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janeiro de 2019, propondo o início da revisão do direito antidumping em vigor. Dessa
forma, com base no parecer mencionado, a presente revisão foi iniciada por meio da
Circular Secex n. 2, de 16 de janeiro de 2019, publicada no D.O.U de 17 de janeiro de
2019. De acordo com o contido no § 2o do art. 112 do Decreto no 8.058, de 2013,
enquanto perdura a revisão, o direito antidumping de que trata a Resolução Camex n.
3, de 16 de janeiro de 2014, permanece em vigor.

A Resolução Camex n. 6, de 15 de janeiro de 2020, publicada no DOU em 17
de janeiro de 2020, encerrou a investigação com a prorrogação do direito antidumping
definitivo, por até cinco anos, aplicado às importações brasileiras de objetos de louça
para mesa, independente do seu grau de porosidade, comumente classificadas nos itens
6911.10.10, 6911.10.90, 6911.90.00 e 6912.00.00 da Nomenclatura Comum do
MERCOSUL - NCM, originárias da República Popular da China, a ser recolhido sob a
forma de alíquota específica fixada em dólares estadunidenses por quilograma, nos
montantes abaixo especificados:

. Origem Produtor/Exportador Direito Antidumping (US$/kg)

. China Guangxi Xin Fu Yuan Co., Ltd 1,84

. Empresas chinesas identificadas no Anexo II e não constantes
desta tabela

3,84

. Guangdong Baofeng Ceramic Technology Development Co.,Ltd. 5,14

. Liling Santang Ceramics Manufacturing Co., Ltd. 5,14

. Shenzhen Yuking Trading Co., Ltd. 5,14

. Demais 5,14

Registre-se que o compromisso de preços vigente durante a aplicação da
medida original encerrou sua vigência a partir da publicação da Resolução Camex n. 6,
de 2020.

2. DA PRESENTE SOLICITAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE ESCOPO
Em 07 de dezembro de 2020, a empresa Full Fit Indústria Importação e

Comércio Ltda., doravante também denominada Full Fit ou "peticionária", protocolou no
SDD petição solicitando a realização de avaliação de escopo em relação aos produtos
"descanso de panelas", "apoios para copos", "bandejas" e "tábuas de corte", com o
objetivo de determinar se os referidos produtos estão sujeitos à aplicação do direito
antidumping vigente sobre as importações de objetos de louça para mesa originários da
China.

"Após a análise da petição, por meio do Ofício no

01.973/2020/CGSA/SDCOM/SECEX, de 23 de dezembro de 2020, foram solicitadas
informações complementares à petição, a fim de cumprir os requisitos de admissibilidade
exigidos pelo artigo 147 do Decreto no "O produto objeto da revisão, conforme consta
da Resolução Camex n.3, de 2014, são os objetos de louça para mesa,
independentemente do seu grau de porosidade, comumente classificados nos itens
6911.10.10, 6911.10.90, 6911.90.00 e 6912.00.00 da NCM, originários da China. Esses
subitens abarcam conjuntos de mesa (jogo ou aparelho) para almoço, jantar, café ou
chá; pratos (rasos, fundos, para sobremesa, sopa, bolo, torta, giratórios); xícaras (café e
chá) e pires; outros pratos e conjuntos; canecas; vasilhas (consideradas como qualquer
vaso para líquidos); assadeiras (recipiente próprio para assar alimentos); formas (molde
para cozinhar, dentro do qual se coloca uma mistura que toma o feitio desse molde);
travessas (prato oval ou comprido em que vão os alimentos à mesa); saladeiras
(recipiente, geralmente fundo, em que se serve salada); e terrinas (recipiente largo,
usado para levar a sopa à mesa)."

Após a análise da petição, por meio do Ofício no

01.973/2020/CGSA/SDCOM/SECEX, de 23 de dezembro de 2020, foram solicitadas
informações complementares à petição, a fim de cumprir os requisitos de admissibilidade
exigidos pelo artigo 147 do Decreto 8.058, de 2013, bem como de apresentar as
informações dispostas no artigo 9o da Portaria Secex n. 42, de 14 de setembro de 2016.
Em 07 de janeiro de 2021, a peticionária apresentou resposta tempestiva ao ofício de
informações complementares à petição, na qual forneceu as informações requisitadas.

3. DO PRODUTO OBJETO DA PETIÇÃO DE AVALIAÇÃO DE ESCOPO
3.1. Do produto objeto do direito antidumping
O produto objeto do direito antidumping refere-se a objetos de louça para

mesa, comumente classificados nos subitens 6911.10.10, 6911.10.90, 6911.90.00 e
6912.00.00 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM, originários da China. A
Resolução Camex n. 6, de 15 de janeiro de 2020, no item 3.1 do seu anexo I, trouxe a
seguinte definição de produto:

"O produto objeto da revisão, conforme consta da Resolução Camex n.3, de
2014, são os objetos de louça para mesa, independentemente do seu grau de
porosidade, comumente classificados nos itens 6911.10.10, 6911.10.90, 6911.90.00 e
6912.00.00 da NCM, originários da China. Esses subitens abarcam conjuntos de mesa
(jogo ou aparelho) para almoço, jantar, café ou chá; pratos (rasos, fundos, para
sobremesa, sopa, bolo, torta, giratórios); xícaras (café e chá) e pires; outros pratos e
conjuntos; canecas; vasilhas (consideradas como qualquer vaso para líquidos); assadeiras
(recipiente próprio para assar alimentos); formas (molde para cozinhar, dentro do qual
se coloca uma mistura que toma o feitio desse molde); travessas (prato oval ou
comprido em que vão os alimentos à mesa); saladeiras (recipiente, geralmente fundo,
em que se serve salada); e terrinas (recipiente largo, usado para levar a sopa à
mesa)."

4. DO PRODUTO OBJETO DA PETIÇÃO DE AVALIAÇÃO DE ESCOPO
De acordo com o inciso I do art. 147 do Decreto no 8.058, de 2013, a

avaliação de escopo deverá ser solicitada por meio de petição, devidamente
fundamentada, que conterá descrição detalhada do produto a ser avaliado, acompanhada
dos elementos de prova pertinentes, incluindo suas características técnicas e seus usos,
bem como a sua classificação tarifária na NCM, além de explicação pormenorizada das
razões que levaram o peticionário a entender que o produto não está sujeito ao direito
antidumping.

5. DO CRONOGRAMA PARA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS
Nos termos do inciso I do art. 13 da Portaria SECEX no 42, de 2016, será

concedido prazo de 15 dias para a habilitação das partes interessadas neste
procedimento, a contar da data de publicação do ato que estabelece o início da
avaliação de escopo. Dentro do referido prazo, as partes interessadas poderão solicitar
a realização de audiência, a fim de esclarecer aspectos relativos ao escopo do direito
antidumping em vigor. Caso seja necessária a realização de audiência, ela será realizada
em 40 dias, contados da data de publicação do ato que estabelece o início da avaliação
de escopo, nos termos do parágrafo único do art. 152 do Decreto no 8.058, de 2013.

Conforme parágrafo único do art. 149 do Decreto no 8.058, de 2013, serão
concedidos 30 dias, contados da data de publicação do ato que estabelece início da
avaliação de escopo, para que as partes interessadas, devidamente habilitadas, possam
manifestar-se por escrito ou submeter elementos de prova acerca da matéria.

Conforme art. 150 do Decreto no 8.058, de 2013, na hipótese de conclusão
final baseada somente nas informações constantes da petição e nos demais elementos
de provas constantes dos autos do processo, a determinação final será apresentada no
prazo de 60 dias, contados da data de início da avaliação de escopo.

Nas hipóteses de realização de audiência, de envio de questionários ou de
realização de verificação in loco, este prazo fica estendido para 120 dias da data de
publicação do ato de início da presente avaliação de escopo, nos termos do art. 151 do
Decreto no 8.058, de 2013 e do art. 15 da Portaria SECEX no 42, de 2016.

CIRCULAR No 27, DE 12 DE ABRIL DE 2021

O SECRETÁRIO DE COMÉRCIO EXTERIOR, DA SECRETARIA ESPECIAL DE
COMÉRCIO EXTERIOR E ASSUNTOS INTERNACIONAIS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA,
nos termos do Acordo sobre a Implementação do Artigo VI do Acordo Geral sobre
Tarifas e Comércio - GATT 1994, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 15 de
dezembro de 1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994,
de acordo com o disposto nos arts. 59 a 63 do Decreto no 8.058, de 26 de julho de
2013, e tendo em vista o que consta do Processo SECEX no 52272.004584/2020-48,
bem como dos Processos SEI ME nos 19972.101642/2020-18 (público) e
19972.101643/2020-62 (confidencial), referentes à revisão de medida antidumping

instituída pela Resolução CAMEX no 90, de 24 de setembro de 2015, publicada no
Diário Oficial da União - D.O.U. de 25 de setembro de 2015, aplicada às importações
brasileiras de acrilato de butila, comumente classificadas no subitem 2916.12.30 da
Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM, originárias da África do Sul e de Taipe ́
Chinês decide:

Art. 1o Prorrogar por até dois meses, a partir de 25 de julho de 2021, o
prazo para conclusão da revisão mencionada no caput, iniciada por intermédio da
Circular Secex nº 65, de 24 de setembro de 2020, publicada no D.O.U. de 25 de
setembro de 2020.

Art. 2o Tornar públicos os prazos que servirão de parâmetro para o restante
da referida revisão.

. Disposição legal - Decreto no

8.058, de 2013
Prazos Datas previstas

. art.59 Encerramento da fase probatória da
investigação

13/05/2021

. art. 60 Encerramento da fase de manifestação sobre os
dados e as informações constantes dos autos

02/06/2021

. art. 61 Divulgação da nota técnica contendo os fatos
essenciais que se encontram em análise e que
serão considerados na determinação final

02/07/2021

. art. 62 Encerramento do prazo para apresentação das
manifestações finais pelas partes interessadas e
Encerramento da fase de instrução do processo

26/07/2021

. art. 63 Expedição, pela SDCOM, do parecer de
determinação final

12/08/2021

Art. 3o Devido à impossibilidade de realização dos procedimentos de
verificação in loco no caso em tela, prosseguir, excepcionalmente, apenas com a
análise detalhada de todas as informações submetidas pelas partes interessadas no
âmbito da revisão de final de período do direito antidumping, buscando verificar sua
correção com base na análise cruzada das informações protocoladas por cada parte
interessada com aquelas submetidas pelas demais partes, bem como com informações
constantes de outras fontes disponíveis à Subsecretaria de Defesa Comercial e
Interesse Público, se possível e quando aplicável, nos termos da Instrução Normativa
no 1, de 17 de agosto de 2020, publicada no D.O.U. em 18 de agosto de 2020.

Art. 4o Não iniciar avaliação de interesse público em relação à referida
medida antidumping definitiva aplicada, considerando que não foram apresentados
indícios de interesse público pelas partes interessadas, nos termos do art. 6º, § 6º, da
Portaria SECEX nº 13, de 29 janeiro de 2020.

LUCAS FERRAZ

SECRETARIA ESPECIAL DE DESESTATIZAÇÃO, DESINVESTIMENTO
E MERCADOS

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DO PATRIMÔNIO
DA UNIÃO

PORTARIA SPU ME Nº 3.852, DE 6 DE ABRIL DE 2021

Estabelece os prazos e as condições para o
lançamento e cobrança das taxas de ocupação e foros
de terrenos da União, relativo ao ano de 2021.

O SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DO
PATRIMÔNIO DA UNIÃO, vinculada à Secretaria Especial de Desestatização,
Desinvestimento e Mercados, do Ministério da Economia, no uso das atribuições que lhe
conferem o art. 102 do Decreto nº 9.745, de 08 de abril de 2019, e da competência que
lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso IX, da Portaria MP nº 54, de 22 de fevereiro de 2016,
e, tendo em vista o disposto nos art. 2º e 6º-D do Decreto-Lei nº 2.398, de 21 de dezembro
de 1987, e no § 9º do art. 11-B da Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998, resolve:

Art. 1º O valor mínimo de lançamento dos débitos de foro e taxas de
ocupação de terrenos da União será de R$ 10,00 para o ano de 2021, em atendimento
ao § 9º do art. 11-B da Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998.

Art. 2º O pagamento dos foros e das taxas de ocupação de terrenos da
União, relativo ao ano de 2021, poderá ser realizado em cota única, com vencimento
em 30 de junho de 2021.

Art. 3º As taxas de ocupação e os foros, com lançamentos gerados no
processamento da Grande Emissão 2021 e que forem pagos em cota única até o seu
vencimento, terão o benefício de até 10% de desconto, observado que:

I - para débitos de valor igual ou superior a R$ 11,11, o desconto para
pagamento à vista será de 10%;

II - para os débitos de valor entre R$ 10,01 e R$ 11,10, o percentual de
desconto para pagamento à vista será aquele necessário para que o Documento de
Arrecadação de Receitas Federais mínimo seja emitido.

Art. 4º A critério do ocupante ou foreiro, o pagamento de que trata o art.
2º desta Portaria poderá ser efetuado em até sete cotas sucessivas, vencendo-se a
primeira na mesma data prevista para pagamento da cota única, dia 30 de junho de
2021, e as demais nos dias 30 de julho, 31 de agosto, 30 de setembro, 29 de outubro,
30 de novembro e 30 de dezembro de 2021, observadas as seguintes condições:

I - o pagamento em até sete cotas se aplica a débitos de valor igual ou
superior a R$ 200,00 (duzentos reais);

II - o valor de cada cota não poderá ser inferior a R$100,00 (cem reais).
Art. 5º Os débitos de foro e taxa de ocupação não pagos até o vencimento,

estipulado nos artigos 2º e 4º desta Portaria, serão acrescidos de:
I - multa de mora, calculada à taxa de 0,33% (trinta e três centésimos por

cento), por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento); e
II - juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de

Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, do
primeiro dia do mês posterior ao vencimento até o mês anterior ao efetivo
pagamento, acrescida de 1% (um por cento) relativo ao mês do pagamento.

Art. 6º O pagamento de taxa de ocupação e foro, relativos ao exercício de
2021, decorrentes de novas inscrições de ocupação ou aforamentos ocorridos após o
processo anual de lançamento, poderá ser realizado em cotas, na forma do art. 4º
desta Portaria, com vencimento para o último dia útil de cada mês.

§1º No caso de pagamento em cotas previsto no caput deste artigo, o
número de cotas mensais concedidas será equivalente à quantidade de meses
remanescentes do ano de 2021, contados a partir do mês subsequente ao do
lançamento.

§2º Para os lançamentos constituídos conforme o caput deste artigo, será
concedido o desconto para pagamento em cota única, previsto no art. 3º desta
Portaria, desde que o pagamento seja efetuado até a data do vencimento da cota
única, prevista no art. 2º desta Portaria, ou até o último dia útil do exercício, o que
ocorrer primeiro.

Art. 7º A cobrança das taxas de ocupação e dos foros que trata a presente
Portaria será efetuada mediante remessa, apenas da cota única, de Documento de
Arrecadação de Receitas Federais aos domicílios fiscais dos ocupantes e foreiros.

§1º A partir de 1º de junho de 2021, sem prejuízo da remessa mencionada
no caput deste artigo, os ocupantes ou foreiros poderão emitir o documento de
arrecadação diretamente no site da Secretaria de Coordenação e Governança do
Patrimônio da União - SPU, no endereço eletrônico: www.patrimoniodetodos.gov.br,
opção "Emitir DARF para Pagamento de Taxas sobre Imóvel da União", ou por meio do
aplicativo SPUApp, disponível na loja Google Play Store, para dispositivo Android.

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
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§2º Caso opte pelo pagamento em cotas, na forma prevista no art. 4º desta
Portaria, os Documentos de Arrecadação de Receitas Federais deverão ser obtidos
exclusivamente no endereço eletrônico ou por meio do aplicativo SPUApp, conforme
descrito no §1º deste artigo, sendo responsabilidade dos ocupantes e foreiros a sua
emissão.

§3º Os foreiros ou ocupantes que não receberem o Documento de
Arrecadação de Receitas Federais até a data do vencimento da cota única, prevista no
art. 1º desta Portaria, deverão emiti-lo no endereço eletrônico ou por meio do
aplicativo SPUApp, conforme descrito no §1º deste artigo.

Art. 8º As cobranças relativas à utilização de imóveis da União, referentes
ao exercício de 2021, deverão ser adiadas, mediante registro pelas Superintendências
do Patrimônio da União nos sistemas informatizados desta Secretaria, somente quando
se enquadrarem nos motivos abaixo indicados:

I - imóveis que apresentem inconsistências no cadastro que possam gerar
valores de cobranças incorretos;

II - imóveis que estão sendo objeto de regularização fundiária, desde que o
processo de regularização fundiária tenha possibilidade de ser concluído no exercício
de 2021; ou

III - outros motivos relacionados pelas Superintendências do Patrimônio da
União, devidamente fundamentados.

§1º Os imóveis com cobranças adiadas pelas Superintendências deverão ter
o Registro Imobiliário Patrimonial - RIP relacionado em processo SEI específico da
Grande Emissão do exercício de 2021.

§2º Uma vez sanados os motivos que justificaram o adiamento das
cobranças relativas à utilização de imóveis da União, referentes ao exercício de 2021,
identificadas neste artigo, as Superintendências do Patrimônio da União deverão
promover o lançamento e a cobrança dos créditos devidos à União, quando couber.

Art. 9º O Departamento de Gestão de Receitas Patrimoniais, vinculado a
esta Secretaria, expedirá as instruções necessárias ao cumprimento desta Portaria.

Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MAURO BENEDITO DE SANTANA FILHO

PORTARIA SPU/ME Nº 3.899, DE 6 DE ABRIL DE 2021

O SECRETÁRIO DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO,DA SECRETARIA ESPECIAL DE DESESTATIZAÇÃO, DESINVESTIMENTO E MERCADOS, DO MINISTÉRIO
DA ECONOMIA, no uso das atribuições que lhes foram conferidas pelo art.1º, inciso I e art.3º- A da Portaria MP nº 54, de 22 de fevereiro de 2016, tendo em vista o disposto no artigo
23 da Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998, e considerando a deliberação do Comitê Central de Alienação de Imóveis da União - CCA, criado pela Portaria ME nº 55, de 2 de julho de 2019,
constante de Ata de Reunião (SEI 14404518 ), realizada em 17 de Março de 2021, que faz parte do Processo Administrativo SEI nº 10154.143034/2019-14, resolve:

Art. 1º Autorizar as Superintendências do Patrimônio da União no Ceará, Goiás e Rio Grande do Norte a realizar os procedimentos para alienação onerosa dos bens a seguir
discriminados, mediante venda, precedida de licitação, na modalidade concorrência pública eletrônica, nos termos das Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e Lei nº 9.636, de 15 de maio
de 1998, observando-se, no que couber, o disposto na Lei nº 13.240, de 30 de dezembro de 2015 e nas demais normas aplicáveis.

. UF Município Logradouro Matrícula Cartório Descrição Metragem

. CE Fo r t a l e z a Rua Guilherme Rocha, 490 a 530 100.489 3º Ofício de Registro de Imóveis de Fortaleza Terreno com benfeitorias 3.230,00 m²

. GO Rialma Avenida Bernardo Sayão, nº 2.005, esq. com Ruas 19, 35 e Avenida 16 de Julho, Loteamento
Rialma II

2.024 Registro de Imóveis e 1º Tabelionato de Notas Terreno com benfeitorias 31.680,00 m²

. GO Goiânia Rua 69-A, Quadra 140-A, Lotes 43, 45, 47, 49, 51 e 53, Norte Ferroviário 50.294 Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Terreno com benfeitorias 2.538,00 m²

. GO Senador
Canedo

Gleba de Terras na "Fazenda Vargem Bonita", s/n, Distrito Agroindustrial de Senador
Canedo

34.470 Cartório de Registro de Imóveis Terreno 527.244,00 m²

. GO Goiânia Avenida Independência, Quadra 67-A, Lote 26-A Setor Aeroporto 68.209 Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Terreno 491,50 m²

. RN Natal Rua João Pessoa, 219 - Sala 706 235 3° Ofício de Notas de Natal Sala 75,19 m²

. RN Ceará-Mirim Rua João Xavier Pereira Sobral, sn - BR 406 - São Geraldo - Gleba 01- Centro 27.484 1° Ofício de Notas de Ceará-Mirim/RN Terreno 24.880,90 m²

. RN Ceará-Mirim Rua João Xavier Pereira Sobral, sn - BR 406 - São Geraldo - Gleba 02- Centro 27.485 1° Ofício de Notas de Ceará-Mirim/RN Terreno 38.621,44 m²

. RN Mossoró Av Brigadeiro Salema, sn - Alto de São Manoel 30.611 1° Ofício de Notas de Mossoró Terreno 14.297,65 m²

. RN Extremoz Rua Cícero Inácio s/n, Lote 01 Praia de Pitangui 39.298 Registro de Imóveis Terreno 359,83 m²

. RN Extremoz Rua Cícero Inácio s/n, Lote 02 Praia de Pitangui 39.307 Registro de Imóveis Terreno 452,81 m²

. RN Extremoz Rua Cícero Inácio s/n, Lote 03 Praia de Pitangui 39.164 Registro de Imóveis Terreno 387,45 m²

. RN Ceará-Mirim Praia de Porto Mirim, s/n 27.522 1º Ofício de Notas de Ceará-Mirim Terreno 1.495,58 m²

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MAURO BENEDITO DE SANTANA FILHO

PORTARIA SPU/ME Nº 4.001, DE 8 DE ABRIL DE 2021

O SECRETÁRIO DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO,DA SECRETARIA ESPECIAL DE DESESTATIZAÇÃO, DESINVESTIMENTO E MERCADOS, DO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso das atribuições que lhes foram conferidas pelo art.1º, inciso I e art.3º- A da Portaria MP nº 54, de 22 de fevereiro de 2016, tendo em vista
o disposto no artigo 23 da Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998, e considerando a deliberação do Comitê Central de Alienação de Imóveis da União - CCA, criado pela Portaria
ME nº 55, de 2 de julho de 2019, constante de Ata de Reunião (SEI 14835658), realizada em 06 de Abril de 2021, que faz parte do Processo Administrativo SEI nº
10154.143034/2019-14, resolve:

Art. 1º Autorizar as Superintendências do Patrimônio da União nos Estados do Paraná e Acre a realizarem os procedimentos para alienação onerosa dos bens a seguir
discriminados, mediante venda, precedida de licitação, na modalidade concorrência pública eletrônica, nos termos das Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e Lei nº 9.636, de
15 de maio de 1998, observando-se, no que couber, o disposto na Lei nº 13.240, de 30 de dezembro de 2015 e nas demais normas aplicáveis.
. UF MUNICÍPIO LO G R A D O U R O M AT R Í C U L A CARTÓRIO D ES C R I Ç ÃO M E T R AG E M
. PR Curitiba Rua Dr. Faivre 1.212 - Centro 3.483 Registro de Imóveis - 8ª Circunscrição -

Comarca de Curitiba/PR.
Edifício comercial de 4 pavimentos Área Terreno: 954,00 m²

Área Construída: 3.060,45 m²
. PR Foz do

Iguaçu
Av. General Meira s/nº - Lote 03 - Subdivisão de parte do Lote 09
- Porto Meira

109 Registro de Imóveis de Foz do Iguaçu Terreno Urbano com Edificação Área Terreno: 493,00 m²
Área Construída: 171,52 m²

. PR Curitiba Rodovia BR 116 nº 20609 - km 109 - Pinheirinho 182.528 Registro de Imóveis 8º Circunscrição -
Curitiba - PR

Terreno Área de Terreno: 11.269,15m²

. PR Curitiba Alameda Nossa Senhora do Sagrado Coração, s/n, Pinheirinho 205.157 Registro de Imóveis 8º Circunscrição -
Curitiba - PR

Terreno Área Terreno: 537,00 m²

. PR Rolândia Estrada Municipal Alambari - Cambará s/nº - Antigo Aeródromo de
Cambará - Bairro Santa Amália

9.893 Registro de Imóveis Comarca de Cambará -
PR

Gleba rural Área Terreno: 249.240,00 m²

. PR Curitiba Rua dos Ferroviários 155 - Cajuru 64.958 Registro de Imóveis da 4ª Circunscrição de
Curitiba

Casa Área de Terreno: 436,10 m²
Área construída: 60,00 m² (em ruínas)

. PR Jacarezinho R Joaquim Antônio Graciano, s/nº - Vila Prestes - Bairro Dores
D´Ourinhos

12.135 Registro de Imóveis Jacarezinho - PR Terreno Área de Terreno: 96.098,99 m²

. PR Jacarezinho Rua Dom Fernando Tadey 1584 - Centro 12.403 Registro de Imóveis Terreno Área de Terreno: 7.845,52 m²

. Jacarezinho - PR

. PR Loanda Rua Mato Grosso Esquina com Rua Perci Pinto de Arruda - Lote 9
- Centro

26.557 Registro de Imóveis Comarca de Loanda -
PR

Terreno Área de Terreno: 588,00 m²

. PR Loanda Rua Mato Grosso Esquina com Rua Perci Pinto de Arruda-Lote 10
- Centro

26.558 Registro de Imóveis Comarca de Loanda -
PR

Terreno Área de Terreno: 588,00 m²

. PR Sarandi Rua Pedro Álvares Cabral 1076 - Lote 24 - Jardim Panorama 6.207 Registro de Imóveis Basílio Zanusso Terreno Área de Terreno: 222,50 m²

. PR Sarandi Rua Pedro Álvares Cabral 1086 - Lote 25 - Jardim Panorama 6.208 Registro de Imóveis Basílio Zanusso Terreno Área de Terreno: 222,50 m²

. AC Rio Branco Via Chico Mendes, n. 1033, Bairro Triângulo Velho 63.459 Registro de Imóveis de Rio Branco - AC Residencial multifamiliar Área do Terreno: 11.584,66 m²
Área Construída: 2.496,00 m²

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MAURO BENEDITO DE SANTANA FILHO

SECRETARIA ESPECIAL DE FAZENDA
CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA

DESPACHO Nº 24, DE 12 DE ABRIL DE 2021

Publica Ajustes SINIEF aprovados na 180ª Reunião
Ordinária do CONFAZ, realizada no dia 08.04.2021.

O Diretor da Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária
- CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do
Regimento desse Conselho, e em cumprimento ao disposto nos artigos 35, 39 e 40 desse
mesmo diploma, torna público que na 180ª Reunião Ordinária do CONFAZ, realizada no
dia 08 de abril de 2021, foram celebrados os seguintes atos normativos:

AJUSTE SINIEF 02/21, DE 08 DE ABRIL DE 2021
Altera o Ajuste SINIEF 07/05, que institui a Nota Fiscal Eletrônica e o

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.
O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ e a Secretaria da Receita

Federal do Brasil, na 180ª Reunião Ordinária do Conselho, realizada em Brasília, DF, no dia
08 de abril de 2021, tendo em vista o disposto no art. 199 do Código Tributário Nacional
(Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolvem celebrar o seguinte

A J U S T E
Cláusula primeira Os dispositivos a seguir indicados do Ajuste SINIEF 07/05,

de 30 de setembro de 2005, passam a vigorar com as seguintes redações:
I - o inciso XI da cláusula terceira:
"XI - a NF-e, modelo 55, deverá conter a identificação do número do CNPJ do

intermediador ou agenciador da transação comercial realizada em ambiente virtual ou
presencial.";

II - o § 5º-A do caput da cláusula nona :
"§ 5º-A Na hipótese de venda ocorrida fora do estabelecimento, o DANFE

poderá ser impresso em qualquer tipo de papel, exceto papel jornal, em tamanho
inferior ao A4 (210 x 297 mm), caso em que será denominado "DANFE Simplificado",
devendo ser observadas as definições constantes no MOC.";

III - o § 7º da cláusula décima quinta:
"§ 7°As restrições previstas nos §§ 5º e 6º desta cláusula não se aplicam nas

operações:
I - que tenham como emitente ou destinatário a União, Estados, Distrito

Federal e Municípios, bem como suas fundações e autarquias, quando as consultas forem
realizadas no Portal Nacional da NF-e;

II - em que o destinatário das mercadorias for pessoa física ou pessoa jurídica
não contribuinte do ICMS.";

http://www.in.gov.br/autenticidade.html



