Nº 111, terça-feira, 12 de junho de 2018
produtos fornecidos pela indústria doméstica, visto que esta se
beneficiaria da suspensão ou isenção do IPI, não ocorrendo o
mesmo em sua totalidade no caso do produto importado, que teria
incidência do IPI no desembaraço da mercadoria, tendo que ser
incorporado como custo, pois não poderia ser compensado nas
vendas futuras.
A OPP Film avaliou Atos Declaratórios que habilitariam 5
(cinco) convertedores como substitutos tributários da Terphane e
concluiu que o convertedor não pagaria IPI ao adquirir da Terphane
e, além disso, o referido tributo não integraria seu custo ao faturar
o produto ao usuário final (indústria alimentícia), que seria isenta
desse imposto por lei. Por outro lado, caso esses convertedores
adquirissem produto importado, deveriam pagar o IPI de 15% no
momento do desembaraço aduaneiro e assumi-lo como custo, pois
não poderiam faturá-lo à indústria alimentícia, isenta do imposto.
Assim, o custo para o convertedor seria superior na aquisição do
produto importado do que na aquisição do produto da Terphane.
Tendo em vista o exposto acima, a OPP Film concluiu que
a Terphane seria beneficiária de um regime tributário discriminatório
que concederia ao seu produto vantagem comparativa em relação ao
produto importado. Considerou o fato relevante para a presente
investigação, tanto na análise dos preços de exportação dos produtos
investigados, quanto no cálculo da margem de subcotação, que
incorporam esse ônus adicional imposto de forma desigual ao
produto importado por meio de um imposto interno (IPI).
Dessa forma, a empresa requereu que fossem solicitadas à
Therphane todas as informações a respeito desse Regime Especial de
que faz uso, dos benefícios que a adesão a este Regime lhe traz e
que forneça detalhes de todas as vendas no período objeto da
investigação que se beneficiaram do referido Regime e que
incorpore à sua análise os efeitos de tal benefício.
Ainda no que se refere aos preços, a OPP Film ressaltou,
ainda, a existência de supostos benefícios que a Terphane receberia
no Brasil, sob a forma de subsídios, apoio governamental e regimes
especiais. A empresa mencionou, também, o regime especial de
substituição tributária do IPI, por meio do qual os filmes PET
produzidos localmente teriam uma vantagem não estendido aos
filmes importados.
A OPP Film solicitou que sejam considerados os efeitos
desses alegados benefícios (incluindo o relativo ao IPI) em análises
futuras no âmbito da investigação e, tela, inclusive solicitando à
Terphane as informações necessárias para a plena compreensão dos
efeitos dos referidos benefícios.
8.2. Dos comentários acerca das manifestações
Ressalte-se que não há tratamento diferenciado sobre o
regime de tributação do IPI para os produtos a depender da origem.
O produto similar doméstico e o importado podem usufruir do
regime, uma vez satisfeitas as condições elencadas na lei para a
concessão da suspensão do IPI.
O art. 29 da Lei 10.367, de 2002, determina que, dentre
outros, os materiais de embalagem, destinados a estabelecimento que
se dedique, preponderantemente, à elaboração de produtos
classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 23 (exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no
código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e 64, no código 2209.00.00 e
2501.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI,
inclusive aqueles a que corresponde a notação NT (não tributados),
sairão do estabelecimento industrial com suspensão do referido
imposto.
Dessa forma, caso a indústria doméstica destine seus
produtos para estabelecimentos que se dedique à elaboração de
produtos classificados nos capítulos retromencionados, a saída de
suas mercadorias poderá ocorrer sob o regime de suspensão do
IPI.
De outro lado, o §4o do mesmo artigo permite que, dentre
outros, os materiais de embalagem, importados diretamente pelos
mesmos estabelecimentos indicados acima, poderão ser
desembaraçados com suspensão do IPI.
Observa-se
que,
satisfeitas
as
hipóteses
legais,
independentemente da origem dos produtos, o nacional e o
importado terão direito à suspensão do IPI. O art. 17 da IN RFB
1.081, de 2010, exclui os produtos de procedência estrangeira tão
somente da possibilidade de aplicação do regime especial de
substituição tributária.
Dessa forma, o produto nacional sendo destinado aos
estabelecimentos destacados ou o produto sendo importado por esses
estabelecimentos, a ele poderá ser aplicada suspensão do IPI. Não se
constata, portanto, a alegada vantagem comparativa arguída pela
OPP Film, de forma que não serão realizados ajustes para se
"incorporar" os alegados benefícios nas análises empreendidas na
investigação.
Por fim, com relação aos supostos subsídios recebidos pela
Terphane, registre-se que o DECOM não é autoridade competente
para averiguar ou investigar a existência e a legalidade dos supostos
benefícios recebidos pela Terphane. Ademais, a OPP não apresentou
elementos de prova que sustentassem seus argumentos sobre os
supostos subsídios recebidos pela indústria doméstica. Ainda, assim,
mesmo que se tomasse por verdadeira a afirmação da OPP, os
subsídios alegadamente recebidos contribuiriam para mitigar o dano
experimentado pela indústria doméstica, de forma que não poderiam
ser considerados como fatores de dano à indústria doméstica.
9. DA CONCLUSÃO FINAL
Considerando-se a análise dos fatores previstos no art. 32
do Decreto nº 8.058, de 2013, concluiu-se preliminarmente que as
importações da origem investigada a preços de dumping constituem
o principal fator causador do dano à indústria doméstica constatado
no item 6.2 deste Documento.
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Ministério da Integração Nacional

SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO
E DEFESA CIVIL

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 163, DE 08 DE JUNHO DE 2018

PORTARIA Nº 234, DE 11 DE JUNHO DE 2018
Autoriza a transferência de recursos ao
Município de Sangão/SC, para execução de
ações de Defesa Civil.
O MINISTRO DE ESTADO DA INTEGRAÇÃO
NACIONAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87,
parágrafo único, inciso IV da Constituição Federal, e o art. 45, inciso
VIII, da Lei n. 13.502, de 1º de novembro de 2017, e tendo em vista
o disposto na Lei n. 12.340, de 1º de dezembro de 2010, Lei n.
12.608, de 10 de abril de 2012 e no Decreto n. 7.257, de 4 de agosto
de 2010, resolve:
Art. 1º Autorizar o repasse de recursos ao Município de
Sangão/SC, no valor de R$ 177.758,65 (cento e setenta e sete mil
setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), para
a execução de ações de recuperação, descritas no Plano de Trabalho
integrante do processo n. 59053.001608/2018-16.
Art. 2º Os recursos necessários para a execução do objeto, a
título de Transferência Obrigatória, conforme legislação vigente,
correrão à conta da dotação orçamentária, consignada no Orçamento
Geral da União, para o Ministério da Integração Nacional, Nota de
Empenho
n.
2018NE000116,
Programa
de
Trabalho:
06.182.2040.22BO.0001; Natureza de Despesa: 4.4.40.42; Fonte:
0100; UG: 530012.
Art. 3º O Plano de Trabalho foi analisado e aprovado pela
área técnica competente, com cronograma de desembolso previsto
para liberação dos recursos em parcela única nos termos do art. 14 da
Portaria 624, de 23 de novembro de 2017.
Art. 4º A liberação dos recursos da União somente será
efetuada após atendimento, pelo ente federado, do disposto no § 2º do
art. 13 da Portaria MI n. 624, de 23 de novembro de 2017.
Art. 5º Considerando a natureza e o volume de ações a serem
implementadas, o prazo de execução das obras e serviços é de 365
dias, a partir da publicação desta portaria no Diário Oficial da União
- D.O.U.
Art. 6º A utilização, pelo ente beneficiário, dos recursos
transferidos está vinculada, exclusivamente, à execução das ações
especificadas no art. 1° desta Portaria e no Plano de Trabalho
aprovado, devendo obedecer ao disposto no Decreto n. 7.983, de 8 de
abril de 2013.
Art. 7º O proponente deverá apresentar prestação de contas
final no prazo de 30 dias contados do término da vigência ou do
último pagamento efetuado, quando este ocorrer em data anterior ao
encerramento da vigência, nos termos do art. 21 da Portaria MI n.
624, de 23 de novembro de 2017.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
ANTÔNIO DE PÁDUA DE DEUS ANDRADE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
RETIFICAÇÃO

RENATO NEWTON RAMLOW
RETIFICAÇÃO
Na Portaria MI nº 158, de 8 de junho de 2018, publicada no
Diário Oficial da União nº 110, em 11 de junho de 2018, Seção 1,
pág. 29, onde se lê: 10/11/2019, leia-se: 10/11/2018.

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO
DA AMAZÔNIA
RETIFICAÇÃO
Na Resolução nº 188, de 05 de junho de 2018, publicada no
Diário Oficial da União Edição nº 109, seção 1, página 142, de 08 de
junho de 2018, no caput e artigos 2º e 3º, onde se lê: "... Decreto nº
4.252...", leia-se: "... Decreto nº 4.254...."

Ministério da Justiça
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 817, DE 17 DE MAIO DE 2018
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, SUBSTITUTO, no
uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 8º do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de
1988, regulamentado pela Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002,
publicada no Diário Oficial de 14 de novembro de 2002, e considerando
o resultado do julgamento proferido pela Comissão de Anistia, na 21ª
Sessão de Turma, realizada no dia 12 de dezembro de 2017, no
Requerimento de Anistia nº 2003.01.22756, resolve:
Indeferir o Requerimento de Anistia post mortem de
ALDUINO AVELINO LODI BELLE, filho de SANTINA LODI.
GILSON LIBÓRIO

Na Portaria no 326, de 29 de dezembro de 2017, publicada
no Diário Oficial da União nº 15, de 22 de janeiro de 2018, Seção
1, página 36, onde se lê: "... fixados em R$ 1.005.000,00 (um
milhão e cinco mil reais), à conta das dotações orçamentárias da
União e do Município, ", leia-se: "... fixados em R$ 2.005.000,00
(dois milhões e cinco mil reais), à conta das dotações
orçamentárias da União e do Município, " e onde se lê: " para o
Ministério da Integração Nacional, no valor de R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais). Nota de Empenho nº 2017NE000358, de 18
de dezembro de 2017, ", leia-se: "para o Ministério da Integração
Nacional, no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais),
Notas de Empenho nº 2017NE000358 e 2017NE000470, de 18 e
28 de dezembro de 2017, respetivamente".
RETIFICAÇÃO

PORTARIA Nº 818, DE 17 DE MAIO DE 2018
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, SUBSTITUTO, no
uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 8º do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de
1988, regulamentado pela Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002,
publicada no Diário Oficial de 14 de novembro de 2002, e considerando
o resultado do julgamento proferido pela Comissão de Anistia, na 20ª
Sessão de Turma, realizada no dia 09 de novembro de 2017, no
Requerimento de Anistia nº 2005.01.49777, resolve:
Indeferir o Requerimento de Anistia post mortem de WERNEK
GOMES DE ANDRADE, filho de ANTONIA ROSA DE ANDRADE,
formulado por VERA MARIA DE ANDRADE GONÇALVES,
portadora do CPF nº 145.302.638-00.
GILSON LIBÓRIO

Na Portaria nº 426, de 29 de dezembro de 2017, publicada no
Diário Oficial da União nº 14-B, de 19 de janeiro de 2018, Seção 1
- Edição Extra, página 18, onde se lê: "... fixados em R$ 2.000.000,00
(dois milhões de reais), à conta das dotações orçamentárias da União
e do Município, ", leia-se: "... fixados em R$ 1.002.000,00 (um
milhão e dois mil reais), à conta das dotações orçamentárias da União
e do Município, ", onde se lê: " para o Ministério da Integração
Nacional, no valor de R$ 1.998.000,00 (um milhão novecentos e
noventa e oito mil reais).", leia-se: " para o Ministério da Integração
Nacional, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)." e onde
se lê: "... com valor parcial de R$ 1.000.000,00 (um milhão de
reais).", leia -se: "... com valor integral de R$ 1.002.000,00 (um
milhão e dois mil reais).".
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O SECRETÁRIO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA
CIVIL DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL,
nomeado pela Portaria n. 1.799, publicada no DOU, de 31 de agosto
de 2016, Seção II, consoante delegação de competência conferida
pela Portaria MI n. 195, de 14 de agosto de 2015, publicada no DOU,
de 17 de agosto de 2015, e tendo em vista as disposições da Lei n.
12.340, de 1º de dezembro de 2010, da Portaria MI n. 384, de 23 de
outubro de 2014, e, ainda, o contido no Processo Administrativo n.
59052.000427/2017-00, resolve:
Art. 1º Prorrogar o prazo de execução das ações de
recuperação previstos no art. 4º da Portaria n. 03, de 04 de janeiro de
2014, que autorizou empenho e transferência de recursos ao Governo
do Estado do Ceará, para ações de Defesa Civil, para até
01/01/2019.
Art. 2º Ficam ratificados os demais dispositivos da Portaria
acima citada, não alterados por esta.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
assinatura.

PORTARIA Nº 819, DE 17 DE MAIO DE 2018
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, SUBSTITUTO, no
uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 8º do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de
1988, regulamentado pela Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002,
publicada no Diário Oficial de 14 de novembro de 2002, e considerando
o resultado do julgamento proferido pela Comissão de Anistia, na 19ª
Sessão de Turma, realizada no dia 07 de novembro de 2017, no
Requerimento de Anistia nº 2003.01.22313, resolve:
Indeferir o Requerimento de Anistia formulado por JOÃO
ODILES DA SILVA FRANCA, portador do CPF nº 545.947.909-68.
GILSON LIBÓRIO
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