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Art. 80. A cessão fiduciária de créditos líquidos e certos em desfavor da
União, reconhecidos em decisão judicial transitada em julgado, ou de precatório próprios
ou de terceiros, poderá ocorrer total ou parcialmente, ainda que em valor superior aos
débitos inscritos em dívida ativa da União e do FGTS.

Parágrafo único. Consideram-se créditos líquidos e certos em desfavor da
União, reconhecidos em decisão judicial transitada em julgado, o valor líquido devido ao
beneficiário, descontados eventuais tributos incidentes na fonte.

Art. 81. Cumpridas as formalidades de que tratam os artigos antecedentes, o
valor dos créditos ou dos precatórios cedidos fiduciariamente à União serão associados
aos acordos firmados pelo contribuinte, suspendendo-se os pagamentos quando o valor
total dos créditos for suficiente para liquidação integral do saldo devedor
transacionado.

§ 1º Quando o valor dos créditos ou dos precatórios cedidos fiduciariamente
à União não for suficiente para a liquidação integral do saldo devedor transacionado, o
contribuinte deverá continuar o pagamento das parcelas, recalculadas em função do
saldo devedor remanescente.

§ 2º O procedimento descrito no caput não se aplica aos acordos firmados
para liquidação de créditos do FGTS, oportunidade em que os valores somente serão
aproveitados quando depositados e devidamente liberados pelo juízo requisitante do
precatório para amortização do saldo devedor transacionado.

Art. 82. Depositado o precatório em conta à disposição do juízo, nos termos
do art. 43 da Resolução CJF n. 405, de 9 de junho de 2016, a unidade da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional responsável deverá solicitar a liberação dos valores para
liquidação do saldo transacionado, apresentando os documentos de arrecadação
correspondentes.

Parágrafo único. Em qualquer caso, compete ao contribuinte liquidar eventual
saldo devedor remanescente do procedimento de liquidação de que trata o caput deste
artigo.

Art. 83. Remanescendo saldo de precatório depositado, os valores poderão ser
devolvidos ao devedor-cedente, desde que não existam outras inscrições ativas do
devedor.

§ 1º Se as inscrições ativas estiverem parceladas, o devedor poderá optar pela
utilização dos valores para amortização ou liquidação do saldo devedor.

§ 2º Se as inscrições estiverem garantidas ou suspensas por decisão judicial,
os valores permanecerão em conta à disposição do juízo até o encerramento das
respectivas ações judiciais, sendo possível a substituição das garantias anteriormente
prestadas pelo saldo remanescente depositado.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 84. Os Procuradores da Fazenda Nacional que participarem do processo

de transação de que trata esta Portaria somente poderão ser responsabilizados civil,
administrativa ou penalmente, inclusive perante os órgãos públicos de controle interno e
externo, quando agirem com dolo ou fraude para obter vantagem indevida para si ou
para outrem.

Art. 85. Aplicam-se à transação na cobrança da dívida ativa do FGTS as
disposições da Resolução CC/FGTS n. 974, de 11 de agosto de 2020, podendo a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional delegar à Caixa Econômica Federal a prática de
atos materiais relativos às negociações.

Art. 86. Até a entrada em vigor do Capítulo II desta Portaria, as transações
firmadas pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil observarão a capacidade de
pagamento definida nos termos do Capítulo II da Portaria PGFN n. 9.917, de 14 de abril
de 2020, competindo à Procuradoria-Geral Adjunta de Gestão da Dívida Ativa da União
e do FGTS o fornecimento dos dados necessários para esse fim.

Art. 87. Ficam revogados:
I - o Capítulo II da Portaria PGFN nº 9.917, de 14 de abril de 2020, a partir

de 1º de novembro de 2022; e
II - os demais dispositivos da Portaria PGFN nº 9.917, de 14 de abril de 2020,

a partir da entrada em vigor desta Portaria.
Art. 88. Esta Portaria entra em vigor em 1º de agosto de 2022.
Parágrafo único. Os Capítulos II e VI desta Portaria entram em vigor em 1º de

novembro de 2022.

RICARDO SORIANO DE ALENCAR

SECRETARIA ESPECIAL DE COMÉRCIO
EXTERIOR E ASSUNTOS INTERNACIONAIS

SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR

PORTARIA SECEX Nº 205, DE 29 DE JULHO DE 2022

Autoriza a prorrogação da aplicação do Mecanismo de
exceção à Regra de Origem em caso de
desabastecimento de insumos na Argentina, no Brasil e
na Colômbia.

A SECRETÁRIA DE COMÉRCIO EXTERIOR SUBSTITUTA, DA SECRETARIA ESPECIAL DE
COMÉRCIO EXTERIOR E ASSUNTOS INTERNACIONAIS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso
das atribuições que lhe foram conferidas pelos incisos I e XX do Art. 91 do Anexo I ao Decreto
nº 9.745, de 8 de abril de 2019, resolve:

Art. 1º Fica autorizada a prorrogação da aplicação do Mecanismo de exceção à
Regra de Origem em caso de desabastecimento de insumos na Argentina, no Brasil e na
Colômbia, previsto no Apêndice 4, do Anexo IV, do Acordo de Complementação Econômica nº
72 - ACE 72, internalizado no ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto nº 9.230, de
6 de dezembro 2017, para as exportações colombianas para o Brasil para os seguintes
parâmetros:

Insumo 1:
- Classificação Tarifária NALADI SH 1996: 5402.41.00
- Descrição do Insumo: Poliamida
- Título (DX): 44
- Nº de filamentos: 1
- Nº de cabos: 1
- Lustre: Brilhante
- Composição: 100% poliamida
- Tipo: 6
- Cor: Cru
- Processo: Rígido
- Quantidade autorizada em Kg: 8.200
- Observação: corresponde a NALADI SH 2017 5402.45.00
Insumo 2:
- Classificação Tarifária NALADI SH 1996: 5403.31.00
- Descrição do Insumo: Filamento de Viscose
- Título (DX): 167
- Nº de filamentos: 30
- Nº de cabos: 1
- Lustre: Brilhante
- Composição: 100% viscose
- Cor: Cru
- Quantidade autorizada em Kg: 850
Art. 2º Em conformidade com o disposto no art. 13º, do Apêndice 4, do Anexo IV do

ACE 72, para efeitos das operações de exportação amparadas pelo Mecanismo, a parte
exportadora deverá indicar no Campo de Observações do Certificado de Origem a referência ao
Mecanismo de exceção para o período disposto no art. 3º da presente Portaria.

Art. 3º O período de aplicação do Mecanismo de exceção para o previsto no art. 1º
da presente Portaria terá vigência de doze meses a contar do dia 14 de julho de 2022.

DANIELA FERREIRA DE MATOS

SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO,
GESTÃO E GOVERNO DIGITAL

PORTARIA SEDGG/ME Nº 6.637, DE 26 DE JULHO DE 2022

O SECRETÁRIO ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO
DIGITAL, tendo em vista o disposto no § 2º do art. 41 do Decreto nº 9.739, de 28 de março
de 2019, e a delegação de competência de que trata o inciso IV do art. 27 da Portaria ME
nº 406, de 8 de dezembro de 2020, resolve:

Art. 1º Autorizar a redução, para dois meses, do prazo de antecedência mínima
entre a publicação do edital do concurso público e a realização da primeira prova no
certame, autorizado pela Portaria SEDGG/ME nº 5.315, de 10 de junho de 2022, para
provimento de 1.000 (mil) cargos de Técnico do Seguro Social do quadro de pessoal do
Instituto Nacional do Seguro Social.

Art. 2º A responsabilidade pela edição dos atos necessários à efetiva realização
do concurso e ao provimento dos cargos será do Instituto Nacional do Seguro Social, a
quem caberá editar as respectivas normas, mediante a publicação de editais, portarias ou
outros atos administrativos necessários, de acordo com as disposições do Decreto nº
9.739, de 28 de março de 2019.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LEONARDO JOSÉ MATTOS SULTANI

SECRETARIA ESPECIAL DE DESESTATIZAÇÃO,
DESINVESTIMENTO E MERCADOS
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO

E GOVERNANÇA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO
SUPERINTENDÊNCIA NO MARANHÃO

PORTARIA SPU/ME Nº 6.771, DE 29 DE JULHO DE 2022

A SUPERINTENDENTE SUBSTITUTA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO NO ESTADO DE
MARANHÃO, no uso da competência que lhe foi atribuída pelo art. 6º, da Portaria SPU/ME
nº 14.094, de 30 de novembro de 2021, publicada no Diário Oficial da União em
01/12/2021, na Edição Extra, conforme os elementos que integram o Processo
Administrativo nº 19739.123214/2022-71, resolve:

Art. 1º Aceitar a doação, com encargo, que faz o Município de Caxias, do
Estado do Maranhão, através da Lei Municipal nº 2487/2020, sancionada em 12 de março
de 2020, que autoriza a doação à UNIÃO FEDERAL, de um lote de terreno urbano de sua
propriedade, com área total de 9.625,00 m², matriculado sob o número 29.639, no Livro
02, do Registro de Imóveis de Caxias - MA, denominado de Lote 01, situado na Avenida
Norte Sul, Bairro Campo de Belém - Cidade Judiciária, município de Caxias-MA.

Art. 2.º O imóvel objeto desta Portaria destina-se à construção do prédio do
Fórum Eleitoral de Caxias - MA, do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão.

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SOLANIELE LIMA MELO

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB Nº 1, DE 29 DE JULHO DE 2022

Dispõe sobre os valores despendidos com ministros
de confissão religiosa, com os membros de instituto
de vida consagrada, de congregação ou de ordem
religiosa, nos termos dispostos na legislação
referente à tributação.

O SECRETÁRIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição
que lhe confere o Anexo I da Portaria RFB nº 20, de 5 de abril de 2021, tendo em vista o
disposto nos §§13, 14 e 16 do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, declara:

Art. 1º Os valores despendidos pelas entidades religiosas e instituições de
ensino vocacional com ministros de confissão religiosa, com os membros de instituto de
vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa, em face do mister religioso ou
para a subsistência, não são considerados como remuneração direta ou indireta, nos
termos do §13 do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991.

§1º A existência de diferenciação quanto ao montante e à forma nos valores
despendidos com os ministros e membros, comprovada em atos constitutivos, normas
internas ou em outros documentos hábeis da instituição religiosa, que pode ocorrer em
função de critérios como antiguidade na instituição, grau de instrução, irredutibilidade dos
valores, número de dependentes, posição hierárquica e local do domicílio, não caracteriza
esses valores como remuneração sujeita à contribuição prevista no inciso III do caput do
art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991.

§2º Serão consideradas remuneração somente as parcelas pagas com
características e em condições que, comprovadamente, estejam relacionadas à natureza e
à quantidade do trabalho executado, hipótese em que o ministro ou membro, em relação
a essas parcelas, será considerado segurado contribuinte individual, prestador de serviços
à entidade ou à instituição de ensino vocacional.

Art. 2º O disposto no art. 1º não impede que a entidade religiosa ou a
instituição de ensino vocacional estabeleça relação de emprego com seus ministros ou
membros, hipótese em que deverá recolher as contribuições sociais incidentes sobre os
valores a eles pagos, como segurados empregados, conforme previsto nos incisos I e II do
caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991.

Art. 3º Publique-se no Diário Oficial da União.

JULIO CESAR VIEIRA GOMES

SUBSECRETARIA-GERAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA 1ª REGIÃO FISCAL

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CUIABÁ

ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 43, DE 28 DE JULHO DE 2022

Habilitação ao Regime Especial de Incentivos para
o Desenvolvimento da Infra-Estrutura (REIDI),
instituído pelo art. 1° da Lei n° 11.488, de 15 de
junho de 2007, da pessoa jurídica e projeto que
menciona.–––

O AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CUIABÁ/MT, no uso
das atribuições que lhe conferem o artigo 303 do Regimento Interno da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME nº 284, de 27 de
julho de 2020, e o artigo 4º da Portaria RFB nº 114, de 27 de janeiro de 2022, e com
base no art. 4º do Decreto nº 6.144 de 03 de julho de 2007, e no art. 587 da
Instrução Normativa RFB nº 1.911, de 11 de Outubro de 2019, e tendo em vista a
Portaria SRRF01 nº 27, de 23 de abril de 2021, a Portaria SPE nº 1.130, de 11 de
janeiro de 2022, e o que consta do processo administrativo n° 10265.128983/2022-12,
declara:

Art. 1°. Fica concedida Habilitação à empresa abaixo identificada para operar
no Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI),
instituído pela Lei nº 11.488/2007 e regulamentado pelo Decreto nº 6.144/2007,
consoante o disposto no artigo 586, da Instrução Normativa RFB nº 1.911/2019:

EMPRESA: USINA XAVANTES S.A.
CNPJ: 08.435.796/0001-17


