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PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA
NACIONAL

PORTARIA No- 377, DE 11 DE JUNHO DE 2013

Altera o art. 9º da Portaria PGFN nº 802,
de 9 de novembro de 2012.

A PROCURADORA-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, e o art. 72, incisos
XIII e XVII, do Regimento Interno da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, aprovado pela Portaria do Ministro de Estado da Fazenda
no 257, de 23 de junho de 2009, e tendo em vista o disposto nos §§
15 a 24 do art. 21 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro
de 2006, e nos arts. 44 a 55 e 130-A da Resolução Comitê Gestor do
Simples Nacional nº 94, de 29 de novembro de 2011, resolve:

Art. 1º O art. 9º da Portaria PGFN nº 802, de 9 de novembro
de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 9º O valor de cada parcela será obtido mediante a
divisão do valor da dívida consolidada na inscrição pelo número de
parcelas solicitadas, observado o limite mínimo de R$ 300,00 (tre-
zentos reais)".

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ADRIANA QUEIROZ DE CARVALHO

PORTARIA No- 381, DE 14 DE JUNHO DE 2013

Tornar sem efeito a Portaria PGFN n° 14, de
12 de setembro de 2011, publicada no DOU
de 13 de junho de 2013, seção 1, página 31.

A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL,
no uso das atribuições que lhe foi conferem os incisos VII, IX, XIII
E XVII do art. 72 do Regimento Interno da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, aprovado pela Portaria no 257, de 23 de junho de
2009, do Ministro de Estado da Fazenda, e tendo em vista a Por-
taria/PGFN nº 265, de 16 de março de 2010, resolve:

Tornar sem efeito a Portaria PGFN n° 14, de 12 de setembro de
2011, publicada no DOU de 13 de junho de 2013, seção 1, página 31.

ADRIANA QUEIROZ DE CARVALHO

BANCO CENTRAL DO BRASIL

ATO Nº 1.247, DE 13 DE JUNHO DE 2013

Declara cessada a liquidação extrajudicial
da Oboé Crédito, Financiamento e Inves-
timento S.A.

O Presidente do Banco Central do Brasil, no uso das atri-
buições que lhe confere o art. 12, inciso XVII, do Regimento Interno,
com fundamento no art. 19, alínea "d", da Lei nº 6.024, de 13 de
março de 1974,

Considerando a decretação da falência da empresa por sen-
tença de 21 de maio de 2013, prolatada pelo Dr. Cláudio de Paula
Pessoa, Juiz de Direito da 2ª Vara de Recuperação de Empresas e
Falências da Comarca de Fortaleza, publicada no Diário de Justiça
Eletrônico do Estado do Ceará de 24 de maio de 2013, e a nomeação
de Administradora Judicial, Sra. Valéria Previtera da Silva, nos autos
do processo nº 0158450-45.2013.8.06.0001, resolve:

Art. 1º Fica cessada a liquidação extrajudicial da Oboé Cré-
dito, Financiamento e Investimento S.A., CNPJ 01.432.688/0001-41,
com sede em Fortaleza (CE), a que foi submetida pelo Ato do Pre-
sidente nº 1.211, de 9 de fevereiro de 2012, publicado no Diário
Oficial da União de 10 de fevereiro de 2012.

Art. 2º Fica dispensado do encargo de liquidante o Senhor
Luciano Marcos Souza de Carvalho, carteira de identidade RG
1679688-SSP-BA e CPF 050.894.414-72.

ALEXANDRE ANTONIO TOMBINI

ATO Nº 1.248, DE 13 DE JUNHO DE 2013

Declara cessada a liquidação extrajudicial
da Oboé Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A.

O Presidente do Banco Central do Brasil, no uso das atri-
buições que lhe confere o art. 12, inciso XVII, do Regimento Interno,
com fundamento no art. 19, alínea "d", da Lei nº 6.024, de 13 de
março de 1974,

Considerando a decretação da falência da empresa por sen-
tença de 21 de maio de 2013, prolatada pelo Dr. Cláudio de Paula
Pessoa, Juiz de Direito da 2ª Vara de Recuperação de Empresas e
Falências da Comarca de Fortaleza, publicada no Diário de Justiça
Eletrônico do Estado do Ceará de 24 de maio de 2013, e a nomeação
de Administradora Judicial, Sra. Valéria Previtera da Silva, nos autos
do processo nº 0158450-45.2013.8.06.0001, resolve:

Art. 1º Fica cessada a liquidação extrajudicial da Oboé Dis-
tribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., CNPJ
01.581.283/0001-75, com sede em Fortaleza (CE), a que foi sub-
metida pelo Ato do Presidente nº 1.212, de 9 de fevereiro de 2012,
publicado no Diário Oficial da União de 10 de fevereiro de 2012.

Ministério da Fazenda
.

Art. 2º Fica dispensado do encargo de liquidante o Senhor
Luciano Marcos Souza de Carvalho, carteira de identidade RG
1679688-SSP-BA e CPF 050.894.414-72.

ALEXANDRE ANTONIO TOMBINI

ATO Nº 1.249, DE 13 DE JUNHO DE 2013

Declara cessada a liquidação extrajudicial
da Oboé Tecnologia e Serviços Financeiros
S.A.

O Presidente do Banco Central do Brasil, no uso das atri-
buições que lhe confere o art. 12, inciso XVII, do Regimento Interno,
com fundamento no art. 19, alínea "d", da Lei nº 6.024, de 13 de
março de 1974,

Considerando a decretação da falência da empresa por sen-
tença de 21 de maio de 2013, prolatada pelo Dr. Cláudio de Paula
Pessoa, Juiz de Direito da 2ª Vara de Recuperação de Empresas e
Falências da Comarca de Fortaleza, publicada no Diário de Justiça
Eletrônico do Estado do Ceará de 24 de maio de 2013, e a nomeação
de Administradora Judicial, Sra. Valéria Previtera da Silva, nos autos
do processo nº 0158450-45.2013.8.06.0001, resolve:

Art. 1º Fica cessada a liquidação extrajudicial da Oboé Tec-
nologia e Serviços Financeiros S.A., CNPJ 35.222.090/0001-40, com
sede em Fortaleza (CE), a que foi submetida pelo Ato do Presidente
nº 1.213, de 9 de fevereiro de 2012, publicado no Diário Oficial da
União de 10 de fevereiro de 2012.

Art. 2º Fica dispensado do encargo de liquidante o Senhor
Luciano Marcos Souza de Carvalho, carteira de identidade RG
1679688-SSP-BA e CPF 050.894.414-72.

ALEXANDRE ANTONIO TOMBINI

ATO Nº 1.250, DE 13 DE JUNHO DE 2013

Declara cessada a liquidação extrajudicial
da Cia. de Investimento Oboé.

O Presidente do Banco Central do Brasil, no uso das atri-
buições que lhe confere o art. 12, inciso XVII, do Regimento Interno,
com fundamento no art. 19, alínea "d", da Lei nº 6.024, de 13 de
março de 1974,

Considerando a decretação da falência da empresa por sen-
tença de 21 de maio de 2013, prolatada pelo Dr. Cláudio de Paula
Pessoa, Juiz de Direito da 2ª Vara de Recuperação de Empresas e
Falências da Comarca de Fortaleza, publicada no Diário de Justiça
Eletrônico do Estado do Ceará de 24 de maio de 2013, e a nomeação
de Administradora Judicial, Sra. Valéria Previtera da Silva, nos autos
do processo nº 0158450-45.2013.8.06.0001, resolve:

Art. 1º Fica cessada a liquidação extrajudicial da Cia. de
Investimento Oboé, CNPJ 09.135.516/0001-18, com sede em For-
taleza (CE), a que foi submetida pelo Ato do Presidente nº 1.214, de
9 de fevereiro de 2012, publicado no Diário Oficial da União de 10
de fevereiro de 2012.
Art. 2º Fica dispensado do encargo de liquidante o Senhor Luciano
Marcos Souza de Carvalho, carteira de identidade RG 1679688-SSP-
BA e CPF 050.894.414-72.

ALEXANDRE ANTONIO TOMBINI

DIRETORIA COLEGIADA
DIRETORIA DE REGULAÇÃO DO SISTEMA

FINANCEIRO
DEPARTAMENTO DE NORMAS DO SISTEMA

FINANCEIRO

CARTA-CIRCULAR Nº 3.602, DE 13 DE JUNHO DE 2013

Cria subtítulos contábeis para registro da
captação de depósitos a prazo e de obri-
gações por emissão de letras de crédito do
agronegócio com garantia do Fundo Ga-
rantidor de Créditos (FGC) no Plano Con-
tábil das Instituições do Sistema Financeiro
Nacional (Cosif).

O Chefe do Departamento de Normas do Sistema Financeiro
(Denor) no uso da atribuição que lhe confere o art. 22, inciso I, alínea
"a", do Regimento Interno do Banco Central do Brasil, anexo à
Portaria nº 29.971, de 4 de março de 2005, com base no item 4 da
Circular nº 1.540, de 6 de outubro de 1989, e tendo em vista o
disposto no art. 6º da Resolução nº 4.222, de 23 de maio de 2013,
resolve:

Art. 1º - Ficam criados, no Plano Contábil das Instituições do
Sistema Financeiro Nacional (Cosif), a partir da data-base de 31 de
maio de 2013, os seguintes subtítulos contábeis:

I - com atributos UBDIFELMZ, código ESTBAN 432 e
código de publicação 414:

a) 4.1.5.10.22-9 - Não Ligadas - Sem Certificado - Com
Garantia Especial do FGC - Com Alienação de Recebíveis;

b) 4.1.5.10.23-6 - Não Ligadas - Sem Certificado - Com
Garantia Especial do FGC - Sem Alienação de Recebíveis;

c) 4.1.5.10.32-2 - Ligadas - Sem Certificado - Com Garantia
Especial do FGC - Com Alienação de Recebíveis; e

d) 4.1.5.10.33-9 - Ligadas - Sem Certificado - Com Garantia
Especial do FGC - Sem Alienação de Recebíveis; e

II - com atributos UBIFRLNZ, código ESTBAN 500 e có-
digo de publicação 432:

a) 4.3.2.40.05-4 - Emitidas até 23 de maio de 2013; e
b) 4.3.2.40.10-2 - Emitidas após 23 de maio de 2013.
Art. 2º - Ficam alteradas as funções dos seguintes títulos

contábeis:
I - a função do título 4.1.5.10.00-9 DEPÓSITOS A PRAZO

passa a ser a de regis-trar os depósitos sujeitos a condições definidas
de prazo e de encargos, com ou sem emissão de Certificado de
Depósito Bancário, observado que:

a) a instituição deve manter controles dos limites de captação
de depósitos a pra-zo, adotando para isso subtítulos de uso interno,
observado o disposto no item 1.12.2.1 das Nor-mas Básicas do Cosif
sobre depósitos vencidos e não resgatados;

b) o subtítulo "Com Certificado" destina-se ao registro de
depósitos a prazo com emissão de Certificado de Depósito Bancário,
independentemente da titularidade;

c) o subtítulo "Não Ligadas - Sem Certificado" destina-se ao
registro de depósitos a prazo sem emissão de Certificado de Depósito
Bancário de titularidade de pessoas naturais ou jurídicas não ligadas
à instituição, para os quais haja incidência de contribuição ordinária
ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC);

d) o subtítulo "Não Ligadas - Sem Certificado - Com Ga-
rantia Especial do FGC - Com Alienação de Recebíveis" destina-se
ao registro de depósitos a prazo sem emissão de Certificado de
Depósito Bancário de titularidade de pessoas naturais ou jurídicas não
ligadas à instituição, para os quais haja incidência de cobrança de
contribuição especial ao FGC, e para os quais o FGC tenha aceitado
alienação fiduciária de recebíveis de operações de crédito e de ar-
rendamento mercantil originadas pela instituição emitente como ga-
rantia, nos termos da regulamentação em vigor;

e) o subtítulo "Não Ligadas - Sem Certificado - Com Ga-
rantia Especial do FGC - Sem Alienação de Recebíveis" destina-se ao
registro de depósitos a prazo sem emissão de Certificado de Depósito
Bancário de titularidade de pessoas naturais ou jurídicas não ligadas
à instituição, para os quais haja incidência de cobrança de con-
tribuição especial ao FGC, nos termos da regulamentação em vigor;

f) o subtítulo "Ligadas - Sem Certificado" destina-se ao re-
gistro de depósitos a prazo sem emissão de Certificado de Depósito
Bancário de titularidade de pessoas naturais ou jurídicas ligadas à
instituição, assim entendidos os seus administradores e demais mem-
bros de órgãos estatutários, seus controladores e sociedades por esses
controladas, direta ou indiretamente, e de coligadas sob controle co-
mum, para os quais haja incidência de contribuição ordinária ao
FGC;

g) o subtítulo "Ligadas - Sem Certificado - Com Garantia
Especial do FGC - Com Alienação de Recebíveis" destina-se ao
registro de depósitos a prazo sem emissão de Certificado de Depósito
Bancário de titularidade de pessoas naturais ou jurídicas ligadas à
instituição, assim entendidos os seus administradores e demais mem-
bros de órgãos estatutários, seus controladores e sociedades por esses
controladas, direta ou indiretamente, e de coligadas sob controle co-
mum, para os quais haja incidência de contribuição especial ao FGC,
e para os quais o FGC tenha aceitado alienação fiduciária de re-
cebíveis de operações de crédito e de arrendamento mercantil ori-
ginadas pela instituição emitente como garantia, nos termos da re-
gulamentação em vigor;

h) o subtítulo "Ligadas - Sem Certificado - Com Garantia
Especial do FGC - Sem Alienação de Recebíveis" destina-se ao re-
gistro de depósitos a prazo sem emissão de Certificado de Depósito
Bancário de titularidade de pessoas naturais ou jurídicas ligadas à
instituição, assim entendidos os seus administradores e demais mem-
bros de órgãos estatutários, seus controladores e sociedades por esses
controladas, direta ou indiretamente, e de coligadas sob controle co-
mum, para os quais haja incidência de contribuição especial ao FGC,
nos termos da regulamentação em vigor; e

i) o subtítulo "Relacionados a Programas Governamentais"
destina-se ao registro de depósitos a prazo, com ou sem emissão de
Certificado de Depósito Bancário, decorrentes de operações relacio-
nadas a programas de interesse governamental, instituídos por lei; e

II - a função do título 4.3.2.40.00-9 OBRIGAÇÕES POR
EMISSÃO DE LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO passa
a ser a de registrar as obrigações representadas por letras de crédito
do agronegócio emitidas pela instituição, segregada nos subtítulos
contábeis conforme a data de emissão para fins de apuração da base
cálculo da contribuição ao FGC.

Art. 3º - Ficam excluídos do Cosif, a partir da data-base de
31 de maio de 2013, os seguintes subtítulos contábeis:

I - 4.1.5.10.21-2 - Não Ligadas - Sem Certificado - Com
Garantia Especial do FGC; e

II - 4.1.5.10.31-5 - Ligadas - Sem Certificado - Com Ga-
rantia Especial do FGC.

Art. 4º - Os saldos porventura registrados nas rubricas ex-
cluídas no artigo anterior devem ser reclassificados para as rubricas
criadas por meio desta Carta Circular, observada a natureza da ope-
ração.

Art. 5º - Esta Carta Circular entra em vigor na data de sua
publicação.

SERGIO ODILON DOS ANJOS

CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA
FA Z E N D Á R I A

SECRETARIA EXECUTIVA

DESPACHO DO SECRETÁRIO EXECUTIVO
Em 14 de junho de 2013

Nº 120 - O Secretário-Executivo 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 cum-

rivaldo
Realce

rivaldo
Realce

rivaldo
Realce

rivaldo
Realce

rivaldo
Realce


		ouvidoria@in.gov.br
	2013-06-17T06:00:25-0300
	Imprensa Nacional
	www.in.gov.br
	Diário Oficial




