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Art. 3º O benefício de que trata esta Portaria não será indeferido sem prévia
realização de perícia médica presencial.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, será gerada pendência de necessidade
de agendamento de perícia em todos os casos em que a avaliação médica preliminar
concluir pela necessidade de perícia presencial.

§ 2º O agendamento para realização da perícia médica presencial deverá ser
realizado pelo segurado, através do serviço "Perícia Presencial por Indicação Médica".

§ 3º A ausência do agendamento de que trata o § 2º no prazo de 7 (sete) dias,
a contar da ciência da comunicação, implicará em arquivamento do processo sem análise
de mérito, por desistência do pedido, sendo possível novo requerimento de "Auxílio por
incapacidade temporária - Análise Documental" pelo interessado, que terá efeitos a partir
da nova solicitação.

Art. 4º Não haverá tratamento administrativo a ser dado na tarefa de "Auxílio
por incapacidade temporária - Análise Documental".

§ 1º Nas situações em que se fizer necessário o tratamento pré-perícia para a
criação do requerimento no Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade -
SABI, será criada automaticamente pelo Sistema a subtarefa "Pendências Administrativas
SABI", que deverá ser tratada e concluída pelo servidor administrativo.

§ 2º Concluída a subtarefa pelo servidor administrativo, o Sistema executará
nova rotina automática para criação do requerimento no SABI.

§ 3º Mantém-se o fluxo disposto na Portaria Conjunta nº
15/DIRAT/DIRBEN/INSS, de 15 de setembro de 2020, para o tratamento de pendências pós-
perícia.

Art. 5º Cada benefício concedido por meio dos procedimentos estabelecidos
nesta Portaria terá a duração máxima de 90 (noventa) dias, podendo haver novas
solicitações consecutivas nessa mesma modalidade.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES

SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS

RESOLUÇÃO CAS AD REFERENDUM Nº 1, DE 11 DE MAIO DE 2021

Aprova, ad referendum, o projeto industrial de
diversificação da empresa LG Electronics do Brasil Ltda.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA
DA ZONA FRANCA DE MANAUS, substituto, no uso das atribuições que lhe foram
conferidas pelo inciso VI do art. 16 do Regimento Interno do Conselho de
Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus, com base no § 2º
do art. 3º do Decreto nº 9.912, de 2019, bem como na delegação contida no art.
5º da Portaria ME nº 19.269, de 2020; e

CONSIDERANDO o constante dos autos do Processo SEI/ME nº
19687.103561/2021-59;

CONSIDERANDO os termos do Parecer de Engenharia nº 38/2021 -
COAPA/CGPRI/SPR e Parecer de Economia nº 40/2021 - COAPA/CGPRI/SPR, da
Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, e o que consta no
processo SEI-SUFRAMA nº 52710.001988/2021-54, submetido ao CAS em sua 297ª
Reunião Ordinária, realizada em 28 de abril de 2021;

CONSIDERANDO a atuação do Secretário Especial de Produtividade,
Emprego e Competitividade na 297ª reunião do Conselho de Administração da
SUFRAMA, em substituição ao Sr. Ministro de Estado da Economia, bem como a
urgência demonstrada pela empresa interessada, ratificada apela SUFRAMA em
expedientes enviados ao conhecimento da Presidência do CAS; resolve:

Ad referendum do Conselho de Administração da SUFRAMA:
Art. 1º Aprovar o projeto industrial de diversificação da empresa LG

Electronics do Brasil Ltda. (CNPJ: 01.166.372/0008-21 e Inscrição SUFRAMA:
20.0142.41-0), na Zona Franca de Manaus, na forma do Parecer de Engenharia nº
38/2021 - COAPA/CGPRI/SPR e Parecer de Economia nº 40/2021 -
COAPA/CGPRI/SPR, para produção de MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL, código
SUFRAMA 0307, MONITOR DE VÍDEO COM TELA DE CRISTAL LÍQUIDO (USO EM
INFORMÁTICA), código SUFRAMA 0320, e UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO DE
PEQUENO PORTE COM MONITOR DE VÍDEO E UNIDADES DE MEMÓRIAS MONTADOS
EM UM MESMO CORPO OU GABINETE, código SUFRAMA 1160, recebendo os
benefícios fiscais previstos no Art. 2º da Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991,
e legislação posterior.

Art. 2º Definir que a redução da alíquota do Imposto de Importação (II)
relativo às matérias-primas, materiais secundários e de embalagem, componentes e
outros insumos de origem estrangeira, utilizados na fabricação dos produtos
referidos no Art. 1º desta Resolução, seja obtida mediante a aplicação da fórmula
do § 1º, do Art. 7º, do Decreto-Lei nº 288, 28 de fevereiro 1967, conforme § 1º,
do Art. 2º, da Lei nº 8.387/91.

Art. 3º Fixar, para os produtos referidos no Art. 1º desta Resolução, os
seguintes limites anuais de importação de insumos:

. Discriminação Valor em US$ 1.00

. 1º ANO 2º ANO 3º ANO

. MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL 6,673,431 9,056,800 11,916,843

. MONITOR DE VÍDEO COM TELA DE
CRISTAL LÍQUIDO (USO EM
I N FO R M ÁT I C A )

105,228,239 121,843,224 143,996,538

. UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO
DE PEQUENO PORTE COM MONITOR DE
VÍDEO E UNIDADES DE MEMÓRIAS
MONTADOS EM UM MESMO CORPO OU
GABINETE

19,884,761 25,850,190 33,605,248

Art. 4º Determinar sob pena de suspensão ou cancelamento dos
incentivos concedidos, sem prejuízo da aplicação de outras cominações legais
cabíveis:

I - o cumprimento, quando da fabricação de MICROCOMPUTADOR
PORTÁTIL, do Processo Produtivo Básico definido pela Portaria Interministerial
ME/MCTIC nº 17, de 26 de junho de 2019;

II - o cumprimento, quando da fabricação de MONITOR DE VÍDEO COM
TELA DECRISTAL LÍQUIDO (USO EM INFORMÁTICA), do Processo Produtivo Básico
definido pela Portaria Interministerial ME/MCTI nº 58, de 9 de outubro de 2020;

III - o cumprimento, quando da fabricação de UNIDADE DIGITAL DE
PROCESSAMENTODE PEQUENO PORTE COM MONITOR DE VÍDEO E UNIDADES DE
MEMÓRIAS MONTADOS EM UM MESMO CORPO OU GABINETE, do Processo
Produtivo Básico definido pela Portaria Interministerial ME/MCTIC nº 25, de 26 de
junho de 2019;

IV - o investimento em atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D),
no percentual mínimo exigido pela legislação vigente sobre os faturamentos brutos
no mercado interno, decorrentes das comercializações dos produtos referidos no
Art. 1º desta Resolução, deduzidos os tributos correspondentes a tais
comercializações;

V - o atendimento das exigências da Política Nacional do Meio Ambiente,
conforme disciplina a Legislação nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal;

VI - a manutenção de cadastro atualizado na SUFRAMA, de acordo com
as normas em vigor; e

VII - o cumprimento das exigências contidas na Resolução nº 204, de 6 de
agosto de 2019, bem como as demais Resoluções, Portarias e Normas Técnicas em vigor.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

CARLOS ALEXANDRE JORGE DA COSTA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL CORREGEDORIA

DECISÃO DE 14 DE MAIO DE 2021

Pedido de Reconsideração

Processo Administrativo de Responsabilização nº. 01/2016.
Autoridade Instauradora/Julgadora: Caixa Econômica Federal - CNPJ 00.360.305/0001-04
Recorrente: ACS Serviços de Assessoria e Consultoria Ltda - CNPJ: 10.793.524/0001-30
Ementa Pedido de reconsideração. Ausência de representação legal. Rejeitado. Decisão
mantida pelos seus próprios fundamentos.

D EC I S ÃO
I - Relatório
1. Trata-se de Pedido de Reconsideração oposto, em 09/04/2021, pela empresa

ACS Serviços de Assessoria e Consultoria Ltda, em face da Decisão Administrativa prolatada
nos autos do Processo Administrativo de Responsabilização - PAR 001/2016, publicada no
DOU, Seção I, nº 62, de 05 de abril de 2021, no qual alega, em síntese:

1.1 Inaplicabilidade da Lei nº 12.846/2013, pelo princípio da irretroatividade;
1.2 A impossibilidade do compartilhamento dos elementos informativos do

Inquérito Policial;
1.3 "Ausência de Elementares do Tipo Previsto no Artigo 5º, Inciso I E II da Lei

nº 12.846/13"
1.4 Desproporcionalidade da penalidade de multa aplicada.
2. De modo que, ao final, pleiteia, em suma, a reconsideração da decisão para

que (i) seja reconhecida a atipicidade das condutas imputadas, com a improcedência do
PAR" e, na hipótese de entendimento diverso, seja reduzido o percentual da penalidade de
multa em seu patamar mínimo, 1% (um por cento).

II - Fundamentação
- Conhecimento
Da Tempestividade:
3. Pedido de Reconsideração interposto no dia 09/04/2021. Considerando a

data de publicação da Decisão enfrentada [05/04/2021], resta atendido o prazo disposto
no art. 11, do Decreto nº 8.420/2015, que regulamenta a Lei nº 12.846, de 1º de agosto
de 2013.

Da Representação Legal
4. O recurso administrativo interposto [petição de reconsideração] acha-se

assinado por advogada, a qual tem instrumento de mandato/substabelecimento autuado
no PAR à fl. 899v, datado de 29/08/2019.

5. No entanto, por outro lado, em consulta ao sítio virtual do Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica - CNPJ, verificou-se que a empresa ACS Serviços de Assessoria e
Consultoria Empresarial Eireli, inscrita no CNPJ sob nº 10.793.524/0001-30, teria,
oficialmente, encerrado as suas atividades econômicas, apresentando "situação cadastral"
"baixada", datada de 17/09/2019, ao teor "Comprovante de Inscrição e de Situação
Cadastral".

6. Portanto, de modo oficial, a empresa ora recorrente [ACS] ter-se-ia sido
destituída, com "Extinção p/enc liq voluntaria", consoante documento retro mencionado,
extraído da página do sítio virtual do CNPJ.

7. Assim, em face da alteração da situação jurídica [extinção], a empresa-
recorrente "ACS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA" fora
instada a confirmar a regularidade da sua situação jurídica e da representação legal, para
complementação/atualização dos seus dados cadastrais, no prazo de três (03) dias úteis, a
contar de 09/04/2021, conforme documento autuado à fl. 1.420, dos autos do PAR.

8. Aludida solicitação de diligência essencial ao processo administrativo fora
encaminhada diretamente à advogada que patrocina a causa e assina o pedido de
reconsideração, Dra. Helen Salvaro Beal - OAB/PR 81.024, por meio do endereço eletrônico
helensbeal@gmail.com, como encadeamento da mensagem que serve à interposição
recurso administrativo, tendo em vista a não localização do endereço e contato da própria
empresa (encerrada) e/ou do seu administrador.

9. Nada obstante, a empresa-recorrente quedou-se inerte, tornando patente e
efetiva a ausência de representação legal, o que induz à inadmissibilidade do recurso
administrativo interposto.

10. Assim, não conheço do recurso administrativo.
Mérito
Ad argumentandum tantum, em análise dos termos do recurso administrativo

interposto, quanto ao mérito aventado, não se vislumbram quaisquer fatos ou argumentos
novos que possam levar à reconsideração da decisão por ato de ofício.

III - Dispositivo
11. Ante o exposto, não conheço do Pedido de Reconsideração oposto por "ACS

SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA", por patente ausência de
representação legal - requisito de admissibilidade, restando mantida a Decisão exarada em
30 de março de 2021 e publicada no DOU, Seção I, nº 62, edição de 05 de abril de 2021,
pelos seus próprios fundamentos.

12. Publique-se no Diário Oficial da União e intime-se a recorrente, para que
cumpra a decisão proferida no prazo de 30 (trinta) dias, em obediência ao que determina
o § 1º, do art. 28, da Instrução Normativa da CGU - IN nº 13.

13. À secretaria da GE Apurações Relevantes, para que proceda ao cadastro no
sistema da CGU e demais providências pertinentes.

14. Publique-se; registre-se; arquive-se.

CLÁUDIO GONÇALVES MARQUES
Corregedor

DECISÃO DE 14 DE MAIO DE 2021

Pedido de Reconsideração

Processo Administrativo de Responsabilização nº. 01/2016.
Autoridade Instauradora/Julgadora: Caixa Econômica Federal - CNPJ 00.360.305/0001-04
Recorrente: CTIS Tecnologia S.A. - CNPJ: 016.447.310/0001-32
Ementa
Pedido de reconsideração. Provimento parcial. Reconsidera o decisum para: (i) Declarar
sem efeito os itens 41, 42, 43 e 44, da decisão exarada em 30/março/2021 e publicada no
DOU, Seção I, nº 62, de 05 de abril de 2021; (ii) Determinar que a publicação da decisão
administrativa sancionatória afeta à CTIS Tecnologia S/A, inserta no item 39 do documento
supracitado, seja cumprida na forma estabelecida no Art. 24, do Decreto nº 8.420/2015.

D EC I S ÃO
I - Relatório
1. Trata-se de Pedido de Reconsideração oposto, em 15/04/2021, pela empresa

CTIS Tecnologia S/A [CNPJ: 016.447.310/0001-32] em face da Decisão Administrativa
prolatada nos autos do Processo Administrativo de Responsabilização - PAR 001/2016,
publicada no DOU, Seção I, nº 62, de 05 de abril de 2021, no qual alega, em síntese:

1.1 Preliminarmente, a "nulidade do julgamento" em razão de suposta
incompetência da Corregedoria da CAIXA para processar, assim como do Corregedor, para
julgar Processo Administrativo de Responsabilização - PAR, na forma da Lei nº
12.846/2013, por ausência de previsão estatutária;

1.2 "Inaplicabilidade da Lei nº 12.846/2013 a fatos que antecedem a sua
entrada em vigor";

1.3 "Ausência de indicação de ato de ofício e/ou conduta prática por agente
ligado aos consórcios integrados pela CTIS", o que resultaria na impossibilidade de sua
responsabilização;

1.4 Ocorrência de equívoco, na Decisão, quanto à atenuante aplicada à
cominação de multa por ineficácia do "Programa de Integridade da CTIS";

1.5 Ausência de fundamentação à cominação de "sanção vexatória", bem como
pretensa ilegalidade no que tange à forma de cumprimento determinada;

1.6 Por fim, em raso comentário, aduz afronta ao Art. 4º, §1º, da Lei nº
12.846/2013 [Lei Anticorrupção], uma vez que mencionada sanção vexatória afetaria o
"grupo chileno SONDA" (sic), o qual teria "adquirido" "a empresa recorrente" [CTIS Tecnologia
S/A]. Colaciona, à fl. 27, do Pedido de Reconsideração, fotografia [print] de parte de página do
D.O.U, edição de 05 de maio de 2014, como comprovação da aquisição empresarial.
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