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PROCURADORIA-GERAL DA
FAZENDA NACIONAL
ATO DECLARATÓRIO Nº 7, DE 18 DE JUNHO DE 2018
O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL,
no uso da competência legal que lhe foi conferida nos termos do
inciso II do art. 19 da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art.
5º do Decreto nº 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a
aprovação do Parecer PGFN/CRJ/Nº 137/2017, desta ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da
Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 18 de junho de
2018, declara que, fica autorizada a dispensa de apresentação de
contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais fundadas no entendimento de que não há
incidência de contribuição ao Plano de Seguridade Social do Servidor
(PSS) sobre a licença-prêmio convertida em pecúnia, em virtude da
necessidade do serviço, considerando o caráter indenizatório da
verba".
JURISPRUDÊNCIA: REsp 625.326/SP, Rel. Ministro LUIZ
FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2004, DJ 31/05/2004,
p. 248; REsp 746.858/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/03/2006, DJ 10/04/2006, p. 145;
REsp 802.408/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 26/02/2008, DJe 11/03/2008; AgRg no AREsp
464.314/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 18/06/2014; AgRg no REsp
1560219/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 10/02/2016; e AgRg no REsp
1493240/RS, Rel. Ministro
FABRÍCIO DA SOLLER
ATO DECLARATÓRIO Nº 8, DE 18 DE JUNHO DE 2018
O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL,
no uso da competência legal que lhe foi conferida, nos termos do
inciso II do art. 19 da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art.
5º do Decreto nº 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a
aprovação do Parecer PGFN/CRJ/Nº 1755/2016, desta ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da
Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 18 de junho de
2018, declara que fica autorizada a dispensa de apresentação de
contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência
dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais fundadas no entendimento de que não
incidem o imposto de importação nem as contribuições ao
PIS/COFINS - Importação quando aplicada a pena de perdimento à
mercadoria estrangeira, sendo irrelevante a ocorrência do fato gerador
de tais exceções, ante a proibição expressa vedando a incidência
desses tributos no art. 1º, § 4º, III, do Decreto-Lei nº 37, de 1966, e
no art. 2º, III, da Lei nº 10.864, de 2004, ressalvadas as hipóteses de
não localização do bem, sua revenda ou seu consumo".
JURISPRUDÊNCIA: AgRg no REsp 1.430.486/SP, REsp
1.485.609/SC, REsp 1.467.306/PR.
FABRÍCIO DA SOLLER
ATO DECLARATÓRIO Nº 8, DE 18 DE JUNHO DE 2018
O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL,
no uso da competência legal que lhe foi conferida nos termos do
inciso II do art. 19 da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, e do
art. 5º do Decreto nº 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/Nº 56/2018, desta
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de
Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 14 de
junho de 2018, declara que, fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante:
"nas ações judiciais fundadas no entendimento de que o
contrato de leasing, cuja operação esteja regulada pelo Banco
Central, não sofre desvirtuamento, para contrato de compra e venda,
por causa de disposição contratual que antecipa, parcela ou regula
outra forma de pagamento da opção de compra, desde que esteja em
consonância com as disposições contidas na Lei nº 6.099/74, sendo,
portanto, dedutíveis na apuração do lucro real (IRPJ) e da base de
cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) as
contraprestações pagas ou creditadas por força de contrato de
arrendamento mercantil, referentes a bens móveis ou imóveis
intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos
bens e serviços, salvo se estiver devidamente demonstrada a
existência de vício que macule a validade do contrato"
JURISPRUDÊNCIA: RESP 897.536/MG, Relator Ministro
Teori Zavascki, Primeira Turma, DJ 29/03/2007, Acórdão transitado
em julgado em 07/05/2007; RESP 270.021/SP, Relator Ministro João
Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 13/03/2006, Acórdão
transitado em julgado em 19/04/2006; RESP 390.286/RS, Relatora
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 21/10/2002, Acórdão
transitado em julgado em 28/11/2002; AG 1.369.392-SP, Relator
Ministro Herman Benjamim, DJ 10/02/2011, Acórdão transitado em
julgado em 24/02/2011; RESP 510.159/MG, Relator Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJ 17/09/2007, Acórdão
transitado em julgado em 24/10/2007; RESP 633.204/MG, Relator
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 13/12/2004, Acórdão
transitado em julgado em 28/02/2005; RESP 509.437/MG, Relator
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Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, DJ 30/05/2005,
Acórdão transitado em julgado em 04/07/2005; RESP 189.931/SP,
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ
13/06/2005, Acórdão transitado em julgado em 17/08/2005; RESP
543.234/MG, Relator José Delgado, Primeira Turma, DJ 03/05/2004,
Acórdão transitado em julgado em 07/06/2004.
FABRÍCIO DA SOLLER
PORTARIA Nº 375, DE 15 DE JUNHO DE 2018
Dispõe sobre o atendimento aos advogados
junto às unidades da PGFN.
O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL,
no uso das atribuições que lhe conferem o art. 10, inciso I, do
Decreto-Lei nº 147, de 3 de fevereiro de 1967, bem como o caput e
incisos XIII e XVIII, do art. 82, do Regimento Interno da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), aprovado pela
Portaria nº 36, de 24 de janeiro de 2014, do Ministro de Estado da
Fazenda, resolve:
Art. 1º Esta Portaria regulamenta o atendimento aos
advogados nas unidades da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional PGFN.
§1º As unidades da PGFN manterão estrutura e pessoal
necessários ao atendimento a advogados e divulgarão previamente os
horários e condições disponíveis para tal atendimento, podendo emitir
regulamentação local para complementar o disposto nesta Portaria.
§2º Para utilizar da sistemática de atendimento prevista nesta
Portaria, o advogado deverá identificar-se mediante documento de
identidade oficial emitido pela Ordem dos Advogados do Brasil OAB.
Art. 2º O advogado poderá ser recebido por audiência
previamente agendada ou atendimento imediato.
Art. 3º A audiência agendada tem por objetivo prestar ou
obter esclarecimentos que o advogado repute relevantes sobre caso
concreto referente a requerimento administrativo ou a processo
judicial.
§1º Para realizar a audiência, o advogado deve possuir
procuração com poderes para representar o contribuinte.
§2º A audiência agendada será realizada por Procurador da
Fazenda Nacional.
§3º O agendamento de audiência será realizado pelo
advogado através do serviço de Atendimento ao Advogado,
disponível no site da PGFN na internet (www.pgfn.gov.br), mediante
a utilização de certificado digital.
§4º Apenas poderá utilizar o serviço de Atendimento ao
Advogado o advogado que estiver com a inscrição regular perante a
OAB, para fins do exercício da profissão.
§5º O advogado fará o agendamento mediante escolha de
data e horário para audiência, conforme disponibilizado pelo serviço,
para atendimento na unidade da PGFN escolhida.
§6º A solicitação de audiência refere-se apenas à unidade da
PGFN escolhida no momento do agendamento, não sendo possível a
realização da audiência em outra unidade, a não ser por meio de novo
agendamento.
Art. 4º O atendimento imediato objetiva obter
esclarecimentos e orientações gerais sobre serviços e procedimentos e
terá caráter não conclusivo.
Parágrafo
único.
O
atendimento
imediato
será
disponibilizado diariamente, conforme horários e condições
estabelecidas na forma do §1º do art. 1º e será realizado pelo setor de
atendimento da unidade da PGFN, cuja composição será definida pela
respectiva unidade.
Art. 5º O atendimento a advogado, seja imediato ou por
audiência agendada, não afasta a necessidade de apresentação dos
requerimentos de serviços da PGFN, perante as unidades de
atendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da PGFN,
ou de forma virtual no sítio da PGFN (www.pgfn.gov.br), conforme o
caso.
Art. 6º Compete às unidades da PGFN a definição dos
responsáveis para a realização das audiências agendadas e dos
atendimentos imediatos, observadas as disposições desta Portaria.
Art. 7º Aplicam-se à audiência referida no art. 2º, no que
couber, as disposições do Decreto nº 4.334, de 12 de agosto de 2002,
e da Portaria AGU nº 910, de 4 de julho de 2008.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor 90 dias após a sua
publicação.
Art. 9º Revoga-se a Portaria PGFN nº 245, de 09 de abril de
2013.
FABRÍCIO DA SOLLER
PORTARIA Nº 376, DE 15 DE JUNHO DE 2018
Altera a Portaria PGFN nº 396, de 20 de
abril de 2016.
O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL,
no uso das atribuições que lhe conferem o art. 20-E da Lei nº
10.522, de 19 de julho de 2002, com redação dada pela Lei nº
13.606, de 9 de janeiro de 2018, o art. 10, I, do Decreto-Lei nº
147, de 3 de fevereiro de 1967, e o art. 82, incisos XIII, XVIII
e XXI do Regimento Interno da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, aprovado pela Portaria do Ministro de Estado da
Fazenda nº 36, de 24 de janeiro de 2014, resolve:
Art. 1º. Os artigos 20 e 21 da Portaria PGFN nº 396, de
20 de abril de 2016, passam a vigorar com a seguinte redação.
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Art. 20 ................................................................
§ 4º Nas execuções fiscais instruídas com o ANEXO 4, o
pedido de suspensão de que trata o caput fica condicionado ao
esgotamento das providências e diligências complementares
relativas aos indicadores de existência de bens, direitos ou
atividade econômica do devedor principal ou corresponsável.
Art. 21 ....................................................................
§ 1º. O disposto no caput não se aplica às execuções
fiscais instruídas com o ANEXO 4, de forma que, aperfeiçoada a
citação válida, ainda que por edital, do devedor principal ou
corresponsável, deverá o Procurador da Fazenda Nacional requerer,
até o limite da dívida exequenda:
I - a penhora de saldos em conta corrente, aplicações
financeiras de renda fixa e variável, aplicações em moeda
estrangeira, planos de previdência privada, consórcios e demais
ativos financeiros, a ser realizada via sistema BACENJUD;
II - a penhora dos bens imóveis, móveis ou direitos
indicados no ANEXO 4, bem como o bloqueio de veículos via
sistema RENAJUD, acaso frustrado o bloqueio de que trata o
inciso anterior.
§ 2º. O disposto no inciso I do parágrafo anterior se
aplica aos casos de redirecionamento da execução fiscal a devedor
não constante na Certidão da Dívida Ativa.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

1
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 12,
DE 20 DE ABRIL DE 2018
O DELEGADO ADJUNTO DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL EM GOVERNADOR VALADARES/MG, no uso da
competência que lhe é conferida pelo Artigo 224 do Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil aprovado pela
Portaria MF no. 203 de 14 de maio de 2012, publicada no Diário
Oficial da União de 17 de maio de 2012 e tendo em vista o
processo/dossiê nº 10010.022247/0518-65, resolve:
Art. 1o Fica a empresa Duarte & Bastos Ltda, CNPJ
25.601.261/0001-98, habilitada a utilizar os procedimentos
simplificados de despacho aduaneiro de exportação em consignação
de pedras preciosas ou semipreciosas previstos na Instrução SRF nº
346, de 28 de julho de 2003.
Art. 2o Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na
data de sua publicação no Diário Oficial da União.
ANTONIO CARLOS NADER

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL EM UBERABA
PORTARIA Nº 28, DE 19 DE JUNHO DE 2018
Delega competências e
estrutura organizacional
interna das atribuições
âmbito da Delegacia da
do Brasil em Uberaba -

FABRÍCIO DA SOLLER

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DA 5ª REGIÃO FISCAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL EM VITÓRIA DA CONQUISTA
PORTARIA Nº 22, DE 20 DE JUNHO DE 2018
Estabelece horário de atendimento ao
público nas agências da jurisdição da
DRF/Vitória da Conquista, nos dias de
jogos da Seleção Brasileira.
O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, no uso de suas atribuições
legais, conferidas pelo art. 340 do Regimento Interno da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 430,
de 9 de outubro de 2017, publicada no DOU de 11 de outubro de
2017, e tendo em vista o disposto na Portaria SRRF05 nº 23, de
17 de fevereiro de 2017, publicada no Boletim de Serviço da RFB
de 20 de fevereiro de 2017, e no inciso V do art. 1º da Portaria
nº 155, de 26 de dezembro de 2017, publicada no DOU de 28 de
dezembro de 2017, e considerando ainda o disposto na Portaria nº
143, de 1º de junho de 2018, do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, publicada no DOU de 4 de junho de
2018, resolve:
Art. 1º Alterar o horário de atendimento ao público nas
agências jurisdicionadas pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Vitória da Conquista-BA, que será das 14h às 18h, nos
dias em que os jogos da Seleção Brasileira de Futebol, na Copa
do Mundo FIFA 2018, se realizarem no período da manhã.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial da União.
ANDREY SOARES DE OLIVEIRA

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DA 6ª REGIÃO FISCAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM GOVERNADOR VALADARES
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 11,
DE 20 DE ABRIL DE 2018
O DELEGADO ADJUNTO DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL EM GOVERNADOR VALADARES/MG, no uso da
competência que lhe é conferida pelo Artigo 224 do Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil aprovado pela
Portaria MF no. 203 de 14 de maio de 2012, publicada no Diário
Oficial da União de 17 de maio de 2012 e tendo em vista o
processo/dossiê nº 10100.000529/0418-30, resolve:
Art. 1o Fica a empresa WH Gems Exportação de Pedras
Preciosas Eireli, CNPJ 28.941604/0001-51, habilitada a utilizar os
procedimentos simplificados de despacho aduaneiro de exportação
em consignação de pedras preciosas ou semipreciosas previstos na
Instrução SRF nº 346, de 28 de julho de 2003.
Art. 2o Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na
data de sua publicação no Diário Oficial da União.
ANTONIO CARLOS NADER

dispõe sobre a
e distribuição
regimentais no
Receita Federal
MG

A DELEGADA DA DELEGACIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL EM UBERABA/MG no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 270, 283, 336,340
e 341 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda nº 430, de
9 de outubro de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 11
de outubro de 2017, e sem prejuízo das competências ali
discriminadas; e tendo em vista o disposto nos artigos 11 e 12 do
Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, regulamentado
pelo Decreto nº 83.937, de 6 de setembro de 1979 e alterado pelo
Decreto nº 86.377, de 17 de setembro de 1981 e na Portaria
SRRF06 nº 479, de 07 de agosto de 2017, e considerando a
conveniência da desburocratização administrativa, resolve:
Art. 1º Atribuir e delegar competências ao Delegado
Adjunto, Chefes de Seção, Chefes de Equipe e Chefes de Agência
e, em suas ausências ou impedimentos, aos respectivos substitutos,
para a prática dos atos constantes do Capítulo I desta portaria,
observando os assuntos de suas áreas de atuação e a legislação de
regência, inclusive a legislação relativa ao sigilo fiscal e o acesso
a informações, Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional (CTN) - a legislação relativa às competências
gerais e privativas dos cargos, Lei nº 11.457, de 16 de março de
2007.
Art. 2º A Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Uberaba - MG possui a seguinte organização:
1. Gabinete (GABIN);
1.1 Grupo de Acompanhamento de Ações Judiciais
(GRUAJ)
2. Agência da Receita Federal do Brasil em Araxá
(ARF/AXA);
2.1. Equipe de Atendimento da ARF/AXA;
3. Agência da Receita Federal do Brasil em Frutal
(ARF/FTL);
3.1. Equipe de Atendimento da ARF/FTL;
4. Centro de Atendimento ao Contribuinte (CAC);
4.1. Equipe de Atendimento ao Contribuinte 1 (EAT 1);
4.2. Equipe de Atendimento ao Contribuinte 2 (EAT 2);
5. Seção de Administração Aduaneira (SAANA);
6. Seção de Controle e Acompanhamento Tributário
(SACAT);
7. Seção de Fiscalização (SAFIS);
7.1. Equipe de Fiscalização 1 (EFI 1);
7.2. Equipe de Fiscalização 2 (EFI 2);
8. Seção de Orientação e Análise Tributária (SAORT);
9. Seção de Vigilância e Repressão ao Contrabando e
Descaminho (SAREP); e
10. Seção de Gestão Corporativa (SACOR)
CAPÍTULO I
DAS ATRIBUIÇÕES DOS CHEFES
Seção I
Gerais
Art. 3º Ao Delegado Adjunto, Chefes de Seção, Chefes de
Equipe e Chefes de Agências em caráter geral, compete:
I - determinar, na sua área de competência, o
arquivamento no arquivo da Gerência Regional de Administração
do Ministério da Fazenda no Estado de Minas Gerais
(GRA/MF/MG) e no arquivo único do e-processo, de processos
administrativamente finalizados, observando a Tabela de
Temporalidade do Ministério da Fazenda;
II - decidir sobre destruição de documentos não
processuais, afetos a sua área, observados os prazos de préarquivamento fixados pela Resolução nº 14, de 24 de outubro de
2001, do Conselho Nacional de Arquivamento (CONARQ),
alterada pela Resolução n° 35, de 11 de dezembro de 2012;
III - expedir e assinar memorandos, ofícios, intimações e
editais, com numeração própria, sobre assuntos na sua área de
competência, bem como se manifestar nos casos em que a decisão
caberia ao titular da Unidade;
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IV - requisitar de outros órgãos, entidades, tabelionatos e
cartórios de registro, bem como quaisquer outras pessoas jurídicas
ou físicas, documentos e informações de interesse da administração
tributária, relacionados com os processos de sua competência
originária ou delegada;
V - aplicar a legislação de pessoal aos servidores
subordinados, exceto no interesse da ética e da disciplina,
encaminhando, neste caso, denúncias, representações e demais
expedientes que tratem de irregularidades funcionais à Escor06;
VI - controlar os bens móveis e bens materiais sob sua
guarda;
VII - assessorar o superior hierárquico, gerenciar as
atividades da subunidade, proceder à orientação técnica aos
servidores subordinados e supervisionar o trabalho de outras
equipes que lhes forem atribuídas;
VIII - expedir certidões relativas à situação fiscal e
cadastral do contribuinte, na sua área de competência;
IX - definir rotinas de trabalho no âmbito de suas
competências e zelar pela manutenção e atualização dos
respectivos manuais de procedimentos.
X - prestar ao Juízo solicitante, ao Ministério Público e
aos demais órgãos, informações sobre a situação fiscal e cadastral
dos contribuintes jurisdicionados, bem como outras informações
atinentes a sua área de competência, respeitadas as limitações
impostas pela legislação vigente;
XI - encaminhar Representação Fiscal para Fins Penais ao
Ministério Público Federal ou arquivá-las, bem como manter
atualizado o respectivo sistema informatizado de acompanhamento;
e
XII - aprovar a escala de férias anual de seus servidores
subordinados, bem como as alterações e compensações, observadas
as normas internas.
XIII - solicitar à SACOR, por meio dos sistemas e
formulários devidos, as necessidades de materiais, produtos e
serviços de seu (sua) respectivo (a) setor ou unidade.
Seção II
Específicas
Art. 4º Ao Delegado Adjunto compete:
I - assinar, na condição de chefe imediato, as folhas de
ponto dos Chefes de Seção, Equipe, CAC, Agência, e dos
funcionários localizados no Gabinete, responsabilizando-se pela
verificação de seu preenchimento;
II - aprovar os planos de trabalho relativos à prestação de
serviços a serem contratados, ratificar os atos de dispensa e os de
reconhecimento de situação de inexigibilidade de licitação, bem
como aprovar contratos, convênios, acordos e ajustes celebrados
em sua unidade;
III - praticar os atos processuais posteriores à assinatura
dos contratos administrativos das empresas contratadas por esta
Delegacia mediante licitação, dispensa ou inexigibilidade, tais
como os atos necessários à prorrogação, repactuação e aplicação
de penalidades, inclusive reconhecimentos de dívida e termos
aditivos;
IV - autorizar a realização de despesa por dispensa de
licitação e a instauração do procedimento de cotação eletrônica de
preços, nos termos da legislação pertinente;
V - homologar o procedimento de cotação eletrônica de
preços, bem assim os pregões conduzidos pela SACOR;
VI - homologar as demais modalidades de licitações
conduzidas pela SACOR;
VII - analisar e decidir sobre os eventos de capacitação e
desenvolvimento de pessoas programados na unidade;
VIII - assinar ordem bancária e ordem bancária de
pagamento (OB/OBP), referente ao movimento financeiro da
delegacia;
IX - autorizar a instauração de perícias;
X - promover a integração e a articulação interna e
externa com outros órgãos afins.
Art. 5º Aos Chefes das Agências da Receita Federal do
Brasil em Araxá (ARF/AXA) e Frutal (ARF/FTL), competem:
I - decidir quanto à inscrição de ofício, suspensão,
regularização e cancelamento de contribuintes nos cadastros da
Receita Federal do Brasil;
III - encaminhar aos órgãos de registro competentes a
relação de bens e direitos para fins de averbação ou registro do
arrolamento ou de seu cancelamento.
Art. 6º Ao Chefe do Centro de Atendimento ao
Contribuinte - CAC compete decidir quanto à inscrição de ofício,
suspensão, regularização e cancelamento de contribuintes nos
cadastros da Receita Federal do Brasil;
Art. 7º Ao Chefe da Seção de Vigilância e Repressão ao
Contrabando e Descaminho (SAREP), compete:
I - declarar abandonadas, por decurso de prazo, as
mercadorias ou bens, através de procedimento simplificado nos
termos, limites e condições previstos no item II da Portaria MF
nº159, de 3 de fevereiro de 2010;
I - declarar o abandono de mercadorias ou bens, na
hipótese prevista no art. 1º, inciso II, alínea a, da Portaria MF nº
159, de 03 de fevereiro de 2010.
II - aplicar pena de perdimento de mercadorias e valores
em favor da União; e
III - apreciar solicitações de incorporação de mercadorias
apreendidas e autorizar o respectivo início de atendimento;
Art. 8º Ao Chefe da Seção de Administração Aduaneira SAANA, compete:
I - decidir sobre pedidos de desembaraço de exportação
em qualquer outro local não alfandegado de Zona Secundária,
inclusive no estabelecimento do exportador.
II - apreciar os pedidos de regime aduaneiro especial e
atípico, inclusive os relativos à prorrogação do respectivo prazo;
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