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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA,
COMÉRCIO, SERVIÇOS E INOVAÇÃO

ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 211, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2020
Reconhece o direito à redução do Imposto de Renda
das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e adicionais não
restituíveis incidentes sobre o lucro da exploração,
relativo
ao
projeto
de
ampliação
do
empreendimento na área da atuação da SUDAM, da
pessoa jurídica que menciona.

PORTARIA SDIC/ME Nº 24.597, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2020
Estabelece o cronograma para apresentação de
pleitos para o ano de 2021, no âmbito do Regime de
Autopeças Não Produzidas de que trata a Resolução
nº 61, de 23 de junho de 2015, da Câmara de
Comércio Exterior.

O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MANAUS (AM), no uso das
atribuições que lhe confere o Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil, aprovado pela Portaria ME n° 284, de 27 de julho 2020, e tendo em vista o
disposto no art. 1°, §§ 1° e 2° da Medida Provisória no 2.199-14, de 24 de agosto 2001, art.
3° do Decreto no 4.212, de 26 de abril de 2002, e art. 60 da IN SRF n° 267, de 23 de
dezembro de 2002 e considerando o contido no Laudo Constitutivo n° 187/2013 expedido
pela SUDAM e no do Processo n° 18365.720726/2019-15, declara:
Art. 1° Fica reconhecido o direito da pessoa jurídica PLACIBRAS DA AMAZONIA
LTDA, CNPJ N° 05.338.882/0002-02, à redução de 75% (setenta e cinco por cento) do
imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e adicionais não-restituíveis, incidentes sobre
o lucro da exploração, relativo ao projeto de ampliação do empreendimento da empresa
na área da atuação da SUDAM para a produção de "chapa de papelão ondulado" pelo
prazo de 10 (dez) anos, com início no ano-calendário de 2013 e término no ano-calendário
de 2022.
Art. 2° O valor do imposto que deixar de ser pago em virtude da redução de
que trata o artigo anterior, não poderá ser distribuído aos sócios ou acionistas e constituirá
a reserva de incentivos fiscais da pessoa jurídica, que somente poderá ser utilizada para
absorção de prejuízos ou aumento do capital social.
Art. 3° Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial da União.

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E
INOVAÇÃO, DA SECRETARIA ESPECIAL DE PRODUTIVIDADE, EMPREGO E COMPETITIVIDADE,
DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art.
112 do Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019, e tendo em vista o disposto no art. 22 da
Resolução nº 61, de 23 de junho de 2015, da Câmara de Comércio Exterior, resolve:
Art. 1º Ficam estabelecidas, para o ano de 2021, as seguintes datas para a
apresentação do conjunto de pleitos de que trata o art. 22 da Resolução nº 61, de 23 de
junho de 2015, da Câmara de Comércio Exterior, nos termos previstos no Capítulo IV da
mesma Resolução:
I - de 15 a 30 de abril; e
II - de 01 a 15 de outubro.
Art. 2º Os pleitos de inclusão de autopeças na lista de autopeças não
produzidas, vinculados a projetos de desenvolvimento e produção tecnológica de que trata
o Programa Rota 2030 - Mobilidade e Logística, não se submeterão ao cronograma anual
de apresentação de pleitos de que trata esta Portaria.
Art. 3º Fica revogada a Portaria nº 15.191, de 30 de dezembro de 2019, da
Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação.
Art. 4º Esta Portaria entre em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021.
GUSTAVO LEIPNITZ ENE

EDUARDO BADARÓ FERNANDES

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA 1ª REGIÃO FISCAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CUIABÁ

ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 212, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2020
Reconhece o direito à redução do Imposto de Renda
das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e adicionais não
restituíveis incidentes sobre o lucro da exploração,
relativo ao projeto de modernização do
empreendimento na área da atuação da SUDAM, da
pessoa jurídica que menciona.

ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 117, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020
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 arts. 12 a 41
da Lei Complementar nº 123/2006.

O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MANAUS (AM), no uso das
atribuições que lhe confere o Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil, aprovado pela Portaria ME n° 284, de 27 de julho 2020, e tendo em vista o
disposto no art. 1°, §§ 1° e 2° da Medida Provisória no 2.199-14, de 24 de agosto 2001, art.
3° do Decreto no 4.212, de 26 de abril de 2002, e art. 60 da IN SRF n° 267, de 23 de
dezembro de 2002 e considerando o contido no Laudo Constitutivo n° 109/2019 expedido
pela SUDAM e no do Processo n° 18365.720214/2020-84, declara:
Art. 1° Fica reconhecido o direito da pessoa jurídica PLACIBRAS DA AMAZONIA
LTDA, CNPJ N° 05.338.882/0002-02, à redução de 75% (setenta e cinco por cento) do
imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e adicionais não-restituíveis, incidentes sobre
o lucro da exploração, relativo ao projeto de modernização do empreendimento da
empresa na área da atuação da SUDAM para a produção de "caixa de papelão ondulado
para embalagens" pelo prazo de 10 (dez) anos, com início no ano-calendário de 2019 e
término no ano-calendário de 2028.
Art. 2° O valor do imposto que deixar de ser pago em virtude da redução de
que trata o artigo anterior, não poderá ser distribuído aos sócios ou acionistas e constituirá
a reserva de incentivos fiscais da pessoa jurídica, que somente poderá ser utilizada para
absorção de prejuízos ou aumento do capital social.
Art. 3° Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial da União.

O Delegado da Receita Federal em Cuiabá-MT, no uso das atribuições que lhe
conferem o artigo 360, III, do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
aprovado pela Portaria ME n.º 284, de 27 de julho de 2020, e tendo em vista o disposto
no art. 33 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e no art. 83 da
Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) nº 140, de 22 de maio de 2018, e o
que consta no processo administrativo nº Processo nº 17095.720243/2020-19, 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, a seguir identificada, em virtude de infração ao disposto:
a) Art. 29, IV, da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentado pela
Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) nº 140, de 22 de Maio de 2018 - For
constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas supera em 20% (vinte
por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de início de
atividade;
b) Art. 29, IX, da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentado pela
Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) nº 140, de 22 de Maio de 2018 - For
constatada a constituição por interposta pessoa.
Nome Empresarial: EXPRESSO COMPANHEIROS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI
CNPJ: 22.509.162/0001-92
Art. 2º - Os efeitos da exclusão dar-se-ão:
art. 29, IV, da Lei Complementar nº 123, de 2006: a partir de 22/05/2015,
ficando a empresa impedida de realizar opção nos 10 (três) anos-calendário subsequentes,
nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 29, da Lei Complementar 123/2006, combinado com o
art. 84, IV, c, § 2º da Resolução do CGSN n° 140/2018.
art. 29, IX, da Lei Complementar nº 123, de 2006: a partir de 01/01/2016,
ficando a empresa impedida de realizar opção nos 3 (três) anos-calendário subsequentes,
nos termos do § 1º do art. 29, da Lei Complementar 123/2006, combinado com o art. 84,
IV, h, da Resolução do CGSN n° 140/2018.
Art. 3º - A 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 em Campo Grande-MS, protocolada
na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição, nos termos do
Decreto nº 70.235, de 06 de março de 1972 - Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Parágrafo único. Na hipótese de apresentação de impugnação tempestiva, o
termo de exclusão somente se tornará efetivo quando a decisão definitiva for desfavorável
ao contribuinte, conforme disposto no § 3º do art. 83 da Resolução CGSN nº 140, de
2018.

EDUARDO BADARÓ FERNANDES
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 213, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2020
Reconhece o direito à redução do Imposto de Renda
das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e adicionais não
restituíveis incidentes sobre o lucro da exploração,
relativo ao projeto de Modernização do
empreendimento na área da atuação da SUDAM, da
pessoa jurídica que menciona.
O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MANAUS (AM), no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 364 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME n° 284, de 27 de julho 2020, e de acordo com
o art. 1°, §§ 1° e 2° da Medida Provisória no 2.199-14, de 2001, artigos 2° e 3° do Decreto
n° 4.212, de 2002, art. 60 da IN SRF n° 267, de 2002 e considerando o contido no Laudo
Constitutivo n° 191/2018 expedido pela SUDAM e tudo que consta no Processo
Administrativo n° 18365.720495/2019-31, declara:
Art. 1° Fica reconhecido o direito da empresa KAWASAKI MOTORES DO BRASIL
LTDA, CNPJ N° 09.137.895/0001-85, à redução de 75% (setenta e cinco por cento) do
imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e adicionais não-restituíveis, incidentes sobre
o lucro da exploração, relativo ao projeto de Modernização do empreendimento da
empresa na área da atuação da SUDAM para a fabricação do produto "Motocicleta acima
de 450cm³" pelo prazo de 10 (dez) anos, com início no ano-calendário de 2018 e término
no ano-calendário de 2027.
Art. 2° O valor do imposto que deixar de ser pago em virtude da redução de
que trata o artigo anterior, não poderá ser distribuído aos sócios ou acionistas e constituirá
a reserva de incentivos fiscais da pessoa jurídica, que somente poderá ser utilizada para
absorção de prejuízos ou aumento do capital social.
Art. 3° A inobservância do disposto no artigo anterior, a existência de débitos
relativos a tributos ou contribuições federais, bem como o descumprimento das demais
normas que tratam de benefícios fiscais importará na perda do incentivo e obrigação de
recolher o imposto que a pessoa jurídica tiver deixado de pagar, acrescido das penalidades
cabíveis.
Art. 4°. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

OLDESIO SILVA ANHESINI

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA 2ª REGIÃO FISCAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MANAUS
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 210, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2020
Reconhece o direito à redução do Imposto de Renda
das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e adicionais não
restituíveis incidentes sobre o lucro da exploração,
relativo ao projeto de diversificação do
empreendimento na área da atuação da SUDAM, da
pessoa jurídica que menciona.
O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MANAUS (AM), no uso das
atribuições que lhe confere o Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil, aprovado pela Portaria ME n° 284, de 27 de julho 2020, e tendo em vista o
disposto no art. 1°, §§ 1° e 2° da Medida Provisória no 2.199-14, de 24 de agosto 2001, art.
3° do Decreto no 4.212, de 26 de abril de 2002, e art. 60 da IN SRF n° 267, de 23 de
dezembro de 2002 e considerando o contido no Laudo Constitutivo n° 156/2013 expedido
pela SUDAM e no do Processo n° 18365.720725/2019-62, declara:
Art. 1° Fica reconhecido o direito da pessoa jurídica PLACIBRAS DA AMAZONIA
LTDA, CNPJ N° 05.338.882/0002-02, à redução de 75% (setenta e cinco por cento) do
imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e adicionais não-restituíveis, incidentes sobre
o lucro da exploração, relativo ao projeto de diversificação do empreendimento da
empresa na área da atuação da SUDAM para a produção de "papel em rolo" pelo prazo de
10 (dez) anos, com início no ano-calendário de 2013 e término no ano-calendário de
2022.
Art. 2° O valor do imposto que deixar de ser pago em virtude da redução de
que trata o artigo anterior, não poderá ser distribuído aos sócios ou acionistas e constituirá
a reserva de incentivos fiscais da pessoa jurídica, que somente poderá ser utilizada para
absorção de prejuízos ou aumento do capital social.
Art. 3° Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial da União.

EDUARDO BADARÓ FERNANDES
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 214, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2020
Reconhece o direito à redução do Imposto de Renda
das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e adicionais não
restituíveis incidentes sobre o lucro da exploração,
relativo ao projeto de Modernização do
empreendimento na área da atuação da SUDAM, da
pessoa jurídica que menciona.
O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MANAUS (AM), no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 364 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME n° 284, de 27 de julho 2020, e de acordo com
o art. 1°, §§ 1° e 2° da Medida Provisória no 2.199-14, de 2001, artigos 2° e 3° do Decreto
n° 4.212, de 2002, art. 60 da IN SRF n° 267, de 2002 e considerando o contido no Laudo
Constitutivo n° 192/2018 expedido pela SUDAM e tudo que consta no Processo
Administrativo n° 18365.720497/2019-21, declara:

EDUARDO BADARÓ FERNANDES
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152020120400091
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

