INFORMAÇÕES TÉCNICAS – Fevereiro/2016
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.613, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2016 ‐ Republicação DOU de
03/02/2016* (Publicação anterior no DOU de 02/02/2016) ‐ Nota: republicado por ter saído no
D.O.U. de 02/02/2016, seção 1, páginas 25 a 27, com incorreção do original. Dispõe sobre a
apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física referente
ao exercício de 2016, ano‐calendário de 2015, pela pessoa física residente no Brasil.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e XXVI do
art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 203, de
14 de maio de 2012, e tendo em vista o disposto no art. 88 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, no caput
e § 1º do art. 7º e nos arts. 10, 14 e 25 da Lei nº9.250, de 26 de dezembro de 1995, no art. 27 da Lei nº 9.532,
de 10 de dezembro de 1997, e no art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999,
RESOLVE:
Art. 1º Esta Instrução Normativa estabelece normas e procedimentos para a apresentação da Declaração de
Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física referente ao exercício de 2016, ano‐calendário de
2015, pela pessoa física residente no Brasil.
CAPÍTULO I
DA OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO
Art. 2º Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual referente ao exercício de 2016, a pessoa física
residente no Brasil que, no ano‐calendário de 2015:
I ‐ recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior a R$ 28.123,91
(vinte e oito mil, cento e vinte e três reais e noventa e um centavos);
II ‐ recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior
a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);
III ‐ obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do
imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas;
IV ‐ relativamente à atividade rural:
a) obteve receita bruta em valor superior a R$ 140.619,55 (cento e quarenta mil, seiscentos e dezenove reais e
cinquenta e cinco centavos);
b) pretenda compensar, no ano‐calendário de 2015 ou posteriores, prejuízos de anos‐calendário anteriores ou
do próprio ano‐calendário de 2015;
V ‐ teve, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total
superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais);
VI ‐ passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição encontrava‐se em 31 de
dezembro; ou
VII ‐ optou pela isenção do Imposto sobre a Renda incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de
imóveis residenciais, cujo produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no
País, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contado da celebração do contrato de venda, nos termos do art. 39
da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005.
§ 1º Fica dispensada de apresentar a Declaração de Ajuste Anual, a pessoa física que se enquadrar:
I ‐ apenas na hipótese prevista no inciso V do caput e que, na constância da sociedade conjugal ou da união
estável, os bens comuns tenham sido declarados pelo outro cônjuge ou companheiro, desde que o valor total
dos seus bens privativos não exceda R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); e
II ‐ em pelo menos uma das hipóteses previstas nos incisos I a VII do caput, caso conste como dependente em
Declaração de Ajuste Anual apresentada por outra pessoa física, na qual tenham sido informados seus
rendimentos, bens e direitos, caso os possua.
§ 2º A pessoa física, ainda que desobrigada, pode apresentar a Declaração de Ajuste Anual, observado o
disposto no § 3º.
§ 3º É vedado a um mesmo contribuinte constar simultaneamente em mais de uma Declaração de Ajuste
Anual, seja como titular ou dependente, exceto nos casos de alteração na relação de dependência no ano‐
calendário de 2015.
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CAPÍTULO II
DA OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO
Art. 3º A pessoa física pode optar pelo desconto simplificado, observado o disposto nesta Instrução Normativa.
§ 1º A opção pelo desconto simplificado implica a substituição de todas as deduções admitidas na legislação
tributária, correspondente à dedução de 20% (vinte por cento) do valor dos rendimentos tributáveis na
Declaração de Ajuste Anual, limitado a R$ 16.754,34 (dezesseis mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e
trinta e quatro centavos).
§ 2º O valor utilizado a título de desconto simplificado, de que trata o § 1º, não justifica variação patrimonial,
sendo considerado rendimento consumido.
CAPÍTULO III
DA FORMA DE ELABORAÇÃO
Art. 4º A Declaração de Ajuste Anual deve ser elaborada, exclusivamente, com o uso de:
I ‐ computador, mediante a utilização do Programa Gerador da Declaração (PGD) relativo ao exercício de 2016,
disponível no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) na Internet, no endereço; http://rfb.gov.br;
II ‐ computador, mediante acesso ao serviço “Declaração IRPF 2016 on‐line”, disponível no Centro Virtual de
Atendimento (e‐CAC) no sítio da RFB na Internet, no endereço de que trata o inciso I do caput, observado o
disposto no art. 5º; ou
III ‐ dispositivos móveis, tablets e smartphones, mediante a utilização do serviço “Fazer Declaração”, observado
o disposto no art. 5º.
§ 1º O serviço “Fazer Declaração” de que trata o inciso III do caput é acessado por meio do aplicativo APP IRPF,
disponível nas lojas de aplicativos Google play, para o sistema operacional Android, ou App Store, para o
sistema operacional iOS.
§ 2º A utilização do serviço “Declaração IRPF 2016 on‐line” de que trata o inciso II do caput dar‐se‐á somente
com certificado digital e pode ser feito pelo:
I ‐ contribuinte; ou
II ‐ representante do contribuinte com procuração eletrônica ou procuração de que trata a Instrução Normativa
RFB nº 944, de 29 de maio de 2009.
CAPÍTULO IV
DAS VEDAÇÕES À UTILIZAÇÃO dos serviços “declaração irpf 2016 on‐line” e “fazer declaração”
Art. 5º É vedada a utilização dos serviços “Declaração IRPF 2016 on‐line” e “Fazer Declaração” de que tratam,
respectivamente, os incisos II e III do caput do art. 4º, para a apresentação da Declaração de Ajuste Anual do
Imposto sobre a Renda na hipótese de os declarantes ou seus dependentes informados nessa declaração, no
ano‐calendário de 2015:
I ‐ terem auferido:
a) rendimentos tributáveis:
1. sujeitos ao ajuste anual, cuja soma foi superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), apenas na
hipótese de utilização do serviço “Fazer Declaração” de que trata o inciso III do caput do art. 4º; ou
2. recebidos do exterior.
b) os seguintes rendimentos sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva:
1. ganhos de capital na alienação de bens ou direitos;
2. ganhos de capital na alienação de bens, direitos e aplicações financeiras adquiridos em moeda estrangeira;
3. ganhos de capital na alienação de moeda estrangeira mantida em espécie;
4. ganhos líquidos em operações de renda variável realizadas em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e
assemelhadas, e fundos de investimento imobiliário; ou
5. recebidos acumuladamente (RRA) de que trata o art. 12‐A da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988;
c) os seguintes rendimentos isentos e não tributáveis:
1. rendimentos cuja soma foi superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), apenas na hipótese de
utilização do serviço “Fazer Declaração” de que trata o inciso III do caput do art. 4º;
2. parcela isenta correspondente à atividade rural;
3. recuperação de prejuízos em renda variável (bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados e
fundos de investimento imobiliário);
4. lucro na venda de imóvel residencial para aquisição de outro imóvel residencial; ou
5. lucro na alienação de imóvel residencial adquirido após o ano de 1969; ou
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d) rendimentos tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de
reais), apenas na hipótese de utilização do serviço “Fazer Declaração” de que trata o inciso III do caput do art.
4º;
II ‐ terem‐se sujeitado:
a) ao imposto pago no exterior ou ao recolhimento do Imposto sobre a Renda na fonte de que tratam os §§
1º e 2º do art. 2º da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004; ou
b) ao preenchimento dos demonstrativos referentes à atividade rural, ao ganho de capital na alienação de bens
e direitos, ao ganho de capital em moeda estrangeira ou à renda variável ou das informações relativas a
doações efetuadas; ou
III ‐ terem realizado pagamentos de rendimentos a pessoas jurídicas, quando constituam dedução na
declaração, ou a pessoas físicas, quando constituam, ou não, dedução na declaração, cuja soma foi superior a
R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), apenas na hipótese de utilização do serviço “Fazer Declaração” de que
trata o inciso III do caput do art. 4º, em cada caso ou no total.
CAPÍTULO V
DA DECLARAÇÃO de Ajuste ANUAL pré‐preenchida
Art. 6º O contribuinte pode utilizar a Declaração de Ajuste Anual Pré‐preenchida, desde que:
I ‐ tenha apresentado a Declaração de Ajuste Anual referente ao exercício de 2015, ano‐calendário de 2014; e
II ‐ no momento da importação do arquivo referido no § 1º, as fontes pagadoras ou as pessoas jurídicas ou
equiparadas, conforme o caso, tenham enviado para a RFB informações relativas ao contribuinte referentes ao
exercício de 2016, ano‐calendário de 2015, por meio da:
a) Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf);
b) Declaração de Serviços Médicos e de Saúde (Dmed); ou
c) Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob).
§ 1º A RFB disponibiliza ao contribuinte um arquivo a ser importado para a Declaração de Ajuste Anual, já
contendo algumas informações relativas a rendimentos, deduções, bens e direitos e dívidas e ônus reais.
§ 2º O acesso às informações do arquivo de que trata o § 1º a ser importado para a Declaração de Ajuste
Anual, dar‐se‐á somente com certificado digital e pode ser feito pelo:
I ‐ contribuinte; ou
II ‐ representante do contribuinte com procuração eletrônica ou procuração de que trata a Instrução Normativa
RFB nº 944, de 2009.
§ 3º O arquivo deve ser obtido no e‐CAC, no sítio da RFB na Internet, no endereço referido no inciso I do caput
do art 4º.
§ 4º É de inteira responsabilidade do contribuinte a verificação da correção de todos os dados pré‐preenchidos
na Declaração de Ajuste Anual, devendo realizar as alterações, inclusões e exclusões das informações
necessárias, se for o caso.
§ 5º O disposto neste artigo não se aplica à Declaração de Ajuste Anual elaborada com a utilização dos serviços
“Declaração IRPF 2016 on‐line” e “Fazer Declaração” de que tratam, respectivamente, os incisos II e III do caput
do art. 4º.
CAPÍTULO VI
DO PRAZO E DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA A APRESENTAÇÃO
Art. 7º A Declaração de Ajuste Anual deve ser apresentada no período de 1º de março a 29 de abril de 2016,
pela Internet, mediante a utilização:
I ‐ do programa de transmissão Receitanet, disponível no sítio da RFB, no endereço referido no inciso I do caput
do art. 4º; ou
II ‐ dos serviços “Declaração IRPF 2016 on‐line” e “Fazer Declaração” de que tratam, respectivamente, os
incisos II e III do caput do art. 4º, observado o disposto no art. 5º.
§ 1º O serviço de recepção da Declaração de Ajuste Anual de que trata o caput será interrompido às
23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove segundos), horário de Brasília,
do último dia do prazo estabelecido no caput.
§ 2º A comprovação da apresentação da Declaração de Ajuste Anual é feita por meio de recibo gravado depois
da transmissão, em disco rígido de computador, em mídia removível ou no dispositivo móvel que contenha a
declaração transmitida, cuja impressão fica a cargo do contribuinte e deve ser feita mediante a utilização do
PGD de que trata o inciso I do caput do art. 4º.
§ 3º Deve transmitir a Declaração de Ajuste Anual, com a utilização de certificado digital, o contribuinte que se
enquadrou, no ano‐calendário de 2015, em pelo menos uma das seguintes situações:
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I ‐ recebeu rendimentos:
a) tributáveis sujeitos ao ajuste anual, cuja soma foi superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais);
b) isentos e não tributáveis, cuja soma foi superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais);
c) tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais); ou
II ‐ realizou pagamentos de rendimentos a pessoas jurídicas, quando constituam dedução na declaração, ou a
pessoas físicas, quando constituam, ou não, dedução na declaração, cuja soma foi superior a R$ 10.000.000,00
(dez milhões de reais), em cada caso ou no total.
§ 4º A Declaração de Ajuste Anual relativa a espólio, independentemente de ser inicial ou intermediária, ou a
Declaração Final de Espólio, que se enquadre nas hipóteses previstas no § 3º deve ser apresentada, em mídia
removível, em uma unidade da RFB, durante o seu horário de expediente, sem a necessidade de utilização de
certificado digital.
§ 5º O disposto nos §§ 3º e 4º não se aplica à Declaração de Ajuste Anual elaborada com o uso do serviço
“Declaração IRPF 2016 on‐line” de que trata o inciso II do caput do art. 4º.
CAPÍTULO VII
DA APRESENTAÇÃO depois dO PRAZO
Art. 8º Depois do prazo de que trata o caput do art. 7º, a Declaração de Ajuste Anual deve ser apresentada:
I ‐ pela Internet, mediante a utilização do programa de transmissão Receitanet;
II ‐ utilizando os serviços “Declaração IRPF 2016 on‐line” e “Fazer Declaração” de que tratam, respectivamente,
os incisos II e III do caput do art. 4º, na hipótese de apresentação de declaração original, observado o disposto
no art. 5º; ou
III ‐ em mídia removível, nas unidades da RFB, durante o seu horário de expediente.
CAPÍTULO VIII
DA RETIFICAÇÃO
Art. 9º Caso a pessoa física constate que cometeu erros, omissões ou inexatidões em Declaração de Ajuste
Anual já entregue, poderá apresentar declaração retificadora:
I ‐ pela Internet, mediante a utilização do:
a) programa de transmissão Receitanet; ou
b) serviço “Retificação on‐line”, disponível no endereço referido no inciso I do caput do art. 4º;
II ‐ em mídia removível, nas unidades da RFB, durante o seu horário de expediente, se após o prazo de que
trata o caput do art. 7º.
§ 1º A Declaração de Ajuste Anual retificadora tem a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo‐a integralmente e, portanto, deve conter todas as informações anteriormente
declaradas com as alterações e exclusões necessárias, bem como as informações adicionais, se for o caso.
§ 2º Para a elaboração e a transmissão de Declaração de Ajuste Anual retificadora deve ser informado o
número constante no recibo de entrega referente à última declaração apresentada, relativa ao mesmo ano‐
calendário.
§ 3º Depois do prazo de que trata o caput do art. 7º, não é admitida retificação que tenha por objetivo a troca
de opção por outra forma de tributação.
§ 4º O disposto neste artigo não se aplica à Declaração de Ajuste Anual elaborada com o uso dos serviços
“Declaração IRPF 2016 on‐line” e “Fazer Declaração” de que tratam, respectivamente, os incisos II e III do caput
do art. 4º.
CAPÍTULO IX
DA MULTA POR ATRASO NA ENTREGA OU POR NÃO APRESENTAÇÃO
Art. 10. A entrega da Declaração de Ajuste Anual depois do prazo de que trata o caput do art. 7º, ou a sua não
apresentação, se obrigatória, sujeita o contribuinte à multa de 1% (um por cento) ao mês‐calendário ou fração
de atraso, calculada sobre o total do imposto devido nela apurado, ainda que integralmente pago.
§ 1º A multa a que se refere este artigo é objeto de lançamento de ofício e tem:
I ‐ como valor mínimo R$ 165,74 (cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) e como valor
máximo 20% (vinte por cento) do Imposto sobre a Renda devido; e
II ‐ por termo inicial, o 1º (primeiro) dia subsequente ao término do período fixado para a entrega da
Declaração de Ajuste Anual e, por termo final, o mês da entrega ou, no caso de não apresentação, do
lançamento de ofício.
§ 2º No caso de declarações com direito a restituição, a multa por atraso na entrega não paga dentro do
vencimento estabelecido na notificação de lançamento emitida pelo PGD ou pelos serviços “Declaração IRPF
2016 on‐line” e “Fazer Declaração” de que tratam, respectivamente, os incisos I, II e III do caput do art. 4º, com
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os respectivos acréscimos legais decorrentes do não pagamento, será deduzida do valor do imposto a ser
restituído.
§ 3º A multa mínima aplica‐se inclusive no caso de Declaração de Ajuste Anual da qual não resulte imposto
devido.
CAPÍTULO X
DA DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS E DÍVIDAS E ÔNUS REAIS
Art. 11. A pessoa física sujeita à apresentação da Declaração de Ajuste Anual deve relacionar nesta os bens e
direitos que, no Brasil ou no exterior, constituam, em 31 de dezembro de 2014 e de 2015, seu patrimônio e o de
seus dependentes relacionados na declaração, bem como os bens e direitos adquiridos e alienados no decorrer
do ano‐calendário de 2015.
§ 1º Devem também ser informados as dívidas e os ônus reais existentes em 31 de dezembro de 2014 e de
2015, do declarante e de seus dependentes relacionados na Declaração de Ajuste Anual, bem como os
constituídos e os extintos no decorrer do ano‐calendário de 2015.
§ 2º Fica dispensada, em relação a valores existentes em 31 de dezembro de 2015, a inclusão de:
I ‐ saldos de contas correntes bancárias e demais aplicações financeiras, cujo valor unitário não exceda R$
140,00 (cento e quarenta reais);
II ‐ bens móveis, exceto veículos automotores, embarcações e aeronaves, bem como os direitos, cujo valor
unitário de aquisição seja inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
III ‐ conjunto de ações e quotas de uma mesma empresa, negociadas ou não em bolsa de valores, bem como
ouro, ativo financeiro, cujo valor de constituição ou de aquisição seja inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais); e
IV ‐ dívidas e ônus reais, cujo valor seja igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
CAPÍTULO XI
DO PAGAMENTO DO IMPOSTO
Art. 12. O saldo do imposto pode ser pago em até 8 (oito) quotas, mensais e sucessivas, observado o seguinte:
I ‐ nenhuma quota deve ser inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais);
II ‐ o imposto de valor inferior a R$ 100,00 (cem reais) deve ser pago em quota única;
III ‐ a 1ª (primeira) quota ou quota única deve ser paga até o último dia do prazo de que trata o caput do art.
7º; e
IV ‐ as demais quotas devem ser pagas até o último dia útil de cada mês, acrescidas de juros equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulada mensalmente, calculados a
partir da data prevista para a apresentação da Declaração de Ajuste Anual até o mês anterior ao do
pagamento, e de 1% (um por cento) no mês do pagamento.
§ 1º É facultado ao contribuinte:
I ‐ antecipar, total ou parcialmente, o pagamento do imposto ou das quotas, não sendo necessário, nesse caso,
apresentar Declaração de Ajuste Anual retificadora com a nova opção de pagamento;
II ‐ ampliar o número de quotas do imposto inicialmente previsto na Declaração de Ajuste Anual, até a data de
vencimento da última quota pretendida, observado o disposto no caput, mediante a apresentação de
declaração retificadora ou o acesso ao sítio da RFB na Internet, opção “Extrato da DIRPF”, no endereço referido
no inciso I do caput do art. 4º.
§ 2º O pagamento integral do imposto, ou de suas quotas, e de seus respectivos acréscimos legais pode ser
efetuado mediante:
I ‐ transferência eletrônica de fundos por meio de sistemas eletrônicos das instituições financeiras autorizadas
pela RFB a operar com essa modalidade de arrecadação;
II ‐ Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), em qualquer agência bancária integrante da rede
arrecadadora de receitas federais, no caso de pagamento efetuado no Brasil; ou
III ‐ débito automático em conta corrente bancária.
§ 3º O débito automático em conta corrente bancária de que trata o inciso III do § 2º:
I ‐ é permitido somente para Declaração de Ajuste Anual original ou retificadora apresentada:
a) até 31 de março de 2016, para a quota única ou a partir da 1ª (primeira) quota;
b) entre 1º de abril e o último dia do prazo de que trata o caput do art. 7º, a partir da 2ª (segunda) quota;
II ‐ é autorizado mediante a indicação dessa opção no PGD ou nos serviços “Declaração IRPF 2016 on‐line” ou
“Fazer Declaração” de que tratam, respectivamente, os incisos I, II e III do caput do art. 4º, e formalizado no
recibo de entrega da Declaração de Ajuste Anual;
III ‐ é automaticamente cancelado na hipótese de:
a) apresentação de Declaração de Ajuste Anual retificadora depois do prazo de que trata o caput do art. 7º;
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b) envio de informações bancárias com dados inexatos;
c) o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) informado na Declaração de Ajuste Anual ser
diferente daquele vinculado à conta corrente bancária; ou
d) os dados bancários informados na Declaração de Ajuste Anual referirem‐se à conta corrente do tipo não
solidária;
IV ‐ está sujeito a estorno, a pedido da pessoa física titular da conta corrente, caso fique comprovada a
existência de dolo, fraude ou simulação;
V ‐ pode ser incluído, cancelado ou modificado, depois da apresentação da Declaração de Ajuste Anual,
mediante o acesso ao sítio da RFB na Internet, opção “Extrato da DIRPF”, no endereço referido no inciso I do
caput do art. 4º:
a) até as 23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove segundos), horário de
Brasília, do dia 14 de cada mês, produzindo efeitos no próprio mês; e
b) depois do prazo de que trata a alínea “a”, produzindo efeitos no mês seguinte.
§ 4º O imposto que resultar em valor inferior a R$ 10,00 (dez reais) deve ser adicionado ao imposto
correspondente a exercícios subsequentes, até que seu total seja igual ou superior ao referido valor, quando,
então, deve ser pago ou recolhido no prazo estabelecido na legislação para este último exercício.
§ 5º A Coordenação‐Geral de Arrecadação e Cobrança (Codac) pode editar normas complementares
necessárias à regulamentação do pagamento por intermédio de débito automático em conta corrente bancária
de que trata o inciso III do § 2º.
Art. 13. No caso de pessoa física que receba rendimentos do trabalho assalariado de autarquias ou repartições
do Governo brasileiro situadas no exterior, o pagamento integral do imposto, ou de suas quotas, e de seus
respectivos acréscimos legais, pode ser efetuado, além das formas previstas no § 2º do art. 12, mediante
remessa de ordem de pagamento com todos os dados exigidos no Darf, no respectivo valor em reais ou em
moeda estrangeira, a favor da RFB, por meio do Banco do Brasil S.A., Gerência Regional de Apoio ao Comércio
Exterior ‐ Brasília‐DF (Gecex ‐ Brasília‐DF), prefixo 1608‐X.
CAPÍTULO XII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 14. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
JORGE ANTONIO DEHER RACHID

ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO CODAC Nº 4, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2016 ‐ DOU de 05/02/2016,
seção 1, pág. 26 ‐ Dispõe sobre os procedimentos a serem observados para o preenchimento da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP) pelas pessoas jurídicas de direito privado, mantenedoras de instituições de ensino
superior, sem fins lucrativos, que adotarem as regras de seleção de estudantes bolsistas a que se
refere o art. 11 da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e que estejam no gozo da isenção da
contribuição para a seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal, que
optarem por transformar sua natureza jurídica em sociedade de fins econômicos, na forma
facultada pelo art. 7º‐A da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995.
O COORDENADOR‐GERAL DE ARRECADAÇÃO E COBRANÇA, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do
art. 312 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 203, de
14 de maio de 2012, e tendo em vista o disposto na Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005:
DECLARA:
Art. 1º As pessoas jurídicas de direito privado, mantenedoras de instituições de ensino superior, sem fins
lucrativos, enquadradas na hipótese prevista no art. 13 da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, quando do
preenchimento da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), devem observar os seguintes procedimentos para o período no qual devem pagar a
quota patronal para a previdência social de forma gradual:
I ‐ utilizar o código Fundo de Previdência e Assistência Social (FPAS) 574;
II ‐ preencher o campo Outras Entidades (Terceiros) com os códigos correspondentes ao FPAS 574;
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III ‐ informar múltiplos vínculos no campo Ocorrência para os Contribuintes Individuais declarados em GFIP e
informar a contribuição desse segurado, calculada conforme alíquotas descritas no inciso V, no campo Valor
Descontado do Segurado;
IV ‐ calcular a contribuição patronal previdenciária de forma gradual conforme o art. 13 da Lei nº 11.096, de
2005:
a) no 1º (primeiro) ano com 80% (oitenta por cento) de isenção ‐ quota patronal = 4% (quatro por cento);
b) no 2º (segundo) ano com 60% (sessenta) de isenção ‐ quota patronal = 8% (oito por cento);
c) no 3º (terceiro) ano com 40% (quarenta por cento) de isenção ‐ quota patronal = 12% (doze por cento);
d) no 4º (quarto) ano com 20% (vinte por cento) de isenção ‐ quota patronal = 16% (dezesseis por cento).
V ‐ calcular a contribuição do segurado contribuinte individual, observando a dedução prevista no § 4º do art.
30 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, conforme exemplo abaixo:
a) no 1º (primeiro) ano com 80% (oitenta por cento) de isenção e quota patronal = 4% (dedução de 0,45 x 4% =
1,8%), o percentual a descontar do contribuinte individual é de 18,2%;
b) no 2º (segundo) ano com 60% (sessenta por cento) de isenção e quota patronal = 8% (dedução de 0,45 x 8%
= 3,6%), o percentual a descontar do contribuinte individual é de 16,4%;
c) no 3º (terceiro) ano com 40% (quarenta por cento) de isenção e quota patronal = 12% (dedução de 0,45 x
12% = 5,4%), o percentual a descontar do contribuinte individual é de 14,6%;
d) no 4º (quarto) ano com 20% (vinte por cento) de isenção e quota patronal = 16% (dedução de 0,45 x 16% =
7,2%), o percentual a descontar do contribuinte individual é de 12,8%.
VI ‐ lançar no campo Compensação a diferença entre a contribuição patronal calculada pelo Sistema Empresa
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (Sefip) e a
contribuição patronal devida de acordo com a graduação prevista no art. 13 da Lei nº 11.096, de 2005,
mantendo demonstrativo de cálculo à disposição da fiscalização;
VII ‐ recolher os valores devidos em Guia da Previdência Social (GPS) com o código 2100;
VIII ‐ os relatórios “RELATÓRIO DE VALOR DE RETENÇÃO”, “RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES” e “RELATÓRIO DE
REEMBOLSO” gerados pelo Sefip devem ser desprezados e mantidos os demonstrativos de origem do crédito,
para fins de fiscalização e/ou pedido de reembolso/restituição/compensação;
IX ‐ os procedimentos descritos nos incisos III, IV, V, VI e VIII não se aplicam a partir do 5º (quinto) ano após a
data prevista no parágrafo único do art 13 da Lei nº 11.096 de 2005, quando as pessoas jurídicas referidas no
caput passam a contribuir com o valor integral das contribuições devidas.
Art. 2º Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União,
produzindo efeito, no que couber, a partir de 14 de janeiro de 2005.
JOÃO PAULO R. F. MARTINS DA SILVA

SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF05 Nº 5.001, DE 20 DE JANEIRO DE 2016 ‐ DOU de 05/02/2016,
seção 1, pág. 28 ‐ ASSUNTO: Contribuições Sociais Previdenciárias ‐ EMENTA: CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA. RECEITA ESPERADA. REINÍCIO DE ATIVIDADES DA EMPRESA.
Para fins do disposto no art. 9º da Lei nº 12.546, de 2011, a atividade principal da empresa é aquela de maior
receita auferida ou esperada.
Conforme art. 17 da IN RFB nº 1.436, de 2013, a receita auferida é apurada com base no ano‐calendário
anterior, e a receita esperada é aquela prevista no ano‐calendário de início ou de reinício de atividades da
empresa.
Quando a empresa não tiver obtido qualquer receita no ano calendário anterior, sua atividade principal, dentre
as atividades constantes no ato constitutivo ou alterador, será aquela de maior receita esperada.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 193, DE 5 DE AGOSTO DE 2015.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 12.546, de 2011, art. 7º, inciso IV, e art. 9º, § 9º; IN RFB nº 1.436, de 2013, art. 17,
§§ 2º, 3º e 6º, e art. 19.
MILENA REBOUÇAS NERY MONTALVÃO
Chefe
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ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO COSIT Nº 5, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2016 ‐ Publicado no sítio da
RFB na internet em 12/02/2016 ‐ Divulga taxas de câmbio para fins de elaboração de
balanço relativo ao mês de janeiro de 2016.
A COORDENADORA DE TRIBUTOS SOBRE A RENDA, PATRIMÔNIO E OPERAÇÕES FINANCEIRAS, no uso da
atribuição que lhe confere o inciso IV do art. 293 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 203, de 14 de maio de 2012, da delegação de competência de que trata o
art. 3º da Portaria Cosit nº 3, de 8 de maio de 2008, e tendo em vista o disposto nos arts. 35, 36 e 37 da Lei
nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, no art. 8º da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e nos arts. 375 a 378
do Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 ‐ Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999),
DECLARA:
Art. 1º Para fins de determinação do Lucro Real, no reconhecimento das variações monetárias decorrentes de
atualizações de créditos ou obrigações em moeda estrangeira, quando da elaboração do balanço relativo ao
mês de janeiro de 2016, na apuração do Imposto de Renda das pessoas jurídicas em geral, serão utilizadas as
taxas de compra e de venda disponíveis no Sistema de Informações Banco Central (Sisbacen), em 29 de janeiro
de 2016.
Art. 2º As cotações das principais moedas a serem utilizadas nas condições do art. 1º deste Ato Declaratório
Executivo são:
Janeiro/2016
Código
Moeda
Cotação Compra R$
Cotação Venda R$
220
Dólar dos Estados Unidos
4,0422
4,0428
978
Euro
4,3805
4,3824
425
Franco Suíço
3,9459
3,9480
470
Iene Japonês
0,03324
0,03325
540
Libra Esterlina
5,7609
5,7634
Art. 3º Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua publicação na internet, no endereço
http://rfb.gov.br.
CLÁUDIA LÚCIA PIMENTEL MARTINS DA SILVA

INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS Nº 85 DE 18.02.2016 ‐
D.O.U.: 19.02.2016 ‐ Altera a Instrução Normativa nº 77/PRES/INSS, de 21 de janeiro de 2015.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL BÁSICA:
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991; e
Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999.
A Presidenta do Instituto Nacional do Seguro Social ‐ INSS, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
7.556, de 24 de agosto de 2011, e
Considerando a necessidade de estabelecer rotinas para agilizar e uniformizar a análise dos processos de
reconhecimento, de manutenção e de revisão de direitos dos beneficiários da Previdência Social, para melhor
aplicação das normas jurídicas pertinentes, com observância dos princípios estabelecidos no art. 37 da
Constituição Federal de 1988,
Resolve:
Art. 1º Fica alterada a Instrução Normativa ‐ IN nº 77/PRES/INSS, de 21 de janeiro de 2015, que passa a vigorar
com as seguintes modificações:
"Art. 10. .....
§ 5º A comprovação da atividade rural dos segurados empregados para fins de aposentadoria por idade de que
trata o art. 143 da Lei nº 8.213, de 1991, até 31 de dezembro de 2010, além dos documentos constantes no
caput , desde que baseada em início de prova material, poderá ser feita por meio de declaração fundamentada
de sindicato que represente os trabalhadores rurais ou por duas declarações de autoridades, na forma do
inciso II do art. 47 ou do art. 110, respectivamente, homologadas pelo INSS." (NR)
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"Art. 25. Para fins de contagem recíproca, poderá ser certificado para a Administração Pública o tempo de
contribuição do RGPS correspondente ao período em que o exercício de atividade exigia ou não filiação
obrigatória, observando que para período de atividade remunerada alcançado pela decadência e para o
período em que não exigia filiação obrigatória deverá indenizar o INSS." (NR)
"Art. 27. .....
V ‐ os períodos de atividade remunerada não alcançados pela decadência, para fins de contagem recíproca, de
acordo com o § 3º do art. 45‐A da Lei nº 8.212, de 1991.
Parágrafo único. O cálculo realizado na forma do inciso V do caput será efetuado com base na remuneração
sobre a qual incidem as contribuições para o RGPS, relacionada ao exercício de atividade neste regime,
observado o limite mínimo e máximo do salário de contribuição, e, na hipótese de o requerente ser filiado
também ao RPPS, seu salário de contribuição nesse regime não será considerado. (NR)
Art. 28. O valor do débito poderá ser objeto de parcelamento mediante solicitação do segurado, a ser requerido
perante a Receita Federal do Brasil ‐ RFB, observando‐se, para fins de sua utilização perante o RGPS, o disposto
no art. 168." (NR)
"Art. 29. .....
Parágrafo único. No caso de cálculo de período não atingido pela decadência posterior à inscrição do filiado e
quando não existir dúvida do exercício da atividade correspondente, esse poderá ser realizado sem
formalização de processo administrativo." (NR)
"Art. 32. .....
X ‐ a partir de abril de 2003, conforme os arts. 4º, 5º e 15 da Lei nº 10.666, de 2003, para o contribuinte
individual prestador de serviço à empresa contratante e para o associado à cooperativa na forma do art. 216
do RPS, deverá apresentar recibo de prestação de serviços a ele fornecido, onde conste a razão ou
denominação social, o CNPJ da empresa contratante, a retenção da contribuição efetuada, o valor da
remuneração percebida, valor retido e a identificação do filiado;" (NR)
"Art. 35. A comprovação da atividade rural para o segurado contribuinte individual definido na alínea "g" do
inciso V do art. 11 da Lei nº 8.213, de 1991, para fins de aposentadoria por idade prevista no art. 143 da
referida Lei, até 31 de dezembro de 2010, observado o art. 58, poderá ser feita por meio de declaração
fundamentada de sindicato que represente os trabalhadores rurais ou por duas declarações de autoridade, na
forma do inciso II do art. 47 ou do art. 110, respectivamente, homologadas pelo INSS." (NR)
"Art. 39. .....
§ 5º Na hipótese de períodos intercalados de exercício de atividade rural e urbana, o requerente deverá
apresentar um documento, em nome próprio, de prova material do exercício de atividade rural após cada
período de atividade urbana."
"Art. 41. .....
II ‐ é assemelhado ao pescador artesanal aquele que realiza atividade de apoio à pesca artesanal, exercendo
trabalhos de confecção e de reparos de artes e petrechos de pesca e de reparos em embarcações de pequeno
porte ou atuando no processamento do produto da pesca artesanal." (NR)
.....
§ 1º O pescador artesanal deverá estar cadastrado no Registro Geral de Atividade Pesqueira ‐ RGP, na
categoria de Pescador Profissional Artesanal, conforme inciso I do art. 2º do Decreto nº 8.425, de 31 de março
de 2015. A verificação do cadastro deverá ser realizada mediante consulta aos sistemas corporativos ou
apresentação de documento comprobatório emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ‐
MAPA. Os pescadores de subsistência, aqueles que exercem as atividades sem fins lucrativos, caso assim se
declarem, estão desobrigados desta exigência.
§ 2º São considerados pescadores artesanais, também, os mariscadores, caranguejeiros, catadores de algas,
observadores de cardumes, entre outros que exerçam as atividades de forma similar, qualquer que seja a
denominação empregada.
§ 3º Entende‐se como processamento do produto da pesca artesanal, nos termos do inciso XI do art. 2º da Lei
nº 11.959, de 29 de junho de 2009, a fase da atividade pesqueira destinada ao aproveitamento do pescado e
de seus derivados, provenientes da pesca e da aquicultura, aí incluídas, dentre outras, as atividades de
descamação e evisceração, desde que atendidos os requisitos constantes no inciso V do art. 42."
"Art. 42. .....
IV ‐ a participação como beneficiário ou integrante de grupo familiar que tem algum componente que seja
beneficiário de programa assistencial oficial de governo. (NR)
.....
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§ 3º O grupo familiar fica descaracterizado da condição de segurado especial se qualquer de seus membros
deixar de atender alguma das condições elencadas nos incisos I, II, V, VII e na alínea "g" do inciso VIII deste
artigo e § 2º do art. 40, ou quando obtiverem rendimentos decorrentes do inciso II do art. 44. (NR)
§ 4º O recebimento de benefício de prestação continuada previsto na Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993
(Lei Orgânica da Assistência Social ‐ LOAS), descaracteriza somente o respectivo beneficiário."
"Art. 47. .....
IX ‐ comprovante de pagamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ‐ ITR, Documento de
Informação e Atualização Cadastral do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ‐ DIAC e/ou Documento
de Informação e Apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ‐ DIAT, entregue à RFB;" (NR)
"Art. 76. .....
III ‐ os períodos de frequência em escolas industriais ou técnicas, inclusive escolas e colégios agrícolas, da rede
de ensino federal, escolas equiparadas ou reconhecidas, desde que tenha havido retribuição pecuniária à conta
do orçamento respectivo do Ente Federativo, ainda que fornecida de maneira indireta ao aluno, observando
que:
a) só poderão funcionar sob a denominação de escola industrial ou escola técnica os estabelecimentos de
ensino industrial ou técnico mantidos pela União e os que tiverem sido reconhecidos ou a eles equiparados
(incluído pelo Decreto‐Lei nº 8.680, de 15 de janeiro de 1946);" (NR)
"Art. 105. .....
§ 5º Para ser considerada fundamentada, a declaração mencionada no inciso II do art. 47 e art. 49 deverá
consignar os documentos e informações que serviram de base para a sua emissão, bem como, se for o caso, a
origem dos dados extraídos de registros existentes na própria entidade declarante ou em outro órgão, entidade
ou empresa, desde que idôneos e acessíveis à Previdência Social, observado o art. 106." (NR)
"Art. 114. A comprovação de atividade rural para fins de cômputo em benefício urbano ou certidão de
contagem recíproca será feita na forma do art. 10 para a categoria de empregado, dos arts. 32 a 34 para o
contribuinte individual, e dos arts. 47 e 54 para o segurado especial." (NR)
"Art. 117. Na hipótese de períodos intercalados de exercício de atividade rural e urbana, necessário observar o
disposto no § 5º do art. 39." (NR)
"Art. 122. .....
§ 1º Não se aplica a incidência do inciso VI do caput no caso de a pessoa casada se achar separada de fato,
judicial ou extrajudicialmente.
§ 2º Não é possível o reconhecimento da união estável, bem como dos efeitos previdenciários correspondentes,
quando um ou ambos os pretensos companheiros forem menores de dezesseis anos.
§ 3º Em se tratando de companheiro (a) maior de dezesseis e menor de dezoito anos, dada a incapacidade
relativa, o reconhecimento da união estável está condicionado à apresentação de declaração expressa dos pais
ou representantes legais, atestando que conheciam e autorizavam a convivência marital do menor."
"Art. 136. .....
§ 1º A inscrição do não filiado será efetuada por meio da Central de Atendimento 135 ou nas APS." (NR)
"Art. 1 53. .....
VII ‐ o tempo de atividade do empregado doméstico, observado o disposto no § 5º do art. 146,
independentemente da prova do recolhimento da contribuição previdenciária, desde a sua filiação como
segurado obrigatório; e" (NR)
"Art. 154. .....
VI ‐ o período de aviso prévio indenizado."
"Art. 161. .....
I ‐ até 31 de dezembro de 2010, o período de atividade comprovado na forma do art. 10, observado o disposto
no art. 183 do RPS;" (NR)
"Art. 162. .....
§ 1º A contagem do tempo de contribuição no RGPS observará o mês de trinta e o ano de 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias.
§ 2º O tempo de contribuição, inclusive o decorrente de conversão de atividade especial em comum,
reconhecido em razão de decisão judicial transitada em julgado em que o INSS for parte, ou de decisão
definitiva do Conselho de Recursos da Previdência Social ‐ CRPS, será incluído no CNIS, devendo ser aceito
independentemente de apresentação de novos documentos, salvo indício de fraude ou máfé.
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"Art. 163. .....
I ‐ o período em que o exercício da atividade não exigia filiação obrigatória à Previdência Social, desde que
efetivado, pelo segurado, o respectivo recolhimento, na forma dos arts. 24 a 29; (NR)
II ‐ o período em que o exercício de atividade exigia filiação obrigatória à Previdência Social como segurado
contribuinte individual, mediante recolhimento, devendo a retroação da DIC ser previamente autorizada pelo
INSS, observados os arts. 24 a 29; e" (NR)
"Art. 166. .....
XI ‐ de aviso prévio indenizado.
"Art. 174. Para a aposentadoria requerida ou com direito adquirido, bem como para óbito ocorrido a partir de
11 de novembro de 1997, data da publicação da Medida Provisória nº 1.596‐14, de 10 de novembro de 1997,
convertida na Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997, o valor mensal do auxílio‐acidente integrará o PBC
para fins de apuração do salário de benefício, o qual será somado ao salário de contribuição existente no PBC,
limitado ao teto de contribuição, observado, no que couber, o disposto no art. 202. (NR)
.....
§ 2º Ocorrida a situação do § 1º, a aposentadoria e a pensão por morte serão no valor do salário‐mínimo. (NR)
§ 3º Se, dentro do PBC, o segurado tiver recebido auxílio doença, inclusive decorrente de acidente de qualquer
natureza, concomitantemente com auxílio‐acidente de outra origem, a renda mensal desse será somada, mês a
mês, ao salário de benefício daquele, observado o teto de contribuição, para fins de apuração do salário de
benefício da aposentadoria."
"Art. 199. .....
§ 1º Não será incorporado ao valor da pensão por morte o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) recebido
pelo aposentado por invalidez que necessita da assistência permanente de outra pessoa, nos termos art. 216."
(NR)
"Art. 235. .....
II ‐ .....
c) um período adicional de contribuição equivalente a 40% (quarenta por cento) do tempo que, em 16 de
dezembro de 1998, vigência da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, faltava para atingir
o tempo de contribuição estabelecido na alínea "b" deste inciso." (NR)
"Art. 264. .....
§ 2º Deverá constar no PPP o nome, cargo e NIT do responsável pela assinatura do documento, bem como o
carimbo da empresa." (NR)
"Art. 337. Para apurar o valor da renda mensal do auxílio acidente deverá ser observado o disposto no art.
201." (NR)
"Art. 338. .....
§ 2º O auxílio‐acidente suspenso, na forma do caput , será cessado se concedida aposentadoria, salvo nos
casos em que é permitida a acumulação, observado o disposto no art. 175. (NR)
.....
§ 4º Em se tratando de devolução de CTC não utilizada para nenhum fim no RPPS, a reativação será a partir do
dia seguinte da DCB do auxílio‐acidente."
"Art. 344. .....
§ 6º Na hipótese de revogação ou cassação da guarda para fins de adoção, o pagamento do benefício de
salário‐maternidade deve ser cessado na data da decisão judicial."
"Art. 350. O segurado aposentado que retornar à atividade fará jus ao pagamento do salário‐maternidade, de
acordo com o art. 343." (NR)
"Art. 382. .....
§ 4º O cumprimento de pena em prisão domiciliar não impede o recebimento do benefício de auxílio‐reclusão
pelo (s) dependente (s), se o regime previsto for o fechado ou semiaberto.
§ 5º A monitoração eletrônica do instituidor do benefício de auxílio‐reclusão não interfere no direito do
dependente ao recebimento do benefício, uma vez que tem a função de fiscalizar o preso, desde que mantido o
regime semiaberto ou a prisão domiciliar, observado o previsto no § 4º."
"Art. 410‐A. A avaliação médico‐pericial é parte integrante da fase instrutória do processo concessório do
benefício por incapacidade, devendo ser registrada no laudo médico constante do SABI. Entretanto, a
formalização do processo administrativo não é condição prévia necessária para a realização da perícia médica
nos casos de auxílio‐doença."
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"Art. 435. .....
IV ‐ o tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado
mediante o efetivo recolhimento, observados os arts. 25 e 27, correspondente ao período respectivo; e (NR)
§ 1º A indenização de períodos para fins de contagem recíproca observará o disposto nos arts. 25 a 27. (NR)"
"Art. 441. .....
§ 10. Aplica‐se o disposto nos §§ 8º e 9º deste artigo à CTC emitida por ente estadual, municipal ou distrital,
observada a data da instituição do Regime Próprio do ente emissor da certidão." (NR)
"Art. 445. .....
III ‐ de benefício por incapacidade referido no inciso XVI do art. 164;" (NR)
"Art. 452. .....
§ 4º Mesmo que o tempo certificado em CTC emitida pelo RGPS já tenha sido utilizado para fins de vantagens
no RPPS, a Certidão poderá ser revista para inclusão de períodos de trabalho posteriores ou anteriores à sua
emissão, desde que não alterada a destinação do tempo originariamente certificado."
"Art. 459. .....
IV ‐ o tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social, salvo se houver
recolhimento, observados os arts. 25 e 27, correspondente ao período respectivo;" (NR)
"Art. 493. .....
§ 6º A prorrogação, além do prazo de seis meses, dependerá da comprovação, pelo administrador provisório,
do andamento do respectivo processo judicial de representação civil."
"Art. 495. .....
§ 1º O pagamento de benefícios ao administrador provisório será realizado enquanto encontrar‐se vigente o
mandato, conforme § 5º do art. 493, excetuando‐se os créditos de valores atrasados de qualquer natureza
(concessão, revisão, reativação do benefício), salvo decisão judicial em contrário. (NR)
.....
§ 3º O pagamento de atrasados de qualquer natureza (concessão, revisão ou reativação de benefício) somente
poderá ser realizado quando o requerente apresentar o termo de guarda, tutela ou curatela, ainda que
provisórios ou com prazo determinado, expedido pelo juízo responsável pelo processo." (NR)
"Art. 528. .....
XIV ‐ auxílio‐reclusão pago aos dependentes, com auxílio doença, aposentadoria ou abono de permanência em
serviço ou salário‐maternidade do segurado recluso, observado o disposto no § 3º do art. 383." (NR)
"Art. 537. .....
§ 5º A ausência de procuração não pode impedir o protocolo e o encaminhamento do processo de recurso ao
CRPS. Neste caso, o INSS deve apontar a falta do documento na instrução processual."
"Art. 673. O processo administrativo, quando físico, será formalizado até a fase decisória e conterá os
seguintes documentos: (NR)
.....
§ 3º Os atos administrativos que forem praticados antes da formalização do processo o integrarão, ou nele
serão certificados até a fase decisória."
"Art. 675. .....
§ 3º As disposições do § 2º deste artigo não se aplicam aos documentos oriundos da França ou Argentina,
considerando os seguintes Acordos Internacionais:" (NR)
"Art. 699. .....
§ 2º Para processos findos, é dispensada a apresentação de procuração, exceto quando houver documentos
sujeitos a sigilo, observado o inciso II do art. 697." (NR)
"Art. 730. .....
§ 1º O benefício será processado com as competências comprovadamente recolhidas, observando que havendo
período em débito não decadente deverá, obrigatoriamente, ser apurado o valor correspondente ao custeio da
Seguridade Social, conforme o disposto no § 3º do art. 11 da Lei nº 8.213, de 1991." (NR)
"Art. 762. É vedada a acumulação da Pensão Especial da Talidomida com qualquer rendimento ou indenização
por danos físicos, inclusive os benefícios assistenciais da LOAS e Renda Mensal Vitalícia que, a qualquer título,
venha a ser pago pela União, ressalvado o direito de opção, porém, é acumulável com outro benefício do RGPS
ou ao qual, no futuro, a pessoa com Síndrome possa
vir a filiar‐se, ainda que a pontuação referente ao quesito trabalho seja igual a dois pontos totais." (NR)
Art. 2º Ficam alterados os Anexos XV e LI da IN nº 77/PRES/INSS, de 2015, na forma dos Anexos I e II desta IN.
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Art. 3º Revogam‐se o § 8º do art. 19; os incisos IV, V, VI e VII do art. 41; o inciso XXV do art. 54; o art. 176; o
inciso VII do art. 340; o § 2º do art. 495; e o inciso I do art. 673, todos da IN nº 77/PRES/INSS, de 2015.
Art. 4º Os Anexos desta IN serão disponibilizados no sítio da Previdência Social (www.previdencia.gov.br) e no
Portal do INSS, bem como publicados em Boletim de Serviço.
Art. 5º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser aplicada a todos os
processos pendentes de análise e decisão.
ELISETE BERCHIOL DA SILVA IWAI

CONVÊNIO ICMS 9, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2016 ‐ DOU 22.02.2016 ‐ Altera o Convênio 152/15, que
altera o Convênio ICMS 93/15, que dispõe sobre os procedimentos a serem observados nas
operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS,
localizado em outra unidade federada.
O Conselho Nacional de Política Fazendária ‐ CONFAZ, na sua 258ª reunião extraordinária, realizada em
Brasília, DF, no dia 18 de fevereiro 2016, tendo em vista o disposto nos incisos VII e VIII do § 2º do art. 155 da
Constituição Federal e no art. 99 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias ‐ ADCT da Constituição
Federal, bem como nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966),
resolve celebrar o seguinte
CONVÊNIO
Cláusula primeira
A cláusula terceira‐ A fica acrescida ao Convênio ICMS 152/15, de 11 de dezembro de 2015, com a seguinte
redação:
"Cláusula terceira‐ A ‐
Para o recolhimento do imposto de que trata a alínea "c" dos incisos I e II do caput da cláusula segunda do
Convênio ICMS 93/15, de 17 de setembro de 2015, o contribuinte remetente, desde que, na data de 31 de
dezembro de 2015, encontre‐se inscrito na unidade federada de origem, poderá, em relação aos fatos
geradores que ocorrerem no período de 1º de janeiro a 30 de abril de 2016, independentemente de ser inscrito
na unidade federada de destino, recolher o referido imposto à essa unidade federada no prazo previsto no § 2º
da cláusula quinta do mencionado convênio, ficando, nesta hipótese, dispensado do cumprimento do § 1º da
mesma cláusula."
Parágrafo único. O prazo de recolhimento previsto nesta cláusula aplica‐se inclusive na hipótese da partilha
prevista na cláusula décima do Convênio ICMS 93/15.".
Cláusula segunda
As disposições deste convênio não se aplicam aos Estados de Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Espírito
Santo, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte,
Rio Grande do Sul, Rondônia e Tocantins.
Cláusula terceira Este convênio entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União

DECRETO Nº 8.683, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2016 ‐ DOU de 26.2.2016 ‐ Altera o Decreto nº 1.800,
de 30 de janeiro de 1996, que regulamenta a Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, e dá outras
providências.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição,
e tendo em vista o disposto nos arts. 39‐A e 39‐B da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, e no art. 1.181
da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002,
DECRETA:
Art. 1º O Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 78‐A. A autenticação de livros contábeis das empresas poderá ser feita por meio do Sistema Público de
Escrituração Digital ‐ SPED de que trata o Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, mediante a apresentação
de escrituração contábil digital.
§ 1º A autenticação dos livros contábeis digitais será comprovada pelo recibo de entrega emitido pelo SPED.
§ 2º A autenticação prevista neste artigo dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934, de 18
de novembro de 1994, nos termos do art. 39‐A da referida Lei.” (NR)
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Art. 2º Para fins do disposto no art. 78‐A do Decreto nº 1.800, de 1996, são considerados autenticados os livros
contábeis transmitidos pelas empresas ao Sistema Público de Escrituração Digital ‐ SPED, de que trata
o Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, até a data de publicação deste Decreto, ainda que não
analisados pela Junta Comercial, mediante a apresentação da escrituração contábil digital.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos livros contábeis digitais das empresas transmitidos
ao SPED quando tiver havido indeferimento ou solicitação de providências pelas Juntas Comerciais até a data
de publicação deste Decreto.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de fevereiro de 2016; 195º da Independência e 128º da República.
DILMA ROUSSEFF
Dyogo Henrique de Oliveira
Ricardo Berzoini
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