órgão ou entidade, à
área responsável pela implementação de acordos de cooperação e convênios de
fornecimento de informações na RFB que identificará o cumprimento das disposições
desta Portaria e registrará, em sistema informatizado específico, a autorização de acesso
aos dados.
§ 2º Fica autorizada a solicitação eletrônica de acesso a dados cadastrais, por
qualquer meio ou solução adotada pela área de tecnologia e segurança da informação da
RFB, que forneça a autenticidade da solicitação.
Art. 6º O fornecimento de dados de que trata esta Portaria, uma vez
autorizado pela RFB, será operacionalizado diretamente pela RFB ou por seus prestadores
de serviços de tecnologia da informação.
§ 1º Compete ao órgão ou à entidade solicitante, salvo acordo entre as
partes, a prévia celebração de contrato com o prestador de serviços de tecnologia da
informação da RFB, responsável pela operacionalização do fornecimento dos dados, bem
como a assunção dos custos dele decorrentes.
§ 2º O fornecimento de dados será implementado com estrita observância às
normas pertinentes à segurança da informação editadas pela RFB.
Art. 7º O consumo de dados cadastrais de que trata esta Portaria deverá estar
em conformidade com a Portaria Cotec nº 54, de 08 de junho de 2017 e normas que
vierem substituí-la ou complementá-la.
§ 1º Não serão fornecidos dados cadastrais ao órgão ou entidade solicitante
que não atender aos requisitos mínimos de que trata o caput.
§ 2º O órgão ou entidade solicitante responde administrativa, civil e
penalmente pela manutenção dos níveis mínimos de segurança da informação de que
trata o caput, em relação aos dados cadastrais da RFB, mesmo após eventual
encerramento do compartilhamento de dados.
Art. 8º O órgão ou a entidade solicitante é responsável pela correta utilização
dos dados que receber ou a que tiver acesso.
§ 1º Os dados poderão ser utilizados somente nas atividades que são de
competência do órgão ou da entidade solicitante, que não poderá transferi-los a terceiros
ou divulgá-los de qualquer forma.
§ 2º A utilização dos dados fornecidos pela RFB, em desconformidade com o
disposto nesta Portaria, implicará o imediato cancelamento do compartilhamento, sem
prejuízo de apuração da responsabilidade administrativa, civil ou penal na forma prevista
em lei específica.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário
Oficial da União.
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Art. 4º. Este ADE não convalida a classificação fiscal, bem como a
correspondente alíquota, dos produtos mencionados nos artigos 2º e 3º.
Art. 5º. O presente regime terá validade por tempo indeterminado,
enquanto não ocorrer as hipóteses previstas no Art. 10 da Instrução Normativa RFB nº
1.081, de 4 de novembro de 2010, podendo ser, a qualquer tempo, alterado a pedido
ou de ofício ou, ainda, ser cancelado a pedido.
Art. 6º. Na Nota Fiscal de saída do contribuinte substituído deverá constar
a expressão: "Saída com suspensão do IPI - ADE SRRF09 nº 12, de 25/07/2019", sendo
vedado o destaque do imposto suspenso bem como a sua utilização como crédito.
Art. 7º Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial da União.
LUIZ BERNARDI

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA 10ª REGIÃO FISCAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM NOVO
HAMBURGO
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 5, DE 30 DE JULHO DE 2019
Exclui do Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional) de que tratam os artigos 12 a 41
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, com a redação dada pela Lei Complementar nº
139, de 10 de novembro de 2011, a pessoa jurídica
que menciona.
O AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM NOVO HAMBURGO/RS,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 286, VIII, do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 430, de 9 de outubro
de 2017, pelo parágrafo único do artigo 5º da Lei nº 13.464, de 10 de julho de 2017, pela
alínea 'b' do inciso I do artigo 6º da Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de 2002, em caráter
privativo, tendo em vista o disposto no inciso II do art. 2º e caput do art. 3º e Anexo I da
Portaria RFB nº 1.098, de 8 de agosto de 2013, com a redação dada pela Portaria RFB nº
1.234, de 16 de julho de 2019, com fulcro na Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, e com base no Despacho Decisório DRF/NHO/SEORT nº 273/2019,
exarado no processo administrativo nº 11065.724197/2012-80, 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 a seguir identificada, em virtude do enquadramento previsto no
art. 29º, incisos IV e V, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006:
COILS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TROCADORES DE CALOR LTDA
CNPJ nº: 11.067.112/0001-86
Art. 2º Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 01.01.2010, conforme
disposto no art. 29, parágrafo 1º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, e no art. 84, inciso IV, da Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 2018;
Art. 3º Fica, também, o contribuinte impedido de optar pelo Simples Nacional
pelos próximos 10 (dez) anos-calendário seguintes à exclusão, conforme vedação expressa
no art. 29, em seu parágrafo 2º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006,
e no art. 84, parágrafo 2º, da Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 2018;
Art. 4ºA pessoa jurídica poderá apresentar, no prazo de 30 (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
Especial 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. 5º Não havendo apresentação de manifestação de inconformidade no
prazo de que trata o artigo anterior, a exclusão tornar-se-á definitiva.

JULIANO BRITO DA JUSTA NEVES
Coordenador-Geral de Tecnologia e Segurança
da Informação
CLOVIS BELBUTE PERES
Coordenador-Geral de Gestão de Cadastros

SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E CONTENCIOSO
COORDENAÇÃO-GERAL DE TRIBUTAÇÃO

MARCOS ZANETTI LONDON

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

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.290, DE 09 DE JULHO DE 2019
Assunto: Classificação de Mercadorias
Código NCM: 9032.89.29
Mercadoria: Módulo de controle de estabilidade e anti-bloqueio das rodas
(ABS) de veículo automóvel, composto de uma unidade de controle eletrônico (sem
sensores) e um grupo hidráulico com válvulas solenóides, acumuladores integrados e uma
bomba elétrica.
Dispositivos Legais: RGI 1 (textos da Nota 7 b) do Capítulo 90 e da posição
90.32), RGI 2 a), RGI 3 b) e c), RGI 6 (textos da subposição de 1º nível 9032.8 e da
subposição de 2º nível 9032.89) e RGC 1 (textos do item 9032.89.2 e do subitem
9032.89.29) da NCM constante da TEC, aprovada pela Resolução Camex nº 125, de 15 de
dezembro de 2016, e da Tipi, aprovada pelo Decreto nº 8.950, de 29 de dezembro de
2016; e subsídios extraídos das Nesh, aprovadas pelo Decreto nº 435, de 27 de janeiro de
1992, e atualizadas pela IN RFB nº 1.788, de 8 de fevereiro de 2018, e alterações
posteriores.

PORTARIA CONJUNTA Nº 14, DE 24 DE JULHO DE 2019
Disciplina os procedimentos de fornecimento de
dados cadastrais, a órgãos e entidades que
especifica.
O COORDENADOR-GERAL DE GESTÃO DE CADASTROS e o COORDENADORGERAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, no uso das atribuições que lhes
confere o 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 a
necessidade de regulamentar os procedimentos de fornecimento de dados cadastrais, sob
gestão da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a órgãos e entidades,
resolveM:
Art. 1º Esta Portaria estabelece as condições e procedimentos para
fornecimento de dados cadastrais, sob gestão da Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil (RFB).
Parágrafo único. A presente Portaria se aplica ao fornecimento de informações
cadastrais da RFB por intermédio de Web Services/API e de redes permissionadas
blockchain.
Art. 2º Para fins do disposto nesta Portaria, considera-se:
I - Rede permissionada: rede privada de compartilhamento de informações,
em ambiente internet, cujo ingresso depende de permissão do membro fundador da
rede;
II - Blockchain: tecnologia de registro de dados que garante a imutabilidade,
a integridade, a autoria, a ordenação e a auditabilidade das informações, baseada em
criptografia, blocos de registros encadeados e banco de dados distribuído;
III - Membro Fundador: ente responsável pela criação da rede permissionada,
suas definições e autorizações de ingresso e com prerrogativa de inserção de dados; e
IV - Membro Observador: ente capaz de acessar as informações disponíveis na
rede permissionada, sem privilégios de inclusão de informações.
V - Web Service/Application Programming Interface (API): Modelo tecnológico
composto por aplicação lógica, programável, que torna compatíveis entre si diferentes
aplicativos, independentemente do sistema operacional, arquitetura ou protocolo
utilizados (REST ou SOAP), permitindo a comunicação e intercâmbio de dados entre
diferentes redes e sistemas.
Art. 3º Os conjuntos de dados disponibilizados por meio de cada solução
tecnológica, de que trata esta Portaria, serão definidos em Portarias Conjuntas da área
responsável pela gestão dos dados cadastrais e da Coordenação-Geral de Tecnologia e
Segurança da Informação.
Parágrafo único. Em relação às redes permissionadas blockchain, compete à
RFB o papel de membro fundador.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152019073100056

Nº 146, quarta-feira, 31 de julho de 2019

DANIELLE CARVALHO DE LACERDA
Presidente da 3ª Turma
SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.291, DE 15 DE JULHO DE 2019
Assunto: Classificação de Mercadorias
Código NCM: 4011.80.90
Mercadoria: Pneumático novo de borracha, de construção radial e codificação
325/95 R 24, com índice de carga e símbolo de velocidade 164/161 B, seção de largura de
304,8 mm (12"), diâmetro do aro de 609,6 mm (24") e banda de rodagem com
profundidade do sulco de 32 mm, com peso de 104 kg, do tipo utilizado tanto em veículos
fora de estrada, veículos e máquinas para construção civil e de manutenção industrial
quanto em caminhões e ônibus.
Dispositivos Legais: RGI 1 (texto da posição 40.11), RGI 6 c/c RGI 3 c) (texto da
subposição 4011.80) e RGC 1 (texto do item 4011.80.90) da NCM constante da TEC,
aprovada pela Resolução Camex nº 125, de 15 de dezembro de 2016, e da Tipi, aprovada
pelo Decreto nº 8.950, de 29 de dezembro de 2016, e subsídios extraídos das Nesh,
aprovadas pelo Decreto nº 435, de 27 de janeiro de 1992, e atualizadas pela IN RFB nº
1.788, de 8 de fevereiro de 2018, e alterações posteriores.
DANIELLE CARVALHO DE LACERDA
Presidente da 3ª Turma
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