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ANEXO
(Reconhecimento de Cursos)

Nº de
Ordem

Registro
e-MEC nº

Curso Nº de vagas totais
anuais

Mantida Mantenedora Endereço de funcionamento do curso

1. 20075169 LETRAS - LINGUA PORTUGUESA
(Licenciatura)

200 (duzentas) FACULDADE DE EDUCAÇÃO DE TAQUARA FUNDACAO EDUCACIONAL ENCOSTA INFERIOR
DO NORDESTE

AV.OSCAR MARTINS RANGEL, 4500, -, FOGAO GAUCHO, FOGAO
GAUCHO, TAQUARA - RS

2.

200910092 QUÍMICA (Licenciatura) 40 (quarenta) FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC RUA CATEQUESE, 242, 1° ANDAR, JARDIM, JARDIM, SANTO AN-
DRÉ - SP

3.

2 0 0 7 11 8 1 0 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - (Ba-
charelado)

80 (oitenta) FACULDADE DE COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA INSTITUTO DOCTUM DE EDUCACAO E TECNO-
LOGIA LTDA

RUA GUSTAVO LEONARDO, 1127, SÃO JACINTO, SÃO JACINTO,
TEÓFILO OTONI - MG

4.

200910272 EDUCAÇÃO FÍSICA (Licenciatura) 50 (cinquenta) UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGI-
PE

AVENIDA MARECHAL RONDON, S/N, JARDIM ROSA ELZE, JAR-
DIM ROSA ELZE, SÃO CRISTÓVÃO - SE

5.

200903754 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (Licenciatu-
ra)

30 (trinta) UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUI-
TINHONHA E MUCURI

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUI-
TINHONHA E MUCURI

RUA DA GLÓRIA, 187, CAMPUS I, CENTRO, DIAMANTINA - MG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
HOSPITAL DAS CLÍNICAS

PORTARIA No- 33, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014

O DIRETOR-GERAL DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, no uso de suas atribui-
ções, tendo em vista o que consta do Processo nº.
23070.0009512/2013-36, resolve: Cancelar o registro de preço do
item 21 processado na Ata de Registro de Preços nº. 224/2013,
referente ao Pregão Eletrônico nº. 42/2013, celebrada com a empresa
Hospfar Ind. e Com. de Prod. Hosp. Ltda. CNPJ nº. 26.921.908/0001-
21, em razão da descontinuidade de fabricação do correspondente
produto. Hospital das Clínicas/UFG: 1ª Avenida, nº. 545, St. Leste
Universitário, Goiânia (GO), CEP: 74605050.

JOSÉ GARCIA NETO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

PORTARIA No- 102, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2014

O Diretor do Departamento de Desenvolvimento de Pessoas,
em exercício, da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições e tendo em vista o que consta do processo nº
23080.001243/2014-21 resolve:

Homologar o resultado do Processo Seletivo Simplificado do
Núcleo de Desenvolvimento Infantil - NDI/CED, instituído pelo Edi-
tal nº 46/DDP/2014, de 23 de janeiro de 2014, publicado no Diário
Oficial da União nº17, Seção 3, de 24/01/2014.

Área/ Subárea de Conhecimento: Educação Infantil
Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais
N° de Vagas: 01 (uma)

Classificação Candidato Média Final
1º Raquel Barbosa 9,75
2º Maria Eliza Chierighini Pimentel 9,3
3º Juliana Costa Muller 9,05
4º Carolina Ribeiro Cardoso da Silva 8,54
5º Ana Paula Knaul 8,21
6º Priscila Rodrigues Fortes 8,06
7º Thamirys Frigo Furtado 7,79
8º Eduarda Souza Gaudio 7,53

SALÉZIO SCHMITZ JUNIOR

GABINETE DO MINISTRO

DESPACHO DO MINISTRO
Em 13 de fevereiro de 2014

Processo nº: 10951.001008/2013-21
Interessado:República Federativa do Brasil (Ministério da Fazenda -
MF)
Assunto:Operação de crédito externo a ser celebrada entre a Re-
pública Federativa do Brasil e o Banco Interamericano de Desen-
volvimento - BID, no valor total de até US$ 19.800.000,00 (dezenove
milhões e oitocentos mil dólares dos Estados Unidos da América), de
principal, destinada ao financiamento parcial do "Programa de Mo-
dernização Integrada do Ministério da Fazenda - PMIMF".
Despacho:Tendo em vista os pareceres da Secretaria do Tesouro Na-
cional e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com funda-
mento na Resolução do Senado Federal nº 48, de 21 de dezembro de
2007, e alterações, considerando a permissão contida na Resolução nº
64, de 17 de dezembro de 2013, também daquela Casa Legislativa,
publicada no Diário Oficial da União de 18 de dezembro de 2013, e,
no uso da competência que me confere o art. 6º do Decreto-lei nº
1.312, de 15 de fevereiro de 1974, com suas alterações, autorizo a
formalização da operação de que se trata, observadas as condições
legais e regulamentares pertinentes, bem assim as formalidades de
praxe.

O Tesouro Nacional será representado pelo Secretário Exe-
cutivo do Ministério da Fazenda nos atos relacionados com o de-
sembolso dos recursos do empréstimo, sendo que os demais encargos
contratuais correrão à conta dos recursos orçamentários deste Mi-
nistério.

GUIDO MANTEGA

PROCURADORIA-GERAL
DA FAZENDA NACIONAL

PORTARIA CONJUNTA No- 1, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014

Dispõe sobre comunicações decorrentes de
julgamentos proferidos em controle con-
centrado de constitucionalidade (STF) ou
sob o rito dos arts. 543-B e 543-C do CPC
- recursos extraordinários com repercussão
geral reconhecida (STF) e recursos espe-
ciais repetitivos (STJ).

A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
E O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso
das atribuições que lhes conferem o art. 72 do Regimento Interno da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pela Portaria MF
nº 257, de 23 de junho de 2009, e o inciso III do art. 280 do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, apro-
vado pela Portaria MF nº 203, de 14 de maio de 2012, e tendo em
vista o disposto no art. 42 da Lei Complementar nº 73, de 10 de
fevereiro de 1993, no art. 19 da Lei nº 10.522, de 19 de julho de
2002, nos Pareceres PGFN/CRJ nº 492, de 22 de março de 2010,
PGFN/CRJ nº 492, de 30 de março de 2011, PGFN/CDA nº 2.025, de
27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ nº 396, de 11 de março de
2013, e na Portaria PGFN nº 294, de 22 de março de 2010, re-
solvem:

Art. 1º A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
cientificará a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) acerca
das matérias de interesse da Fazenda Nacional submetidas pelo Su-
premo Tribunal Federal (STF) e pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ) à sistemática de julgamento dos arts. 543-B e 543-C da Lei nº
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil (CPC).

§ 1º A RFB informará o impacto econômico de eventual
entendimento desfavorável à Fazenda Nacional, bem como, se en-
tender necessários, outros dados acerca da matéria, devendo transmiti-
los à PGFN no prazo de 60 (sessenta) dias contados do recebimento
da cientificação a que se refere o caput.

§ 2º Em casos excepcionais, o Secretário da RFB poderá
determinar que o impacto econômico de eventual entendimento des-
favorável à Fazenda Nacional seja transmitido à PGFN em até 30
(trinta) dias.

Art. 2º A PGFN cientificará a RFB acerca das decisões de
interesse da Fazenda Nacional proferidas pelo STF e pelo STJ na
sistemática de julgamento dos arts. 543-B e 543-C do CPC, no prazo
de 10 (dez) dias, contado da publicação do acórdão.

§ 1º Na ciência de que trata o caput, a PGFN comunicará,
quanto aos julgamentos desfavoráveis à Fazenda Nacional, sua pos-
sível inclusão na lista de dispensa de contestar e recorrer.

§ 2º A RFB, no prazo de até 30 (trinta) dias contado do
recebimento da referida ciência, fará considerações ou questiona-
mentos acerca da extensão, do alcance ou da operacionalização do
cumprimento das decisões.

§ 3º Decorrido o prazo do §2º, a PGFN poderá incluir a
matéria na lista de dispensa de contestar e recorrer.

Art. 3º Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Na-
cional, proferida na forma prevista nos arts. 543-B e 543-C do CPC,
a PGFN informará à RFB, por meio de Nota Explicativa, sobre a
inclusão ou não da matéria na lista de dispensa de contestar e re-
correr, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4º, 5º e 7º do art. 19
da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, e nos Pareceres
PGFN/CDA nº 2.025, de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ
nº 396, de 11 de março de 2013.

§ 1º A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá
também orientações sobre eventual questionamento feito pela RFB
nos termos do § 2º do art. 2º e delimitará as situações a serem
abrangidas pela decisão, informando sobre a existência de pedido de
modulação de efeitos.

§ 2º O prazo para o envio da Nota a que se refere o caput
será de 30 (trinta) dias, contado do dia útil seguinte ao termo final do
prazo estabelecido no § 2º do art. 2º, ou da data de recebimento de
eventual questionamento feito pela RFB, se este ocorrer antes.

§ 3º A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos
desfavoráveis proferidos sob a sistemática dos arts. 543-B e 543-C do
CPC ocorrerá a partir da ciência da manifestação a que se refere o
caput.

§ 4º A Nota Explicativa a que se refere o caput será pu-
blicada no sítio da RFB na Internet.

§ 5º Havendo pedido de modulação de efeitos da decisão, a
PGFN comunicará à RFB o seu resultado, detalhando o momento em
que a nova interpretação jurídica prevaleceu e o tratamento a ser dado
aos lançamentos já efetuados e aos pedidos de restituição, reembolso,
ressarcimento e compensação.

§ 6º Para fins do disposto neste artigo, ratificam-se as Notas
PGFN/CRJ nº 1.114, de 30 de agosto de 2012, PGFN/CRJ nº 1.155,
de 11 de setembro de 2012, PGFN/CRJ nº 1.582, de 7 de dezembro
de 2012, e PGFN/CRJ nº 1.549, de 3 de dezembro de 2012.

§ 7º A PGFN manterá lista atualizada, acessível à RFB,
contendo os temas definidos em sede de recursos submetidos à sis-
temática de julgamento dos arts. 543-B e 543-C do CPC, em sentido
desfavorável à Fazenda Nacional, em relação aos quais as suas uni-
dades se encontrem dispensadas de contestar e recorrer, por força do
inciso V do art. 1º da Portaria PGFN nº 294, de 22 de março de 2010,
bem como em relação aos quais haja orientação expressa da PGFN no
sentido de que o tema continuará sendo objeto de contestação e
recurso.

§ 8º A lista de que trata este artigo poderá conter situações
específicas, para as quais o entendimento judicial não se aplica, e
orientação sobre eventual modulação de efeitos.

§ 9º A PGFN comunicará à RFB as alterações na lista de
dispensa de contestar e recorrer.

Art. 4º Para fins de aplicação do entendimento firmado no
Parecer PGFN/CRJ nº 492, de 30 de março de 2011, a PGFN cien-
tificará a RFB, por meio de Nota Explicativa, acerca do trânsito em
julgado das decisões proferidas pelo STF, favoráveis ou não à Fa-
zenda Nacional, em controle concentrado de constitucionalidade e na
sistemática do art. 543-B do CPC, a qual deverá conter as pro-
vidências a serem adotadas pela RFB.

§ 1º A ciência a que se refere o caput deverá ser realizada
também em relação às decisões transitadas em julgado anteriormente
à data da publicação desta Portaria.

§ 2º A PGFN elaborará, também, Nota Explicativa contendo
as matérias julgadas antes de 3 maio de 2007, em sede de controle
difuso de constitucionalidade, desde que as respectivas decisões te-
nham sido oriundas do Plenário do STF e confirmadas em julgados
posteriores da Suprema Corte.

Art. 5º Todas as comunicações atinentes a esta Portaria de-
verão ser feitas entre o Gabinete do Secretário da Receita Federal do
Brasil e a Adjuntoria de Consultoria e Contencioso Tributário da
PGFN (PGA/CCT).

Art. 6º Os atos normativos e interpretativos da PGFN e da
RFB divergentes das Notas Explicativas de que trata esta Portaria
deverão a elas se adequar.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação no Diário Oficial da União.

ADRIANA QUEIROZ DE CARVALHO
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional

CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO
Secretário da Receita Federal do Brasil

BANCO CENTRAL DO BRASIL
DIRETORIA COLEGIADA

DIRETORIA DE REGULAÇÃO
DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO

DO SISTEMA FINANCEIRO

CARTA CIRCULAR No- 3.634, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2014

Cria e exclui rubricas e estabelece aglu-
tinações no Consolidado Econômico-Finan-
ceiro (Conef).

O Chefe do Departamento de Regulação do Sistema Fi-
nanceiro (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 na Resolução nº 4.192, de 1º de março de 2013, resolve:

Art. 1ºFicam criados no Consolidado Econômico-Financeiro
(Conef), documento nº 5 do Plano Contábil das Instituições do Sis-
tema Financeiro Nacional (Cosif), os seguintes subtítulos, títulos e
desdobramento de subgrupo:

I - 10.9.7.55.00-5CRÉDITO PRESUMIDO LEI
12.838/2013;

II - 20.5.1.01.30-2Adquiridos a partir de 1º de Outubro de
2013;

III - 20.5.2.00.00-7Ágio na Aquisição de Investimento;
IV - 30.9.8.40.10-5Participações Inferiores a 10% do Capital

Social de Entidades Controladas não Sujeitas à Autorização do Banco
Central;

Ministério da Fazenda
.
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