INFORMAÇÕES TÉCNICAS – Março/2016

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.623, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2016 - DOU de 01/03/2016, seção
1, pág. 32 - Dispõe sobre mecanismo de ajuste para fins de comprovação de preços de
transferência na exportação, de forma a reduzir impactos relativos à apreciação da moeda nacional
em relação a outras moedas, para o ano-calendário de 2015.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III 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 nos arts. 18 a 24-A e 28 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no
art. 2º da Lei nº 9.959, de 27 de janeiro de 2000, nos arts. 3º e 4º da Lei nº 10.451, de 10 de maio de 2002, no
art. 45 da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, no art. 45 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
no art. 36 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, e nos arts. 48 a 52 da Lei nº 12.715, de 17 de setembro
de 2012, resolve:
Art. 1º As receitas de vendas nas exportações auferidas em reais no ano-calendário de 2015, nas operações
com pessoas vinculadas, deverão ser multiplicadas pelo fator de 1,00 (um inteiro), para efeito de apuração da
média aritmética ponderada trienal do lucro líquido de que trata o art. 48 da Instrução Normativa RFB
nº 1.312, de 28 de dezembro de 2012.
Parágrafo único. Para fins de apuração da média aritmética ponderada trienal do lucro líquido de que trata o
caput, as receitas de vendas nas exportações auferidas em reais nos anos-calendário de 2013 e de 2014, nas
operações com pessoas vinculadas, deverão ser multiplicadas:
I - relativamente ao ano-calendário de 2013, pelo fator de 1,00 (um inteiro), conforme previsto na Instrução
Normativa RFB nº 1.437, de 31 de dezembro de 2013; e
II - relativamente ao ano-calendário de 2014, pelo fator de 1,00 (um inteiro), conforme previsto na Instrução
Normativa RFB nº 1.547, de 13 de fevereiro de 2015.
Art. 2º Alternativamente à apuração da média trienal prevista no caput do art. 1º, a pessoa jurídica poderá
apurar o lucro líquido anual mínimo de 10% (dez por cento), a que se refere o art. 48 da Instrução Normativa
RFB nº 1.312, de 2012, mediante a multiplicação das receitas de vendas nas exportações para empresas
vinculadas, pelo fator referido no caput do art. 1º, considerando-se somente o próprio ano-calendário de 2015.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se somente na hipótese de a receita líquida de exportação para
pessoas jurídicas vinculadas não ultrapassar 20% (vinte por cento) do total da receita líquida de exportação.
Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
JORGE ANTÔNIO DEHER RACHID

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 713, DE 1º DE MARÇO DE 2016 - DOU de 2.3.2016 - Altera a Lei nº 12.249,
de 11 de junho de 2010, para dispor sobre o Imposto de Renda Retido na Fonte sobre a remessa de
valores destinados à cobertura de gastos pessoais, no exterior, de pessoas físicas residentes no
País, em viagens de turismo, negócios, serviços, treinamento ou missões oficiais, e dá outras
providências.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte
Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º A Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 60. Até 31 de dezembro de 2019, fica reduzida a 6% (seis por cento) a alíquota do Imposto de
Renda Retido na Fonte incidente sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos para
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, destinados à cobertura de gastos pessoais, no
exterior, de pessoas físicas residentes no País, em viagens de turismo, negócios, serviço, treinamento ou
missões oficiais, até o limite global de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao mês, nos termos, limites e condições
estabelecidos pelo Poder Executivo.
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........................................................................................
§ 2º Salvo se atendidas as condições previstas no art. 26, a redução da alíquota prevista no caput não se aplica
ao caso de beneficiário residente ou domiciliado em país ou dependência com tributação favorecida ou de
pessoa física ou jurídica submetida a regime fiscal privilegiado, de que tratam os arts. 24 e 24-A da Lei
no 9.430, de 1996.
§ 3º As operadoras e agências de viagem, na hipótese de cumprimento da ressalva constante do § 2º,
sujeitam-se ao limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao mês por passageiro, obedecida a regulamentação do
Poder Executivo quanto a limites, quantidade de passageiros e condições para utilização da redução, conforme
o tipo de gasto custeado.
§ 4º Para fins de cumprimento das condições para utilização da alíquota reduzida de que trata este artigo, as
operadoras e agências de viagem deverão ser cadastradas no Ministério do Turismo e suas operações deverão
ser realizadas por intermédio de instituição financeira domiciliada no País.” (NR)
Art. 2º Não estão sujeitas à retenção na fonte do imposto sobre a renda:
I - as remessas destinadas ao exterior para fins educacionais, científicos ou culturais, inclusive para pagamento
de taxas escolares, de taxas de inscrição em congressos, conclaves, seminários ou assemelhados e de taxas de
exames de proficiência; e
II - as remessas efetuadas por pessoas físicas residentes no País para cobertura de despesas médicohospitalares com tratamento de saúde, no exterior, do remetente ou de seus dependentes.
Art. 3º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 1º de março de 2016; 195º da Independência e 128º da República.
DILMA ROUSSEFF
Nelson Barbosa

PODER EXECUTIVO - LEI Nº 13.257 DE 08.03.2016 - D.O.U.: 09.03.2016 - Dispõe sobre as políticas
públicas para a primeira infância e altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança
e do Adolescente), o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), a
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, a Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008, e a Lei nº 12.662, de 5 de junho de 2012.
A Presidenta da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei estabelece princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas
para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no
desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano, em consonância com os princípios e diretrizes
da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); altera a Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); altera os arts. 6º, 185, 304 e 318 do Decreto-Lei nº 3.689,
de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal); acrescenta incisos ao art. 473 da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; altera os arts. 1º, 3º, 4º e 5º da Lei
nº 11.770, de 9 de setembro de 2008; e acrescenta parágrafos ao art. 5º da Lei nº 12.662, de 5 de junho de
2012.
Art. 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se primeira infância o período que abrange os primeiros 6 (seis)
anos completos ou 72 (setenta e dois) meses de vida da criança.
Art. 3º A prioridade absoluta em assegurar os direitos da criança, do adolescente e do jovem, nos termos do
art. 227 da Constituição Federal e do art. 4º da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, implica o dever do Estado
de estabelecer políticas, planos, programas e serviços para a primeira infância que atendam às especificidades
dessa faixa etária, visando a garantir seu desenvolvimento integral.
Art. 4º As políticas públicas voltadas ao atendimento dos direitos da criança na primeira infância serão
elaboradas e executadas de forma a:
I - atender ao interesse superior da criança e à sua condição de sujeito de direitos e de cidadã;
II - incluir a participação da criança na definição das ações que lhe digam respeito, em conformidade com suas
características etárias e de desenvolvimento;
III - respeitar a individualidade e os ritmos de desenvolvimento das crianças e valorizar a diversidade da
infância brasileira, assim como as diferenças entre as crianças em seus contextos sociais e culturais;
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IV - reduzir as desigualdades no acesso aos bens e serviços que atendam aos direitos da criança na primeira
infância, priorizando o investimento público na promoção da justiça social, da equidade e da inclusão sem
discriminação da criança;
V - articular as dimensões ética, humanista e política da criança cidadã com as evidências científicas e a prática
profissional no atendimento da primeira infância;
VI - adotar abordagem participativa, envolvendo a sociedade, por meio de suas organizações representativas,
os profissionais, os pais e as crianças, no aprimoramento da qualidade das ações e na garantia da oferta dos
serviços;
VII - articular as ações setoriais com vistas ao atendimento integral e integrado;
VIII - descentralizar as ações entre os entes da Federação;
IX - promover a formação da cultura de proteção e promoção da criança, com apoio dos meios de comunicação
social.
Parágrafo único. A participação da criança na formulação das políticas e das ações que lhe dizem respeito tem
o objetivo de promover sua inclusão social como cidadã e dar-se-á de acordo com a especificidade de sua
idade, devendo ser realizada por profissionais qualificados em processos de escuta adequados às diferentes
formas de expressão infantil.
Art. 5º Constituem áreas prioritárias para as políticas públicas para a primeira infância a saúde, a alimentação
e a nutrição, a educação infantil, a convivência familiar e comunitária, a assistência social à família da criança,
a cultura, o brincar e o lazer, o espaço e o meio ambiente, bem como a proteção contra toda forma de violência
e de pressão consumista, a prevenção de acidentes e a adoção de medidas que evitem a exposição precoce à
comunicação mercadológica.
Art. 6º A Política Nacional Integrada para a primeira infância será formulada e implementada mediante
abordagem e coordenação intersetorial que articule as diversas políticas setoriais a partir de uma visão
abrangente de todos os direitos da criança na primeira infância.
Art. 7º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir, nos respectivos âmbitos,
comitê intersetorial de políticas públicas para a primeira infância com a finalidade de assegurar a articulação
das ações voltadas à proteção e à promoção dos direitos da criança, garantida a participação social por meio
dos conselhos de direitos.
§ 1º Caberá ao Poder Executivo no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios indicar o
órgão responsável pela coordenação do comitê intersetorial previsto no caput deste artigo.
§ 2º O órgão indicado pela União nos termos do § 1º deste artigo manterá permanente articulação com as
instâncias de coordenação das ações estaduais, distrital e municipais de atenção à criança na primeira
infância, visando à complementaridade das ações e ao cumprimento do dever do Estado na garantia dos
direitos da criança.
Art. 8º O pleno atendimento dos direitos da criança na primeira infância constitui objetivo comum de todos os
entes da Federação, segundo as respectivas competências constitucionais e legais, a ser alcançado em regime
de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Parágrafo único. A União buscará a adesão dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios à abordagem
multi e intersetorial no atendimento dos direitos da criança na primeira infância e oferecerá assistência técnica
na elaboração de planos estaduais, distrital e municipais para a primeira infância que articulem os diferentes
setores.
Art. 9º As políticas para a primeira infância serão articuladas com as instituições de formação profissional,
visando à adequação dos cursos às características e necessidades das crianças e à formação de profissionais
qualificados, para possibilitar a expansão com qualidade dos diversos serviços.
Art. 10. Os profissionais que atuam nos diferentes ambientes de execução das políticas e programas destinados
à criança na primeira infância terão acesso garantido e prioritário à qualificação, sob a forma de
especialização e atualização, em programas que contemplem, entre outros temas, a especificidade da primeira
infância, a estratégia da intersetorialidade na promoção do desenvolvimento integral e a prevenção e a
proteção contra toda forma de violência contra a criança.
Art. 11. As políticas públicas terão, necessariamente, componentes de monitoramento e coleta sistemática de
dados, avaliação periódica dos elementos que constituem a oferta dos serviços à criança e divulgação dos seus
resultados.
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§ 1º A União manterá instrumento individual de registro unificado de dados do crescimento e desenvolvimento
da criança, assim como sistema informatizado, que inclua as redes pública e privada de saúde, para
atendimento ao disposto neste artigo.
§ 2º A União informará à sociedade a soma dos recursos aplicados anualmente no conjunto dos programas e
serviços para a primeira infância e o percentual que os valores representam em relação ao respectivo
orçamento realizado, bem como colherá informações sobre os valores aplicados pelos demais entes da
Federação.
Art. 12. A sociedade participa solidariamente com a família e o Estado da proteção e da promoção da criança
na primeira infância, nos termos do caput e do § 7º do art. 227, combinado com o inciso II do art. 204 da
Constituição Federal, entre outras formas:
I - formulando políticas e controlando ações, por meio de organizações representativas;
II - integrando conselhos, de forma paritária com representantes governamentais, com funções de
planejamento, acompanhamento, controle social e avaliação;
III - executando ações diretamente ou em parceria com o poder público;
IV - desenvolvendo programas, projetos e ações compreendidos no conceito de responsabilidade social e de
investimento social privado;
V - criando, apoiando e participando de redes de proteção e cuidado à criança nas comunidades;
VI - promovendo ou participando de campanhas e ações que visem a aprofundar a consciência social sobre o
significado da primeira infância no desenvolvimento do ser humano.
Art. 13. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios apoiarão a participação das famílias em redes
de proteção e cuidado da criança em seus contextos sócio familiar e comunitário visando, entre outros
objetivos, à formação e ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, com prioridade aos contextos
que apresentem riscos ao desenvolvimento da criança.
Art. 14. As políticas e programas governamentais de apoio às famílias, incluindo as visitas domiciliares e os
programas de promoção da paternidade e maternidade responsáveis, buscarão a articulação das áreas de
saúde, nutrição, educação, assistência social, cultura, trabalho, habitação, meio ambiente e direitos humanos,
entre outras, com vistas ao desenvolvimento integral da criança.
§ 1º Os programas que se destinam ao fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e
educação de seus filhos na primeira infância promoverão atividades centradas na criança, focadas na família e
baseadas na comunidade.
§ 2º As famílias identificadas nas redes de saúde, educação e assistência social e nos órgãos do Sistema de
Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente que se encontrem em situação de vulnerabilidade e de risco
ou com direitos violados para exercer seu papel protetivo de cuidado e educação da criança na primeira
infância, bem como as que têm crianças com indicadores de risco ou deficiência, terão prioridade nas políticas
sociais públicas.
§ 3º As gestantes e as famílias com crianças na primeira infância deverão receber orientação e formação sobre
maternidade e paternidade responsáveis, aleitamento materno, alimentação complementar saudável,
crescimento e desenvolvimento infantil integral, prevenção de acidentes e educação sem uso de castigos
físicos, nos termos da Lei nº 13.010, de 26 de junho de 2014, com o intuito de favorecer a formação e a
consolidação de vínculos afetivos e estimular o desenvolvimento integral na primeira infância.
§ 4º A oferta de programas e de ações de visita domiciliar e de outras modalidades que estimulem o
desenvolvimento integral na primeira infância será considerada estratégia de atuação sempre que respaldada
pelas políticas públicas sociais e avaliada pela equipe profissional responsável.
§ 5º Os programas de visita domiciliar voltados ao cuidado e educação na primeira infância deverão contar
com profissionais qualificados, apoiados por medidas que assegurem sua permanência e formação continuada.
Art. 15. As políticas públicas criarão condições e meios para que, desde a primeira infância, a criança tenha
acesso à produção cultural e seja reconhecida como produtora de cultura.
Art. 16. A expansão da educação infantil deverá ser feita de maneira a assegurar a qualidade da oferta, com
instalações e equipamentos que obedeçam a padrões de infraestrutura estabelecidos pelo Ministério da
Educação, com profissionais qualificados conforme dispõe a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional), e com currículo e materiais pedagógicos adequados à proposta
pedagógica.
Parágrafo único. A expansão da educação infantil das crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos de idade, no
cumprimento da meta do Plano Nacional de Educação, atenderá aos critérios definidos no território nacional
pelo competente sistema de ensino, em articulação com as demais políticas sociais.
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Art. 17. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão organizar e estimular a criação de
espaços lúdicos que propiciem o bem-estar, o brincar e o exercício da criatividade em locais públicos e privados
onde haja circulação de crianças, bem como a fruição de ambientes livres e seguros em suas comunidades.
Art. 18. O art. 3º da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), passa a
vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
"Art. 3º .....
Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem
discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência,
condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de
moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem." (NR)
Art. 19. O art. 8º da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 8º É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de
planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao
puerpério e atendimento pre natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde.
§ 1º O atendimento pré-natal será realizado por profissionais da atenção primária.
§ 2º Os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação, no último trimestre da
gestação, ao estabelecimento em que será realizado o parto, garantido o direito de opção da mulher.
§ 3º Os serviços de saúde onde o parto for realizado assegurarão às mulheres e aos seus filhos recém-nascidos
alta hospitalar responsável e contra referência na atenção primária, bem como o acesso a outros serviços e a
grupos de apoio à amamentação.
.....
§ 5º A assistência referida no § 4º deste artigo deverá ser prestada também a gestantes e mães que
manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção, bem como a gestantes e mães que se encontrem
em situação de privação de liberdade.
§ 6º A gestante e a parturiente têm direito a 1 (um) acompanhante de sua preferência durante o período do
pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto imediato.
§ 7º A gestante deverá receber orientação sobre aleitamento materno, alimentação complementar saudável e
crescimento e desenvolvimento infantil, bem como sobre formas de favorecer a criação de vínculos afetivos e
de estimular o desenvolvimento integral da criança.
§ 8º A gestante tem direito a acompanhamento saudável durante toda a gestação e a parto natural cuidadoso,
estabelecendo- se a aplicação de cesariana e outras intervenções cirúrgicas por motivos médicos.
§ 9º A atenção primária à saúde fará a busca ativa da gestante que não iniciar ou que abandonar as consultas
de pré-natal, bem como da puérpera que não comparecer às consultas pós-parto.
§ 10. Incumbe ao poder público garantir, à gestante e à mulher com filho na primeira infância que se
encontrem sob custódia em unidade de privação de liberdade, ambiência que atenda às normas sanitárias e
assistenciais do Sistema Único de Saúde para o acolhimento do filho, em articulação com o sistema de ensino
competente, visando ao desenvolvimento integral da criança." (NR)
Art. 20. O art. 9º da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 1º e 2º:
"Art. 9º .....
§ 1º Os profissionais das unidades primárias de saúde desenvolverão ações sistemáticas, individuais ou
coletivas, visando ao planejamento, à implementação e à avaliação de ações de promoção, proteção e apoio
ao aleitamento materno e à alimentação complementar saudável, de forma contínua.
§ 2º Os serviços de unidades de terapia intensiva neonatal deverão dispor de banco de leite humano ou
unidade de coleta de leite humano." (NR)
Art. 21. O art. 11 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 11. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por
intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para
promoção, proteção e recuperação da saúde.
§ 1º A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos, sem discriminação ou segregação, em suas
necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação.
§ 2º Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente, àqueles que necessitarem, medicamentos, órteses,
próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e
adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas.
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§ 3º Os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na primeira infância receberão
formação específica e permanente para a detecção de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, bem
como para o acompanhamento que se fizer necessário." (NR)
Art. 22. O art. 12 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 12. Os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais, de terapia intensiva e
de cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos
pais ou responsável, nos casos de internação de criança ou adolescente." (NR)
Art. 23. O art. 13 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º,
numerando-se o atual parágrafo único como § 1º:
"Art. 13. .....
§ 1º As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão
obrigatoriamente encaminhadas, sem constrangimento, à Justiça da Infância e da Juventude.
§ 2º Os serviços de saúde em suas diferentes portas de entrada, os serviços de assistência social em seu
componente especializado, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e os demais
órgãos do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente deverão conferir máxima prioridade ao
atendimento das crianças na faixa etária da primeira infância com suspeita ou confirmação de violência de
qualquer natureza, formulando projeto terapêutico singular que inclua intervenção em rede e, se necessário,
acompanhamento domiciliar." (NR)
Art. 24. O art. 14 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 2º, 3º e 4º,
numerando-se o atual parágrafo único como § 1º:
"Art. 14. .....
§ 1º .....
§ 2º O Sistema Único de Saúde promoverá a atenção à saúde bucal das crianças e das gestantes, de forma
transversal, integral e intersetorial com as demais linhas de cuidado direcionadas à mulher e à criança.
§ 3º A atenção odontológica à criança terá função educativa protetiva e será prestada, inicialmente, antes de o
bebê nascer, por meio de aconselhamento pré-natal, e, posteriormente, no sexto e no décimo segundo anos de
vida, com orientações sobre saúde bucal.
§ 4º A criança com necessidade de cuidados odontológicos especiais será atendida pelo Sistema Único de
Saúde." (NR)
Art. 25. O art. 19 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente,
em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu
desenvolvimento integral.
.....
§ 3º A manutenção ou a reintegração de criança ou adolescente à sua família terá preferência em relação a
qualquer outra providência, caso em que será esta incluída em serviços e programas de proteção, apoio e
promoção, nos termos do § 1º do art. 23, dos incisos I e IV do caput do art. 101 e dos incisos I a IV do caput do
art. 129 desta Lei.
....." (NR)
Art. 26. O art. 22 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo
único:
"Art. 22. .....
Parágrafo único. A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e deveres e responsabilidades
compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão
familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nesta Lei." (NR)
Art. 27. O § 1º do art. 23 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 23. .....
§ 1º Não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da medida, a criança ou o adolescente será
mantido em sua família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em serviços e programas
oficiais de proteção, apoio e promoção.
....." (NR)
Art. 28. O art. 34 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 3º e 4º:
"Art. 34. .....
.....
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§ 3º A União apoiará a implementação de serviços de acolhimento em família acolhedora como política
pública, os quais deverão dispor de equipe que organize o acolhimento temporário de crianças e de
adolescentes em residências de famílias selecionadas, capacitadas e acompanhadas que não estejam no
cadastro de adoção.
§ 4º Poderão ser utilizados recursos federais, estaduais, distritais e municipais para a manutenção dos serviços
de acolhimento em família acolhedora, facultando-se o repasse de recursos para a própria família acolhedora."
(NR)
Art. 29. O inciso II do art. 87 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 87. .....
.....
II - serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social de garantia de proteção social e de
prevenção e redução de violações de direitos, seus agravamentos ou reincidências;
....." (NR)
Art. 30. O art. 88 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar acrescido dos seguintes incisos VIII, IX
e X:
"Art. 88. .....
.....
VIII - especialização e formação continuada dos profissionais que trabalham nas diferentes áreas da atenção à
primeira infância, incluindo os conhecimentos sobre direitos da criança e sobre desenvolvimento infantil;
IX - formação profissional com abrangência dos diversos direitos da criança e do adolescente que favoreça a
intersetorialidade no atendimento da criança e do adolescente e seu desenvolvimento integral;
X - realização e divulgação de pesquisas sobre desenvolvimento infantil e sobre prevenção da violência." (NR)
Art. 31. O art. 92 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte § 7º:
"Art. 92. .....
.....
§ 7º Quando se tratar de criança de 0 (zero) a 3 (três) anos em acolhimento institucional, dar-se-á especial
atenção à atuação de educadores de referência estáveis e qualitativamente significativos, às rotinas
específicas e ao atendimento das necessidades básicas, incluindo as de afeto como prioritárias." (NR)
Art. 32. O inciso IV do caput do art. 101 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 101. .....
.....
IV - inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da
criança e do adolescente;
....." (NR)
Art. 33. O art. 102 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 5º e 6º:
"Art. 102. .....
.....
§ 5º Os registros e certidões necessários à inclusão, a qualquer tempo, do nome do pai no assento de
nascimento são isentos de multas, custas e emolumentos, gozando de absoluta prioridade.
§ 6º São gratuitas, a qualquer tempo, a averbação requerida do reconhecimento de paternidade no assento de
nascimento e a certidão correspondente." (NR)
Art. 34. O inciso I do art. 129 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 129. .....
I - encaminhamento a serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família;
....." (NR)
Art. 35. Os §§ 1º-A e 2º do art. 260 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passam a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 260. .....
.....
§ 1º-A. Na definição das prioridades a serem atendidas com os recursos captados pelos fundos nacional,
estaduais e municipais dos direitos da criança e do adolescente, serão consideradas as disposições do Plano
Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e
Comunitária e as do Plano Nacional pela Primeira Infância.
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§ 2º Os conselhos nacional, estaduais e municipais dos direitos da criança e do adolescente fixarão critérios de
utilização, por meio de planos de aplicação, das dotações subsidiadas e demais receitas, aplicando
necessariamente percentual
para incentivo ao acolhimento, sob a forma de guarda, de crianças e adolescentes e para programas de
atenção integral à primeira infância em áreas de maior carência socioeconômica e em situações de
calamidade.
....." (NR)
Art. 36. A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 265-A:
"Art. 265-A. O poder público fará periodicamente ampla divulgação dos direitos da criança e do adolescente
nos meios de comunicação social.
Parágrafo único. A divulgação a que se refere o caput será veiculada em linguagem clara, compreensível e
adequada a crianças e adolescentes, especialmente às crianças com idade inferior a 6 (seis) anos."
Art. 37. O art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, passa a vigorar acrescido dos seguintes incisos X e XI:
"Art. 473. .....
.....
X - até 2 (dois) dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o período de
gravidez de sua esposa ou companheira;
XI - por 1 (um) dia por ano para acompanhar filho de até 6 (seis) anos em consulta médica." (NR)
Art. 38. Os arts. 1º, 3º, 4º e 5º da Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008, passam a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 1º É instituído o Programa Empresa Cidadã, destinado a prorrogar:
I - por 60 (sessenta) dias a duração da licença-maternidade prevista no inciso XVIII do caput do art. 7º da
Constituição Federal;
II - por 15 (quinze) dias a duração da licença-paternidade, nos termos desta Lei, além dos 5 (cinco) dias
estabelecidos no § 1º do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
§ 1º A prorrogação de que trata este artigo:
I - será garantida à empregada da pessoa jurídica que aderir ao Programa, desde que a empregada a requeira
até o final do primeiro mês após o parto, e será concedida imediatamente após a fruição da licençamaternidade de que trata o inciso XVIII do caput do art. 7º da Constituição Federal;
II - será garantida ao empregado da pessoa jurídica que aderir ao Programa, desde que o empregado a
requeira no prazo de 2 (dois) dias úteis após o parto e comprove participação em programa ou atividade de
orientação sobre paternidade responsável.
§ 2º A prorrogação será garantida, na mesma proporção, à empregada e ao empregado que adotar ou obtiver
guarda judicial para fins de adoção de criança." (NR)
"Art. 3º Durante o período de prorrogação da licença-maternidade e da licença-paternidade:
I - a empregada terá direito à remuneração integral, nos mesmos moldes devidos no período de percepção do
salário maternidade pago pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS);
II - o empregado terá direito à remuneração integral." (NR)
"Art. 4º No período de prorrogação da licença-maternidade e da licença-paternidade de que trata esta Lei, a
empregada e o empregado não poderão
exercer nenhuma atividade remunerada, e a criança deverá ser mantida sob seus cuidados.
Parágrafo único. Em caso de descumprimento do disposto no caput deste artigo, a empregada e o empregado
perderão o direito à prorrogação." (NR)
"Art. 5º A pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá deduzir do imposto devido, em cada período
de apuração, o total da remuneração integral da empregada e do empregado pago nos dias de prorrogação de
sua licença-maternidade e de sua licença-paternidade, vedada a dedução como despesa operacional.
....." (NR)
Art. 39. O Poder Executivo, com vistas ao cumprimento do disposto no inciso II do caput do art. 5º e nos arts. 12
e 14 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, estimará o montante da renúncia fiscal decorrente do
disposto no art. 38 desta Lei e o incluirá no demonstrativo a que se refere o § 6º do art. 165 da Constituição
Federal, que acompanhará o projeto de lei orçamentária cuja apresentação se der após decorridos 60
(sessenta) dias da publicação desta Lei.
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Art. 40. Os arts. 38 e 39 desta Lei produzem efeitos a partir do primeiro dia do exercício subsequente àquele em
que for implementado o disposto no art. 39.
Art. 41. Os arts. 6º, 185, 304 e 318 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo
Penal), passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 6º .....
.....
X - colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o
nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa." (NR)
"Art. 185. .....
.....
§ 10. Do interrogatório deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se
possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado
pela pessoa presa." (NR)
"Art. 304. .....
.....
§ 4º Da lavratura do auto de prisão em flagrante deverá constar a informação sobre a existência de filhos,
respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos
cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa." (NR)
"Art. 318. .....
.....
IV - gestante;
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;
VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
....." (NR)
Art. 42. O art. 5º da Lei nº 12.662, de 5 de junho de 2012, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 3º e 4º:
"Art. 5º .....
.....
§ 3º O sistema previsto no caput deverá assegurar a interoperabilidade com o Sistema Nacional de
Informações de Registro Civil (Sirc).
§ 4º Os estabelecimentos de saúde públicos e privados que realizam partos terão prazo de 1 (um) ano para se
interligarem, mediante sistema informatizado, às serventias de registro civil existentes nas unidades
federativas que aderirem ao sistema interligado previsto em regramento do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ)." (NR)
Art. 43. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de março de 2016; 195º da Independência e 128º da República.
DILMA ROUSSEFF
Nelson Barbosa
Aloizio Mercadante
Marcelo Costa e Castro
Tereza Campello
Nilma Lino Gomes

PORTARIA MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 242, DE 08.03.2016 D.O.U.: 09/03/2016 - Altera a Portaria MTE nº 1.013, de 22 de julho de 2015, que dispõe sobre a
forma de pagamento da compensação pecuniária do Programa de Proteção ao Emprego - PPE.
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições legais, e tendo em
vista o disposto no art. 5º do Decreto nº 8.479, de 6 de julho de 2015, considerando as disposições da
Resolução nº 2, de 21 de julho de 2015, do Comitê do Programa de Proteção ao Emprego - CPPE, e da Portaria
MTE nº 1.013, de 22 de julho de 2015, resolve:
Art. 1º Acrescentar os §§ 4º a 11 ao art. 3º da Portaria MTE nº 1.013, de 22 de julho de 2015, que passa a
vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 3º.................................................................................................................................................
§ 4º A folha de pagamento de que trata o § 3º deste artigo ser informada ao Ministério em posição fechada no
prazo a ser estabelecido pela SECPPE. (AC)
§ 5º Admite-se o recebimento de folha de pagamento em posição prévia quando não for possível à empresa
enviar a posição fechada no tempo requerido para o processamento do pagamento do Benefício pelo
Ministério, conforme prazo a ser estabelecido pela SECPPE. (AC)
§ 6º No caso de envio de folha de pagamento em posição prévia, conforme previsto no parágrafo anterior, a
empresa deverá encaminhar ao Ministério, até o quarto dia útil posterior à data de pagamento da folha, a
correspondente posição fechada. (AC)
§ 7º Eventuais diferenças de valores no pagamento do Benefício PPE apuradas pelo Ministério no processo de
conciliação das folhas de pagamento informadas em posições prévia e fechada deverão ser objeto de
compensação, de repasse complementar ou de devolução ao Ministério, conforme for o caso. (AC)
§ 8º A devolução de recursos pela empresa ao Ministério poderá ocorrer pelo seu valor nominal, desde que
realizada até o décimo quinto dia contado da data do recebimento da notificação expedida pelo Ministério.
(AC)
§ 9º Vencido o prazo estabelecido no parágrafo anterior, sobre o valor da devolução incidirá atualização
financeira desde a data da sua origem até a data do seu efetivo recolhimento, utilizandose o Sistema
Atualização de Débito do Tribunal de Contas da União, para o cálculo do débito, e a Guia de Recolhimento da
União (GRU), para efetuar o recolhimento. (AC)
§ 10. O não recolhimento dos recursos de que trata o § 8º deste decreto no prazo de trinta dias, contados da
data do recebimento da notificação expedida pelo Ministério, ensejará a exclusão da empresa do PPE e o seu
registro no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN). (AC)
§ 11. A veracidade e a fidedignidade das informações prestadas são de responsabilidade da empresa. (AC)"
Art. 2º As disposições desta Portaria se aplicam a todas as folhas de pagamento das competências abrangidas
pelo período da adesão ao PPE.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO

ATO DECLARATÓRIO CONGRESSO NACIONAL Nº 5 DE 09/03/2016 - DOU de 10.03.2016 - Encerra o
prazo de vigência da Medida Provisória nº 694, de 30 de setembro de 2015, que "Altera a Lei nº
9.249, de 26 de dezembro de 1995, para dispor sobre o imposto sobre a renda incidente sobre juros
de capital próprio, a Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, e a Lei nº 11.196, de 21 de novembro de
2005, para dispor sobre os benefícios fiscais do Regime Especial da Indústria Química e para
suspender, no ano-calendário de 2016, os benefícios fiscais de que tratam os arts. 19, 19-A e 26
desta Lei".
O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, nos termos do parágrafo único do art. 14 da Resolução nº 1, de
2002-CN,
Faz saber que a Medida Provisória nº 694, de 30 de setembro de 2015, publicada no Diário Oficial da União no
mesmo dia, mês e ano, em Edição Extra, que "Altera a Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, para dispor
sobre o imposto sobre a renda incidente sobre juros de capital próprio, a Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004,
e a Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, para dispor sobre os benefícios fiscais do Regime Especial da
Indústria Química e para suspender, no ano-calendário de 2016, os benefícios fiscais de que tratam os arts. 19,
19-A e 26 desta Lei", teve seu prazo de vigência encerrado no dia 8 de março do corrente ano.
Congresso Nacional, em 9 de março de 2016
Senador RENAN CALHEIROS
Presidente da Mesa do Congresso Nacional

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.626, DE 09 DE MARÇO DE 2016 - DOU de 10/03/2016, seção 1,
pág. 28 - Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.599, de 11 de dezembro de 2015, que dispõe sobre
a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).
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O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III 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. 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, no art. 16 da
Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, no art. 18 da Medida Provisória nº 2.189-49, de 23 de agosto de 2001, e
no art. 90 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, RESOLVE:
Art. 1º Os arts. 2º e 3º da Instrução Normativa RFB nº 1.599, de 11 de dezembro de 2015, passam a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 2º ...................................................................................
§ 3º As informações relativas às Sociedades em Conta de Participação (SCP) devem ser apresentadas pelo
sócio ostensivo, em sua própria DCTF.” (NR)
“Art. 3º ...................................................................................
.................................................................................................
§ 3º Nas hipóteses previstas nos incisos I e II do § 2º, não deverão ser informados na DCTF os valores apurados
pelo Simples Nacional.
.....................................................................................” (NR)
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
Art. 3º Fica revogado o inciso VI do caput do art. 2º da Instrução Normativa RFB nº 1.599, de 11 de dezembro
de 2015.
JORGE ANTONIO DEHER RACHID

PORTARIA CONJUNTA PGF/MTPS Nº 1 DE 10.03.2016 - D.O.U.: 11.03.2016 - Estabelece normas para
a remessa de débitos para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS originários de
notificações lavradas por auditores fiscais do trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência
Social para fins de inscrição em Dívida Ativa pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN.
O Procurador-Geral da Fazenda Nacional e o Ministro de Estado do Trabalho E Previdência Social, com amparo,
respectivamente, no Decreto-Lei nº 147, de 3 de fevereiro de 1967, no inciso XIII do art. 82 do Regimento
Interno da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, aprovado pela Portaria MF nº 36, de 24 de janeiro
de 2014, e no inciso XXI do art. 27 da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, com redação dada pela Medida
Provisória nº 696, de 2015,
Resolvem:
Art. 1º Para a inscrição em Dívida Ativa, bem como a cobrança administrativa e judicial dos valores devidos ao
FGTS (contribuição social instituída pela Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001 e contribuição de
FGTS instituída pela Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990), os processos administrativos originários de
notificações lavradas pelos auditores fiscais do trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência Social que
versem sobre débitos para com o FGTS serão remetidos às respectivas unidades regionais da Caixa Econômica
Federal - (Gerência de Filial de FGTS - GIFUG) pelas unidades descentralizadas do Ministério do Trabalho e
Previdência Social - MTPS, em até 90 (noventa) dias, contados do prazo final concedido ao devedor para
efetuar o respectivo pagamento.
§ 1º Para aplicação do disposto no caput deste artigo, considerar-se-á como prazo final concedido para
pagamento a data prevista na notificação encaminhada ao autuado cientificando-o da importância a ser paga
em razão de decisão definitiva, assim entendida aquela não mais sujeita a impugnação ou recurso na esfera
administrativa.
§ 2º Os processos administrativos serão remetidos pelas unidades descentralizadas do MTPS às unidades
regionais da Caixa Econômica Federal (GIFUG) situadas na mesma localidade, de acordo com a abrangência
territorial de cada GIFUG.
§ 3º A remessa de processos administrativos pelas unidades descentralizadas do MTPS para as GIFUG será
realizada uma vez a cada mês, podendo ocorrer em intervalo diferente, desde que prévia e consensualmente
acordada entre as unidades da PGFN e do MTPS diretamente envolvidas.
§ 4º Processos administrativos decorrentes de notificações de débitos para com o FGTS oficialmente
consideradas como de atendimento prioritário no âmbito do MTPS serão previamente identificados e
encaminhados à GIFUG respectiva em prazos específicos e inferiores ao previsto no caput desse artigo.
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§ 5º No caso do parágrafo anterior, a PGFN, por meio das GIFUG, dará tratamento prioritário ao controle de
legalidade dos débitos encaminhados para inscrição em Dívida Ativa.
§ 6º Processos administrativos decorrentes de notificações de débitos para com o FGTS de grandes devedores,
nos termos da Portaria PGFN nº 359, de 6 de maio de 2014, receberão o mesmo tratamento prioritário e
identificação previstos nos parágrafos deste artigo.
§ 7º Serão indicados representantes, ao final de cada ano, pelos órgãos locais do MTPS e da PGFN, para o
estabelecimento do fluxo de encaminhamento de processos para o exercício seguinte naquela regional,
mediante a elaboração de um cronograma, de preferência anual, estabelecendo as previsões de
encaminhamento, conforme determinação contida nos parágrafos anteriores.
§ 8º O processo administrativo não será objeto de remessa para inscrição em Dívida Ativa quando o valor total
consolidado de débitos já definitivamente constituídos em face do mesmo devedor não superar o montante de
R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 45 da Lei nº 13.043, de 13 de novembro de 2014.
§ 9º A PGFN, por meio das GIFUG, terá como objetivo o prazo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento
do respectivo processo administrativo, para exercer o controle de legalidade, desde que não importe em
prescrição, ressalvado o disposto no § 2º do art. 22 do Decreto-Lei 147, de 3 de fevereiro de 1967.
Art. 2º As unidades descentralizadas do MTPS instruirão os processos administrativos, que serão remetidos às
GIFUG com demonstrativo de débito, na forma do Anexo I, contendo os seguintes campos e informações:
I - informações sobre o processo administrativo:
a) número do processo administrativo;
b) número da notificação de débito; e
c) unidade descentralizada do MTPS responsável;
II - identificação do devedor:
a) nome do devedor principal e do corresponsável, se estiver configurada hipótese de corresponsabilidade;
b) número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ ou no Cadastro de Pessoas Físicas CPF do devedor; e
c) endereço completo do devedor;
III - dados relativos ao débito:
a) número e data da lavratura da notificação de débito;
b) capitulação legal da notificação de débito;
c) valor do principal;
d) valor dos juros de mora;
e) valor da multa de mora;
f) valor dos pagamentos eventualmente realizados, com as respectivas datas de arrecadação;
g) saldo atualizado na data da emissão do demonstrativo;
h) base legal dos juros de mora;
i) base legal da multa de mora;
j) base legal da corresponsabilidade, se for o caso;
k) forma e data da notificação;
l) data de vencimento do prazo para pagamento;
m) data da constituição definitiva do crédito e
n) relação dos empregados abrangidos pela notificação, bem como o valor devido a cada um, no caso de a
notificação ter sido lavrada sob a vigência da Instrução Normativa SIT nº 99, de 23 de agosto de 2012.
§ 1º Considera-se data de início do prazo para pagamento o primeiro dia útil seguinte à data em que o autuado
foi notificado para pagar o débito apurado.
§ 2º No caso de notificação por edital, considerar-se-á notificado o devedor no 10º (décimo) dia contado da
data de publicação do edital no Diário Oficial da União.
§ 3º Considera-se data de vencimento do prazo para pagamento o 10º (décimo) dia, contado a partir da data
de início do prazo para pagamento do débito apurado.
§ 4º Os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal na unidade descentralizada do MTPS,
excluindo-se o dia da notificação e incluindo-se o dia do vencimento.
§ 5º A constituição definitiva do crédito ocorre quando a decisão se torna irrecorrível na esfera administrativa.
Art. 3º A unidade responsável do MTPS deverá consolidar todos os débitos definitivamente constituídos em
face de um mesmo devedor, ainda que apurados em processos administrativos diversos, a fim de verificar a sua
compatibilidade com o limite mínimo para inscrição em Dívida Ativa, previsto no § 8º do art. 1º.
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§ 1º A unicidade do devedor deverá ser aferida através da utilização de seu CNPJ raiz.
§ 2º O limite mínimo de R$ 1.000 (um mil reais) será apurado em relação a cada espécie de débito
(contribuições de FGTS instituídas pela Lei nº 8.036, de 1990 e contribuição social instituída pela Lei
Complementar nº 110, de 2001).
§ 3º A consolidação em face de um mesmo devedor deverá ser obtida mediante a soma dos valores do
principal, dos juros e da multa de mora, de todos os débitos definitivamente constituídos.
§ 4º Alcançado o valor mínimo para inscrição em Dívida Ativa, mediante a consolidação de débitos apurados
em processos administrativos distintos, a unidade responsável do MTPS deverá providenciar a reunião das
notificações em lote único, encaminhando-as em conjunto e de forma identificada à GIFUG competente.
§ 5º A unidade responsável do MTPS deverá anexar, ao final de cada processo administrativo que compuser a
sistemática descrita no parágrafo anterior, demonstrativo próprio do lote, além daquele tratado no art. 2º,
denominado "Demonstrativo de lote de débitos reunidos para alcance do valor mínimo de inscrição", na forma
do Anexo II, e nele informará os seguintes dados:
I) número do lote, o qual deverá ser reproduzido em todas as páginas do demonstrativo;
II) identificação completa do devedor e de seu endereço;
III) quantidade de processos administrativos enviados de acordo com a sistemática de consolidação;
IV) número dos processos administrativos e das respectivas notificações abrangidas pela consolidação;
V) todas as informações sobre os débitos, apurados em cada um dos processos administrativos considerados,
conforme delineado no inciso III do art. 2º;
VI) valor total do lote, decorrente da consolidação dos valores apurados nos processos administrativos
considerados.
Art. 4º A Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT enviará semestralmente à Coordenação-Geral da Dívida Ativa
da União - CDA/PGFN arquivo eletrônico de relatório gerencial consolidado para o período, contendo o número
de processos administrativos, de notificações de débitos encaminhados para inscrição, por unidade do MTPS,
informando ainda o valor total dos débitos remetidos.
Art. 5º A SIT enviará mensalmente à CDA/PGFN arquivo eletrônico com a relação de notificações lavradas no
mês em face de pessoas físicas ou jurídicas que nunca tenham sido autuadas por débitos de FGTS, desde que o
valor total devido, apurado na notificação, seja igual ou superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Art. 6º A CDA/PGFN enviará semestralmente à SIT arquivo eletrônico de relatório gerencial consolidado para o
período e por unidade da PGFN,
contendo a quantidade de débitos, de processos administrativos, de inscrições realizadas (mês a mês) e de
execuções fiscais ajuizadas, informando ainda o valor total inscrito, consolidado, ajuizado e o valor total
arrecadado.
Art. 7º Sendo necessário o retorno de processo administrativo que se encontre na PGFN ou na GIFUG ao órgão
de origem para a adoção de providências, deverá o mesmo ser devolvido para a unidade descentralizada do
MTPS que anteriormente o encaminhou.
§ 1º Se a necessidade citada no caput operar-se em decorrência, direta ou indireta, de ordem e/ou decisão
judiciais, específicas para aquele mesmo processo administrativo e/ou o crédito que o abranger, a PGFN, por
meio da GIFUG correspondente, deverá encaminhá-lo à unidade descentralizada do MTPS em prazo suficiente
para análise e resposta, que, por sua vez, deverá restituí-lo no prazo necessário ao cumprimento da diligência.
§ 2º No caso de retorno de processo administrativo para a prática de ato decorrente do controle de legalidade,
a unidade descentralizada do MTPS deverá se pautar pelo prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do
efetivo recebimento, considerando, todavia, dentre outros fatores, a indispensável atenção aos prazos
prescricionais eventualmente envolvidos e ao tempo necessário para o exercício de novo controle de legalidade
pela PGFN, por meio da GIFUG.
Art. 8º As unidades da PGFN, atuando na representação judicial do FGTS, especialmente na defesa de créditos
ainda não inscritos em Dívida Ativa, solicitarão subsídios às unidades descentralizadas do MTPS, que deverão
prestá-los no prazo assinalado pelo Procurador da Fazenda Nacional responsável pelo acompanhamento da
medida judicial que justificou o pedido de informações.
Art. 9º A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e o Ministério do Trabalho e Previdência Social, por suas
unidades centrais e descentralizadas, juntamente com as GIFUG, adotarão uma contínua e respeitosa relação
de cooperação, que promova e zele pela eficiência no trato e na recuperação dos créditos devidos ao FGTS,
realizando, para tanto, uma constante avaliação do fluxo tratado nesta Portaria, mediante a promoção de
reuniões periódicas para o estabelecimento de metas, cronogramas e análise de procedimentos.
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Art. 10. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e o Ministério do Trabalho e Previdência Social iniciarão, no
prazo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação da presente Portaria, procedimentos que possibilitem a
transmissão eletrônica das informações dos créditos ora tratados, empreendendo, para tanto, todos os
esforços nesse sentido, inclusive considerando a hipótese de implementação parcial, regional e/ou progressiva,
das respectivas rotinas tecnológicas.
Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO
Ministro de Estado do Trabalho e Previdência Social
FABRÍCIO DA SOLLER
Procurador-Geral da Fazenda Nacional

PORTARIA SECRETÁRIO DE RELAÇÕES DO TRABALHO - SRT Nº 18 DE 03.03.2016 - D.O.U.:10.03.2016
- Aprova o enunciado nº 69. O Secretário de Relações do Trabalho, no uso das atribuições que lhe
conferem o art. 17 do Decreto nº 5.063, de 3 de maio de 2004, Anexo VII, do art. 1º da Portaria nº
483, de 15 de setembro de 2004 e art. 49 da Portaria nº 326, de 11 de março de 2013,
e considerando que o art. 11 da Portaria 326 de 2013 não esclareceu qual tipo de análise será
realizada pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego - SRTE,
Resolve:
Art. 1º Aprovar o enunciado nº 69.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MANOEL MESSIAS NASCIMENTO MELO
ANEXO
ENUNCIADO N º 69
ANÁLISE PRELIMINAR REALIZADA PELA SRTE NOS PROCESSOS DE REGISTRO SINDICAL E ALTERAÇÃO
ESTATUTÁRIA.
A análise realizada pela SRTE nos processos de pedido de registro sindical e alteração estatutária restringir-seá a verificar se a documentação elencada nos arts. 3º, 5º, 8º e 10 foi protocolada e se atende o que determina
o art. 42, qual seja, se são originais, cópias autenticadas ou cópias simples com visto do servidor; se o
comprovante de pagamento da GRU é o original; se os estatutos e as atas foram registrados no cartório da
comarca da sede da entidade requerente.
A SRTE não notificará a entidade que não realizou assembléia no perímetro urbano do município, uma vez que
o saneamento implicará na publicação de novos editais, o que o § 3º do art. 12 proíbe. A análise de mérito será
realizada pela CGRS.
Ref.: Art. 11 da Portaria nº 326, de 1º de março de 2013.

PORTARIA RFB Nº 354, DE 11 DE MARÇO DE 2016 - DOU de 14/03/2016, seção 1, pág. 42 - Dispõe
sobre a formalização de processos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB).
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 45 do Anexo I do
Decreto n° 7.482, de 16 de maio de 2011, e o inciso III do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF n° 203, de 14 de maio de 2012, e tendo em vista o
disposto no art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no art. 6° da Lei n° 10.593, de 6 de dezembro
de 2002, no art. 18 da Lei n° 10.833, de 30 de dezembro de 2003, no § 1° do art. 9° do Decreto n° 70.235, de 6
de março de 1972, com a redação dada pelo art. 113 da Lei n° 11.196, de 21 de novembro de 2005, e no art. 2°
do Decreto n° 3.724, de 10 de janeiro de 2001, alterado pelo Decreto n° 8.303, de 4 de setembro de 2014,
RESOLVE:
Art. 1° Esta Portaria dispõe sobre a formalização de processos relativos a tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Art. 2° Serão objeto de um único processo administrativo:
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I - as exigências de crédito tributário do mesmo sujeito passivo, formalizadas com base nos mesmos elementos
de prova, referentes:
a) ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
b) à Contribuição para o PIS/Pasep e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS);
c) à Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide), à Contribuição para os Programas de
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na Importação de Produtos
Estrangeiros ou Serviços (PIS/Pasep-Importação) e à Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade
Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior (COFINS-Importação);
d) às contribuições sociais destinadas à Previdência Social e às contribuições destinadas a outras entidades e
fundos; ou
e) ao IRPJ e aos lançamentos dele decorrentes relativos à CSLL, ao Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
(IRRF), à Contribuição para o PIS/Pasep, à COFINS e à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB).
II - a suspensão de imunidade ou de isenção e o lançamento de ofício de crédito tributário dela decorrente;
III - os pedidos de restituição ou ressarcimento e as Declarações de Compensação (DCOMP) que tenham por
base o mesmo crédito, ainda que apresentados em datas distintas; e
IV - as multas isoladas aplicadas em decorrência de compensação considerada não declarada.
§ 1° O disposto no inciso I do caput aplica-se inclusive na hipótese de inexistência de crédito tributário relativo
a um ou mais tributos.
§ 2° Também deverão constar do processo administrativo a que se refere o inciso I do caput as exigências
relativas à aplicação de penalidade isolada em decorrência de mesma ação fiscal.
§ 3° As DCOMP baseadas em crédito constante de pedido de restituição ou de ressarcimento indeferido ou em
compensação não homologada pela autoridade competente da RFB, apresentadas depois do indeferimento ou
da não homologação, serão objeto de processos distintos daquele em que foi prolatada a decisão.
Art. 3° Os autos serão juntados por apensação nos seguintes casos:
I - recurso hierárquico relativo à compensação considerada não declarada e ao lançamento de ofício de crédito
tributário, inclusive da multa isolada, dela decorrente;
II - autos de exigências de crédito tributário relativo a infrações apuradas no Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) que tiverem dado
origem à exclusão do sujeito passivo dessa forma de pagamento simplificada, autos de exclusão do Simples e
os possíveis autos de lançamentos de ofício de crédito
tributário decorrente dessa exclusão em anos-calendário subsequentes que sejam constituídos
contemporaneamente e pela mesma unidade administrativa; e
III - indeferimento de pedido de ressarcimento ou não homologação de DCOMP e o lançamento de ofício deles
decorrentes.
§ 1° No caso de que trata o inciso III do caput, o processo principal ao qual devem ser apensados os demais
será:
I - o que contiver os autos de infração, se houver; ou
II - o de reconhecimento de direito creditório mais antigo, não existindo autuação.
§ 2° A apensação, na hipótese a que se refere o inciso III do caput, deve ser efetuada:
I - depois do decurso do prazo de contestação dos autos de infração e dos despachos decisórios e envolverá
todos os processos para os quais tenham sido apresentadas impugnações e manifestações de inconformidade,
observado o disposto no § 18 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996; e
II - na unidade da RFB em que estiverem todos os processos, se a fase processual em que se encontrarem
permitir.
§ 3° Na hipótese em que os processos a que se refere o inciso II do § 2° estiverem em unidades distintas, a
apensação será efetuada:
I - na unidade onde se encontrarem os processos de auto de infração, se houver;
II - na unidade onde se encontrar o processo mais antigo, na hipótese de inexistência de processos de autos de
infração; ou
III - na unidade de origem, na hipótese de existência de processos pendentes de formalização ou contestação.
Art. 4° O disposto no art. 3° aplica-se aos processos formalizados a partir da data de publicação desta Portaria.
Art. 5° Os processos em andamento sobre exigências de crédito tributário nos termos do inciso I do caput do
art. 2° que não tenham sido formalizados de acordo com o disposto no caput desse mesmo artigo serão
juntados por anexação na unidade da RFB em que se encontrarem.
Art. 6° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
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Art. 7° Ficam revogadas as Portaria RFB n° 666, de 24 de abril de 2008 e n° 2.324, de 2 de dezembro de 2010.
JORGE ANTÔNIO DEHER RACHID

PODER EXECUTIVO - DECRETO Nº 8.691 DE 14.03.2016 - D.O.U.: 15.03.2016 - Altera o Regulamento
da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999.
A Presidenta da República, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea "a", da
Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 60, caput e § 5º, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
Decreta:
Art. 1º O Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 75. .....
.....
§ 2º Quando a incapacidade ultrapassar quinze dias consecutivos, o segurado será encaminhado à perícia
médica do INSS, que o submeterá à avaliação pericial por profissional médico integrante de seus quadros ou,
na hipótese do art. 75-B, de órgãos e entidades públicos que integrem o Sistema Único de Saúde - SUS,
ressalvados os casos em que for admitido o reconhecimento da incapacidade pela recepção da documentação
médica do segurado, conforme previsto no art. 75-A.
.....
§ 6º A impossibilidade de atendimento pela Previdência Social ao segurado antes do término do período de
recuperação indicado pelo médico assistente na documentação autoriza o retorno do empregado ao trabalho
no dia seguinte à data indicada pelo médico assistente." (NR)
"Art. 75-A. O reconhecimento da incapacidade para concessão ou prorrogação do auxílio-doença decorre da
realização de avaliação pericial ou da recepção da documentação médica do segurado, hipótese em que o
benefício será concedido com base no período de recuperação indicado pelo médico assistente.
§ 1º O reconhecimento da incapacidade pela recepção da documentação médica do segurado poderá ser
admitido, conforme disposto em ato do INSS:
I - nos pedidos de prorrogação do benefício do segurado empregado; ou
II - nas hipóteses de concessão inicial do benefício quando o segurado, independentemente de ser obrigatório
ou facultativo, estiver internado em unidade de saúde.
§ 2º Observado o disposto no § 1º, o INSS definirá:
I - o procedimento pelo qual irá receber, registrar e reconhecer a documentação médica do segurado, por meio
físico ou eletrônico, para fins de reconhecimento da incapacidade laboral; e
II - as condições para o reconhecimento do período de recuperação indicado pelo médico assistente, com base
em critérios estabelecidos pela área técnica do INSS.
§ 3º Para monitoramento e controle do registro e do processamento da documentação médica recebida do
segurado, o INSS deverá aplicar critérios internos de segurança operacional sobre os parâmetros utilizados na
concessão inicial e na prorrogação dos benefícios.
§ 4º O disposto neste artigo não afasta a possibilidade de o INSS convocar o segurado, em qualquer hipótese e
a qualquer tempo, para avaliação pericial." (NR)
"Art. 75-B. Nas hipóteses de que trata o § 5º do art. 60 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, o INSS poderá
celebrar, mediante sua coordenação e supervisão, convênios, termos de execução descentralizada, termos de
fomento ou de colaboração, contratos não onerosos ou acordos de cooperação técnica para a colaboração no
processo de avaliação pericial por profissional médico de órgãos e entidades públicos que integrem o Sistema
Único de Saúde - SUS.
Parágrafo único. A execução do disposto neste artigo fica condicionada à edição de:
I - ato do INSS para normatizar as hipóteses de que trata o § 5º do art. 60 da Lei nº 8.213, de 1991; e
II - ato conjunto dos Ministérios do Trabalho e Previdência Social e da Saúde para dispor sobre a cooperação
entre o INSS e os órgãos e as entidades que integram o SUS, observado o disposto no art. 14-A da Lei nº 8.080,
de 19 de setembro de 1990." (NR)
"Art. 78. .....
§ 1º O INSS poderá estabelecer, mediante avaliação pericial ou com base na documentação médica do
segurado, nos termos do art. 75-A, o prazo que entender suficiente para a recuperação da capacidade para o
trabalho do segurado.
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§ 2º Caso o prazo concedido para a recuperação se revele insuficiente, o segurado poderá solicitar a sua
prorrogação, na forma estabelecida pelo INSS.
§ 3º A comunicação da concessão do auxílio-doença conterá as informações necessárias para o requerimento
de sua prorrogação.
§ 4º A recepção de novo atestado fornecido por médico assistente com declaração de alta médica do segurado,
antes do prazo estipulado na concessão ou na prorrogação do auxíliodoença, culminará na cessação do
benefício na nova data indicada." (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de março de 2016; 195º da Independência e 128º da República.
DILMA ROUSSEFF
Marcelo Costa e Castro
Miguel Rossetto

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.627, DE 11 DE MARÇO DE 2016 - DOU de 15/03/2016, seção 1,
pág. 13 - Dispõe sobre o Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e XVI 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. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999 e no art.
10 da Lei nº 13.254, de 13 de janeiro de 2016,
RESOLVE:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Instrução Normativa dispõe sobre o Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária
(RERCT), que tem por objetivo a declaração voluntária de recursos, bens ou direitos de origem lícita, não
declarados ou declarados incorretamente, remetidos ou mantidos no exterior ou repatriados por residentes ou
domiciliados no País.
Seção I
Das Definições
Art. 2º Considera-se, para fins do disposto nesta Instrução Normativa:
I - recursos ou patrimônio não declarados ou declarados com omissão ou incorreção em relação a dados
essenciais: os valores, os bens materiais ou imateriais, os capitais e os direitos, independentemente da
natureza, origem ou moeda que sejam ou tenham sido, anteriormente a 31 de dezembro de 2014, de
propriedade de pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no País;
II - recursos ou patrimônio de origem lícita: os bens e os direitos adquiridos com recursos oriundos de
atividades permitidas ou não proibidas pela lei, bem como o objeto, o produto ou o proveito dos crimes
previstos no § 1º do art. 5º da Lei nº 13.254, de 13 de janeiro de 2016;
III - recursos ou patrimônio repatriados objeto do RERCT: todos os recursos ou patrimônio, em qualquer moeda
ou forma, de propriedade de residentes ou de domiciliados no País, ainda que sob a titularidade de não
residentes da qual participe, seja sócio, proprietário ou beneficiário, que foram adquiridos, transferidos ou
empregados no Brasil, com ou sem registro no Banco Central do Brasil (BCB), e não se encontrem devidamente
declarados;
IV - recursos ou patrimônio remetidos ou mantidos no exterior: os valores, os bens materiais ou imateriais, os
capitais e os direitos não declarados ou declarados com omissão ou incorreção em relação a dados essenciais e
remetidos ou mantidos fora do território nacional;
V - titular: efetivo proprietário dos recursos ou patrimônio não declarados, remetidos ou mantidos no exterior
ou repatriados indevidamente; e
VI - declaração voluntária de recursos: a declaração que informe fato novo que não tenha sido objeto de
lançamento.
Seção II
Do Objeto
Art. 3º Os recursos, bens e direitos de origem lícita de residentes no País objeto de regularização são os
seguintes:
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I - depósitos bancários, certificados de depósitos, cotas de fundos de investimento, instrumentos financeiros,
apólices de seguro, certificados de investimento ou operações de capitalização, depósitos em cartões de
crédito, fundos de aposentadoria ou pensão;
II - operação de empréstimo com pessoa física ou jurídica;
III - recursos, bens ou direitos de qualquer natureza, decorrentes de operações de câmbio ilegítimas ou não
autorizadas;
IV - recursos, bens ou direitos de qualquer natureza, integralizados em empresas estrangeiras sob a forma de
ações, integralização de capital, contribuição de capital ou qualquer outra forma de participação societária ou
direito de participação no capital de pessoas jurídicas com ou sem personalidade jurídica;
V - ativos intangíveis disponíveis no exterior de qualquer natureza, como marcas, copyright, software, knowhow, patentes e todo e qualquer direito submetido ao regime de royalties;
VI - bens imóveis em geral ou ativos que representem direitos sobre bens imóveis; e
VII - veículos, aeronaves, embarcações e demais bens móveis sujeitos a registro em geral, ainda que em
alienação fiduciária.
§ 1º Poderão ser objeto de regularização, nos termos do caput, somente os bens existentes em data anterior a
31 de dezembro de 2014, remetidos ou mantidos no exterior, bem como os que tenham sido transferidos para
o País, mas não declarados ou declarados com omissão ou incorreção em relação a dados essenciais à
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
§ 2º No caso de inexistência de saldo ou título de propriedade em 31 de dezembro de 2014, serão objeto de
regularização os respectivos bens e recursos que o sujeito passivo tenha sido proprietário, titular ou tenha tido
posse relativos às condutas descritas praticadas por ele e que se enquadrem nos crimes previstos no §1º do art.
5º da Lei nº 13.254, de 2016.
Seção III
Do Sujeito Passivo
Art. 4º Poderá optar pelo RERCT a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil em 31 de
dezembro de 2014, titular de bens e direitos de origem lícita, anteriormente a essa data, não declarados ou
declarados com omissão ou incorreção em relação a dados essenciais à RFB.
§ 1º O RERCT aplica-se também ao não residente no momento da publicação da Lei nº 13.254, de 2016, desde
que residente ou domiciliado no País em 31 de dezembro de 2014, segundo a legislação tributária.
§ 2º O RERCT aplica-se também ao espólio.
§ 3º Não poderá optar pelo RERCT quem tiver sido condenado em ação penal cujo objeto seja um dos crimes
listados no § 1º do art. 5º da Lei nº 13.254, de 2016, ainda que não transitada em julgado.
§ 4º Não serão aplicados os efeitos da Lei nº 13.254, de 2016 aos detentores de cargos, empregos e funções
públicas de direção ou eletivas, nem aos respectivos cônjuges e aos parentes consanguíneos ou afins, até o
segundo grau ou por adoção, em 13 de janeiro de 2016.
CAPÍTULO II
DA ADESÃO
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 5º A adesão ao RERCT dar-se-á pelo atendimento das seguintes condições:
I - apresentação de Declaração de Regularização Cambial e Tributária (Dercat), em formato eletrônico;
II - pagamento integral do imposto sobre a renda à alíquota de 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor
total em Real dos recursos objeto de regularização; e
III - pagamento integral da multa de regularização em percentual de 100% (cem por cento) do imposto sobre a
renda apurado na forma prevista no inciso II do caput.
§1º A RFB disponibilizará cópia da Dercat ao BCB, dispensando o declarante do envio de cópia da declaração
ao BCB.
§2º A adesão ao RERCT somente se efetivará com a satisfação de todas as condições do caput, não produzindo
qualquer efeito a apresentação da Dercat desacompanhada dos pagamentos a que se referem os incisos II e III
do caput.
Art. 6º A Dercat deve ser elaborada mediante acesso ao serviço “apresentação da Declaração de Regularização
Cambial e Tributária (Dercat)”, disponível no Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) no sítio da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) na Internet, no endereço , a partir de 4 de abril de 2016.
Parágrafo único. A utilização do serviço de que trata o caput dar-se-á somente com certificado digital e pode
ser feito pelo:
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I - contribuinte; ou
II - representante do contribuinte com procuração eletrônica ou a procuração de que trata a Instrução
Normativa RFB nº 944, de 29 de maio de 2009.
Art. 7º Deverá constar na Dercat:
I - a identificação do declarante, contendo:
a) no caso de pessoa física, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), nome e data de
nascimento; ou
b) no caso de pessoa jurídica, número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e razão
social;
II - a identificação dos recursos, bens ou direitos a serem regularizados, existentes em 31 de dezembro de 2014,
bem como a identificação da titularidade e origem;
III - o valor, em moeda estrangeira e em Real, dos recursos, bens ou direitos de qualquer natureza declarados;
IV - declaração de que os bens ou direitos de qualquer natureza declarados têm origem em atividade
econômica lícita e de que as demais informações por ele fornecidas são verídicas;
V - declaração de que não foi condenado em ação penal, ainda que não transitada em julgado, cujo objeto seja
um dos crimes listados no § 1º do art. 5º da Lei nº 13.254, de 2016;
VI - declaração de que era residente ou domiciliado no País em 31 de dezembro de 2014, segundo a legislação
tributária;
VII - declaração de que, em 14 de janeiro de 2016, não era detentor de cargos, empregos ou funções públicas
de direção ou eletiva e de que não possuía cônjuge ou parente consanguíneo ou afins até o 2º (segundo) grau
ou por adoção nessas condições; e
VIII - na hipótese de inexistência de saldo dos recursos, ou de titularidade de propriedade de bens ou direitos
em 31 de dezembro de 2014, a descrição das condutas praticadas pelo declarante que se enquadrem nos
crimes previstos no § 1º do art. 5º da Lei nº 13.254, de 2016, e a descrição dos respectivos recursos, bens ou
direitos de qualquer natureza, observando-se o disposto no § 3º, inciso V.
§ 1º Os bens e direitos de propriedade de interposta pessoa deverão ser informados na Dercat do titular e
deverão conter a identificação daquela interposta pessoa.
§ 2º No caso de Dercat apresentada por espólio, além das informações previstas no inciso I do caput, deverão
constar o número de inscrição no CPF do meeiro e do inventariante e o nome do inventariante.
§ 3º Para fins de atribuição do valor em Real dos recursos objeto de regularização deverá ser observado:
I - para os ativos referidos nos incisos I e III do caput do art. 3º, o saldo existente em 31 de dezembro de 2014,
conforme documento disponibilizado pela instituição financeira custodiante;
II - para os ativos referidos no inciso II do caput do art. 3º, o saldo credor remanescente em 31 de dezembro de
2014, conforme contrato entre as partes;
III - para os ativos referidos no inciso IV do caput do art. 3º, o valor do patrimônio líquido, proporcionalmente à
participação societária ou direito de participação do declarante no capital da pessoa jurídica, apurado em 31
de dezembro de 2014, conforme balanço patrimonial levantado nessa data;
IV - para os ativos referidos nos incisos V a VII do caput do art. 3º, o valor de mercado apurado conforme
avaliação feita por entidade especializada; e
V - para os ativos não mais existentes ou que não sejam de propriedade do declarante em 31 de dezembro de
2014, o valor presumido nessa data, apontado por documento idôneo que retrate o bem ou a operação a ele
referente.
§ 4º Para fins de apuração do valor do ativo em Real, o valor expresso em moeda estrangeira deve ser
convertido:
I - em dólar dos Estados Unidos da América pela cotação do dólar fixada, para venda, pelo BCB para 31 de
dezembro de 2014 (boletim de fechamento PTAX do dia 31 de dezembro de 2014 divulgado pelo BCB); e
II - em moeda nacional pela cotação do dólar dos Estados Unidos da América fixada, para venda, pelo BCB para
31 de dezembro de 2014 (boletim de fechamento PTAX do dia 31 de dezembro de 2014, divulgado pelo BCB).
§ 5º Para os recursos já repatriados, a declaração deverá ser feita tendo como base o valor do ativo em Real
em 31 de dezembro de 2014.
§ 6º O disposto no inciso VIII do caput aplica-se ainda que o bem original tenha sido posteriormente repassado
à titularidade ou responsabilidade, direta ou indireta, de trust de quaisquer espécies, fundações, sociedades
despersonalizadas, fideicomissos, ou dispostos mediante a entrega a pessoa física ou jurídica, personalizada ou
não, para guarda, depósito, investimento, posse ou propriedade de que sejam beneficiários efetivos o
interessado, seu representante ou pessoa por ele designada.
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§ 7º Para os bens repassados nos termos do § 6º, o valor a ser informado na Dercat será:
a) o valor dos ativos em 31 de dezembro de 2014 nos termos do § 3º, na hipótese de o declarante ou
representante por ele indicado serem beneficiários efetivos; e
b) o valor dos ativos transferidos, na hipótese de o beneficiário efetivo ser terceira pessoa.
Art. 8º Cada declarante poderá apresentar uma única Dercat na qual deverá constar todos os bens e direitos
sujeitos à regularização.
Art. 9º É declarante da Dercat o beneficiário de trust ou de fundação de qualquer espécie, sendo de sua
responsabilidade a retificação da declaração de ajuste anual ou daescrituração contábil societária
correspondente.
Parágrafo único. O instituidor do trust ou de fundação que não figure, em 31 de dezembro de 2014, na
condição de beneficiário poderá apresentar a Dercat nos termos do inciso VIII do caput do art. 7º.
Art. 10. A Dercat retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos bens ou direitos, aumentar ou reduzir os valores
informados ou efetivar qualquer alteração a eles vinculados.
§ 1º A Dercat poderá ser retificada até 31 de outubro de 2016.
§ 2º As alterações na Dercat retificadora deverão ser efetivadas com observância do disposto nos arts. 14 e 15.
§ 3º Para a elaboração e a transmissão de Dercat retificadora deve ser informado o número constante no
recibo de entrega referente à última declaração apresentada.
Art. 11. Na hipótese de regularização de recursos, bens e direitos possuídos em condomínio, cada condômino
deverá apresentar uma Dercat em relação à parcela de que é titular.
Parágrafo único. Na hipótese de conta bancária de mais de uma titularidade, cada titular deve informar
conforme a sua participação e, na impossibilidade de identificação do valor atribuído a cada titular, o valor
deve ser proporcionalizado igualmente entre os titulares.
Seção II
Dos Efeitos da Adesão
Art. 12. Os efeitos da Lei nº 13.254, de 2016 serão aplicados aos titulares de direito ou de fato que,
voluntariamente, declararem ou retificarem a declaração incorreta referente a recursos, bens ou direitos,
conforme previsto no art. 5º.
Parágrafo único. A Dercat não poderá ser, por qualquer modo utilizada:
I - como único indício ou elemento para efeitos de expediente investigatório ou procedimento criminal; ou
II - para fundamentar, direta ou indiretamente, qualquer procedimento administrativo de natureza tributária
ou cambial em relação aos recursos dela constantes.
Art. 13. A regularização dos bens e direitos e o pagamento integral do imposto e da multa previstos nos arts.
24 e 25:
I - importam confissão irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo, configuram confissão
extrajudicial nos termos dos arts. 348, 353 e 354 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil e condicionam o sujeito passivo à aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas na Lei
nº 13.254, de 2016, e nesta Instrução Normativa; e
II - implicam a remissão dos demais créditos tributários decorrentes do descumprimento de obrigações
tributárias e a redução de 100% (cem por cento) das demais multas de mora, de ofício ou isoladas e dos
encargos legais diretamente relacionados a esses bens e direitos em relação a fatos geradores ocorridos até 31
de dezembro de 2014.
§ 1º A remissão e a dispensa de pagamento de acréscimos moratórios não alcançam os tributos retidos por
sujeito passivo, na condição de responsável, e não recolhidos aos cofres públicos no prazo legal.
§ 2º O disposto no inciso II do caput não aproveita os créditos tributários já extintos ou os já constituídos e não
pagos até 14 de janeiro de 2016.
§ 3º Serão considerados remitidos os créditos tributários decorrentes de lançamentos efetuados a partir de 14
de janeiro de 2016 diretamente relacionados aos bens e direitos objeto de regularização.
§ 4º Os efeitos da Lei nº 13.254, de 2016, somente alcançam o valor declarado que foi base de cálculo do
imposto previsto no art. 24.
§ 5º A relação direta de que trata o inciso II do caput está sujeita à comprovação com documentação hábil e
idônea.
Seção III
Das Obrigações
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Art. 14. A pessoa física ou jurídica que aderir ao RERCT é obrigada a manter em boa guarda e ordem, em sua
posse, à disposição da RFB, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado do prazo final para a entrega da Dercat, os
documentos previstos no § 3º do art. 7º, bem como dos documentos que ampararam a declaração de adesão
ao RERCT, entre os quais se incluirão:
I - no caso de trusts:
a) a identificação do instituidor (settlor), dos beneficiários, do administrador (trustee) e, quando houver, do
fiscalizador (protector);
b) os documentos que estabeleçam a constituição e a relação entre as figuras descritas na alínea “a”, conforme
aplicável (‘trust deed’, ‘letter of wishes’ ou equivalente);
c) a relação de bens e ativos (emitidos pelo trustee e averbados pelo protector); e
d) a documentação contábil-financeira (emitida pelo trustee e averbada pelo protector);
II - no caso de “off shore companies”(International Business Company - IBC, Private Limited Company, Limited
Liability Company – LLCs) e entidades assemelhadas:
a) a identificação do nome, razão social e local de constituição, e o número de identificação fiscal (NIF) se
houver;
b) os contratos sociais ou outros documentos de constituição, de identificação de todos os sócios e seus
poderes e de identificação dos diretores e sua relação com os sócios;
c) a identificação da condição de holding, se for o caso;
d) se houver entre os sócios outras “off shore”, a identificação de toda a cadeia de entidades interpostas até
alcançar os beneficiários finais que identifiquem a origem do investimento; e
e) a documentação de demonstrações financeiras, de determinação de todos os investimentos diretos e
indiretos realizados e de identificação da origem dos recursos nela investidos; e
III - no caso de fundações privadas, a identificação do instituidor, de seus conselheiros, do controlador
(protetor) e dos beneficiários.
Art. 15. Os rendimentos, frutos e acessórios decorrentes do aproveitamento, no exterior ou no País, dos
recursos, bens ou direitos de qualquer natureza regularizados por meio da Dercat, auferidos a partir de 31 de
dezembro de 2014, deverão ser incluídos nas declarações e escrituração previstas nos incisos I, II e III do caput
do art. 16 no ano calendário de adesão e posteriores, aplicando-se o disposto no art. 138 da Lei nº 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, se as retificações necessárias forem feitas até o último dia do
prazo para adesão ao RERCT.
Art. 16. Os recursos, bens e direitos de qualquer natureza constantes na Dercat deverão ser informados
também:
I - no caso de pessoa física, na declaração retificadora de ajuste anual do imposto sobre a renda relativa ao
ano-calendário de 2014 e posteriores, observado o disposto nos arts. 19 a 21;
II - no caso de pessoa jurídica, na escrituração contábil societária relativa ao ano-calendário da adesão,
observado o disposto nos arts. 22 e 23; e
III - em ambos os casos, pessoa física e jurídica, na declaração retificadora de declaração de bens e capitais no
exterior relativa ao ano-calendário de 2014 e posteriores, conforme definido pelo BCB, se estiverem obrigadas.
§1º A obrigação de retificação das declarações não se aplica caso a Dercat tenha sido preenchida com base no
inciso VIII do caput do art. 7º.
§2º A dispensa de retificação de que trata o §1º não alcança os bens e direitos de qualquer natureza em nome
de interpostas pessoas.
Art. 17. No caso de regularização de ativos financeiros não repatriados de valor global superior a USD
100.000,00 (cem mil dólares dos Estados Unidos da América), deverá ser observado o seguinte:
I - o declarante deverá solicitar e autorizar a instituição financeira no exterior a enviar informação sobre o
saldo de cada ativo em 31 de dezembro de 2014 para instituição financeira autorizada a funcionar no País, via
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT);
II - a instituição financeira autorizada a funcionar no País prestará informação à RFB em módulo específico da
e-Financeira, instituída pela Instrução Normativa RFB nº 1.571, de 2 de julho de 2015.
§1º A responsabilidade da instituição financeira autorizada a funcionar no País limita-se a repassar as
informações prestadas pela instituição financeira no exterior à RFB.
§2º Deverá constar na informação proveniente da instituição financeira no exterior de que trata o inciso I do
caput:
I - nome do banco de origem;
II - país de origem;
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III - número de identificação Bank Identifier Code (BIC) do banco de origem;
IV - identificação do titular dos ativos financeiros (nome, CPF/CNPJ e número de identificação fiscal no país de
origem dos recursos, se houver);
V - identificação do beneficiário final dos ativos financeiros (nome, CPF e número de identificação fiscal no país
de origem dos recursos, se houver);
VI - número da conta do banco de origem (dados de identificação da conta, por tipo de conta, classificados
entre contas de depósito, contas de custódia ou contas de investimento);
VII - valores mantidos pelo titular em 31 de dezembro de 2014; e
VIII - moeda.
Art. 18. A repatriação de ativos de ativos financeiros no exterior deverá ocorrer por meio de transferência
bancária, realizada em instituição financeira autorizada a funcionar no País e a operar no mercado de câmbio.
Seção IV
Das Disposições Aplicáveis às Pessoas Físicas
Art. 19. A pessoa física optante pelo RERCT deverá apresentar à RFB Declaração de Ajuste Anual (DAA) do
exercício de 2015, ano-calendário 2014, ou sua retificadora, para o caso de já tê-la apresentado, relacionando
na ficha Bens e Direitos as informações sobre os recursos, bens e direitos declarados na Dercat.
§ 1º A DAA de que trata o caput deve ser apresentada até a data prevista no art. 33.
§ 2º Na coluna discriminação da ficha Bens e Direitos da DAA, além de relacionar, de forma discriminada, as
informações sobre os recursos, bens e direitos declarados na Dercat, deverá constar também o número do
recibo de entrega desta declaração.
§ 3º Os valores dos recursos, bens e direitos que foram objeto da Dercat deverão ser informados na ficha Bens
e Direitos da DAA conforme as regras fixadas para o preenchimento da própria Dercat.
Art. 20. A partir do exercício de 2016, ano-calendário de 2015, a DAA deve ser apresentada conforme as regras
gerais fixadas em ato normativo da RFB.
Art. 21. Na hipótese de bens e direitos de integrantes de uma mesma entidade familiar, cada integrante deverá
apresentar a Dercat em CPF próprio na proporção de sua participação.
Seção V
Das Disposições Aplicáveis às Pessoas Jurídicas
Art. 22. A exigência prevista no inciso II do caput do art. 16 deverá ser escriturada até a data a que se refere o
art. 33.
Parágrafo único. A inexistência de saldo ou de titularidade do bem declarado conforme disposto no inciso VIII
do caput do art. 7º dispensa a escrituração desse bem.
Art. 23. Os tributos incidentes sobre os rendimentos, frutos e acessórios de pessoa jurídica referidos no art. 15
deverão ser declarados em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).
CAPÍTULO III
DO IMPOSTO DEVIDO
Art. 24. O montante dos ativos objeto de regularização, declarados conforme esta Instrução Normativa é
considerado acréscimo patrimonial adquirido em 31 de dezembro de 2014, ainda que nessa data não exista
saldo ou título de propriedade, na forma prevista no inciso II do caput e do § 1º do art. 43 da Lei nº 5.172, de
1966 - Código Tributário Nacional, e sobre ele sujeitará a pessoa, física ou jurídica, ao pagamento do imposto
sobre a renda a título de ganho de capital à alíquota vigente em 31 de dezembro de 2014, de 15% (quinze por
cento).
§ 1º Na apuração da base de cálculo dos tributos de que trata este artigo, correspondente ao valor do ativo em
Real, não serão admitidas deduções de qualquer espécie ou descontos de custo de aquisição.
§ 2º A opção e observação das condições do RERCT dispensa o pagamento de acréscimos moratórios incidentes
sobre o imposto de que trata o caput.
§ 3º O imposto pago na forma prevista neste artigo será considerado como tributação definitiva, e não será
permitida a restituição de valores anteriormente pagos.
CAPÍTULO IV
DA MULTA DE REGULARIZAÇÃO
Art. 25. Sobre o valor do imposto apurado na forma prevista no art. 24 incidirá multa de 100% (cem por cento).
Parágrafo único. Estão isentos da multa de que trata o caput o somatório dos valores disponíveis em contas de
depósito no exterior no limite de até R$ 10.000,00 (dez mil reais) por pessoa, convertidos em dólar dos Estados
Unidos da América, pela cotação do dólar fixada, para venda, pelo BCB para 31 de dezembro de 2014 (boletim
de fechamento PTAX do dia 31 de dezembro de 2014 divulgado pelo BCB).
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CAPÍTULO V
DA EXCLUSÃO DO RERCT
Art. 26. Será excluído do RERCT o contribuinte que apresentar declarações ou documentos falsos:
I - relativos à titularidade e à condição jurídica dos recursos, bens ou direitos objeto de regularização; ou
II - relativos ao § 3º do art. 7º.
§ 1º Em caso de exclusão do RERCT, serão cobrados os valores equivalentes aos tributos, multas e juros
incidentes, deduzindo-se o que houver sido anteriormente pago, sem prejuízo da aplicação das penalidades
cíveis, penais e administrativas cabíveis.
§ 2º Na hipótese de exclusão do contribuinte do RERCT, a instauração ou a continuidade de procedimentos
investigatórios quanto à origem dos ativos objeto de regularização somente poderá ocorrer se houver
evidências documentais não relacionadas à declaração do contribuinte.
CAPÍTULO VI
DOS PROCEDIMENTOS APLICÁVEIS AO RERCT
Seção I
Da Não Adesão ao RERCT
Art. 27. O não atendimento de quaisquer condições estabelecidas no art. 5º, ou a declaração inverídica prevista
nos incisos V, VI e VII do caput do art. 7º implicarão a nulidade da adesão ao RERCT e a consequente
inaplicabilidade das disposições da Lei nº 13.254, de 2016, aos recursos, bens ou direitos declarados.
Art. 28. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 10 (dez) dias, contado da ciência da notificação, apresentar
recurso, nos termos do art. 56 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Parágrafo único. O recurso de que trata o caput será decidido em última instância pelo Superintendente da
Receita Federal do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.
Seção II
Do Procedimento de Exclusão
Art. 29. Constatada qualquer condição que implique exclusão de sujeito passivo do RERCT, a autoridade fiscal
competente expedirá despacho decisório excluindo-o do programa.
Art. 30. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da notificação, apresentar
recurso, nos termos do art. 56 da Lei nº 9.784, de 1999, contra a decisão que o excluir do RERCT.
Parágrafo único. O recurso de que trata o caput será decidido em última instância pelo Superintendente da
Receita Federal do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 31. A divulgação ou a publicidade das informações presentes no RERCT implicarão efeito equivalente à
quebra do sigilo fiscal, sujeitando o responsável às penas previstas na Lei Complementar nº 105, de 10 de
janeiro de 2001, e no art. 325 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.
Parágrafo único. Na hipótese de a quebra do sigilo nos termos do caput ser praticada por funcionário público, o
responsável ficará sujeito à pena de demissão além das penalidades ali previstas.
Art. 32. As informações prestadas no âmbito do RERCT não são passíveis de compartilhamento com os Estados,
Distrito Federal e Municípios, inclusive para fins de constituição de crédito tributário.
Art. 33. A data limite para adesão ao RERCT é 31 de outubro de 2016.
Art. 34. O pagamento integral do imposto e da multa previstos nos arts. 24 e 25 poderá ser efetuado até o
último dia do prazo para a entrega da Dercat.
Art. 35. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
JORGE ANTONIO DEHER RACHID

LEI DO ESTADO DE SÃO PAULO Nº 16.162 DE 14.03.2016 - D.O.E/SP.: 15.03.2016 - Revaloriza os
pisos salariais mensais dos trabalhadores que especifica, instituídos pela Lei nº 12.640, de 11 de
julho de 2007.
O Governador do Estado de São Paulo:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:
Art. 1º Os artigos 1º e 2º da Lei nº 12.640, de 11 de julho de 2007, passam a vigorar com a seguinte redação:
I - o artigo 1º:
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"Art. 1º No âmbito do Estado de São Paulo, os pisos salariais mensais dos trabalhadores a seguir indicados
ficam fixados em:
I - R$ 1.000,00 (mil reais), para os trabalhadores domésticos, serventes, trabalhadores agropecuários e
florestais, pescadores, contínuos, mensageiros e trabalhadores de serviços de limpeza e conservação,
trabalhadores de serviços de manutenção de áreas verdes e de logradouros públicos, auxiliares de serviços
gerais de escritório, empregados não especializados do comércio, da indústria e de serviços administrativos,
cumins, "barboys", lavadeiros, ascensoristas, "motoboys", trabalhadores de movimentação e manipulação de
mercadorias e materiais e trabalhadores não especializados de minas e pedreiras, operadores de máquinas e
implementos agrícolas e florestais, de máquinas da construção civil, de mineração e de cortar e lavrar madeira,
classificadores de correspondência e carteiros, tintureiros, barbeiros, cabeleireiros, manicures e pedicures,
dedetizadores, vendedores, trabalhadores de costura e estofadores, pedreiros, trabalhadores de preparação de
alimentos e bebidas, de fabricação e confecção de papel e papelão, trabalhadores em serviços de proteção e
segurança pessoal e patrimonial, trabalhadores de serviços de turismo e hospedagem, garçons, cobradores de
transportes coletivos, "barmen", pintores, encanadores, soldadores, chapeadores, montadores de estruturas
metálicas, vidreiros e ceramistas, fiandeiros, tecelões, tingidores, trabalhadores de curtimento, joalheiros,
ourives, operadores de máquinas de escritório, datilógrafos, digitadores, telefonistas, operadores de telefone e
de "telemarketing", atendentes e comissários de serviços de transporte de passageiros, trabalhadores de redes
de energia e de telecomunicações, mestres e contramestres, marceneiros, trabalhadores em usinagem de
metais, ajustadores mecânicos, montadores de máquinas, operadores de instalações de processamento
químico e supervisores de produção e manutenção industrial.
II - R$ 1.017,00 (mil e dezessete reais), para os administradores agropecuários e florestais, trabalhadores de
serviços de higiene e saúde, chefes de serviços de transportes e de comunicações, supervisores de compras e de
vendas, agentes técnicos em vendas e representantes comerciais, operadores de estação de rádio e de estação
de televisão, de equipamentos de sonorização e de projeção cinematográfica.
Parágrafo único. Os pisos salariais acima definidos são aplicáveis sem prejuízo da legislação federal que
regulamenta a matéria, em especial do disposto no artigo 6º da Lei Federal nº 8.542, de 23 de dezembro de
1992." (NR)
II - o artigo 2º:
"Art. 2º Os pisos salariais fixados nesta lei não se aplicam aos trabalhadores que tenham outros pisos definidos
em lei federal, em convenção ou acordo coletivo de trabalho, bem como aos servidores públicos estaduais e
municipais, e, ainda, aos contratos de aprendizagem regidos pela Lei Federal nº 10.097, de 19 de dezembro de
2000." (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor no primeiro dia do mês subsequente ao da data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 14 de março de 2016.
GERALDO ALCKMIN
José Luiz Ribeiro
Secretário de Emprego e Relações do Trabalho
Marcos Antonio Monteiro
Secretário de Planejamento e Gestão
Edson Aparecido dos Santos
Secretário-Chefe da Casa Civil

LEI Nº 13.259, DE 16 DE MARÇO DE 2016 - DOU de 17.3.2016 - Edição extra - Conversão da Medida
Provisória nº 692, de 2015 - Altera as Leis nºs 8.981, de 20 de janeiro de 1995, para dispor acerca da
incidência de imposto sobre a renda na hipótese de ganho de capital em decorrência da alienação
de bens e direitos de qualquer natureza, e 12.973, de 13 de maio de 2014, para possibilitar opção
de tributação de empresas coligadas no exterior na forma de empresas controladas; e regulamenta
o inciso XI do art. 156 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o O art. 21 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 21. O ganho de capital percebido por pessoa física em decorrência da alienação de bens e direitos de
qualquer natureza sujeita-se à incidência do imposto sobre a renda, com as seguintes alíquotas:
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I - 15% (quinze por cento) sobre a parcela dos ganhos que não ultrapassar R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de
reais);
II - 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento) sobre a parcela dos ganhos que exceder R$
5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e não ultrapassar R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais);
III - 20% (vinte por cento) sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e
não ultrapassar R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais); e
IV - 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre a parcela dos ganhos que ultrapassar R$
30.000.000,00 (trinta milhões de reais).
.................................................................................................
§ 3o Na hipótese de alienação em partes do mesmo bem ou direito, a partir da segunda operação, desde que
realizada até o final do ano-calendário seguinte ao da primeira operação, o ganho de capital deve ser somado
aos ganhos auferidos nas operações anteriores, para fins da apuração do imposto na forma do caput,
deduzindo-se o montante do imposto pago nas operações anteriores.
§ 4o Para fins do disposto neste artigo, considera-se integrante do mesmo bem ou direito o conjunto de ações
ou quotas de uma mesma pessoa jurídica.
§ 5o (VETADO).” (NR)
Art. 2o O ganho de capital percebido por pessoa jurídica em decorrência da alienação de bens e direitos do
ativo não circulante sujeita-se à incidência do imposto sobre a renda, com a aplicação das alíquotas previstas
no caput do art. 21 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e do disposto nos §§ 1o, 3o e 4o do referido
artigo, exceto para as pessoas jurídicas tributadas com base no Lucro Real, presumido ou arbitrado.
Art. 3o A Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 82-A:
“Art. 82-A. Opcionalmente, a pessoa jurídica domiciliada no Brasil poderá oferecer à tributação os lucros
auferidos por intermédio de suas coligadas no exterior na forma prevista no art. 82, independentemente do
descumprimento das condições previstas no caput do art. 81.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica às hipóteses em que a pessoa jurídica coligada domiciliada no Brasil
é equiparada à controladora, nos termos do art. 83.
§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Brasil estabelecerá a forma e as condições para a opção de que trata
ocaput.”
Art. 4o A extinção do crédito tributário pela dação em pagamento em imóveis, na forma do inciso XI do art.
156 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, atenderá às seguintes condições:
I - será precedida de avaliação judicial do bem ou bens ofertados, segundo critérios de mercado;
II - deverá abranger a totalidade do débito ou débitos que se pretende liquidar com atualização, juros, multa e
encargos, sem desconto de qualquer natureza, assegurando-se ao devedor a possibilidade de complementação
em dinheiro de eventual diferença entre os valores da dívida e o valor do bem ou bens ofertados em dação.
Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1o de janeiro de
2016.
§ 1o (VETADO).
§ 2o (VETADO).
Brasília, 16 de março de 2016; 195o da Independência e 128o da República.
DILMA ROUSSEFF
Nelson Barbosa

RESOLUÇÃO CGSN Nº 126, DE 17 DE MARÇO DE 2016 - DOU de 21/03/2016, seção 1, pág. 15 Altera a Resolução nº 94, de 29 de novembro de 2011, que dispõe sobre o Simples Nacional e dá
outras providências.
O Comitê Gestor do Simples Nacional, no uso das competências que lhe conferem a Lei Complementar nº 123,
de 14 de dezembro de 2006, o Decreto nº 6.038, de 7 de fevereiro de 2007, e o Regimento Interno aprovado
pela Resolução CGSN nº 1, de 19 de março de 2007, resolve:
Art. 1º Os arts. 2º, 9º, 12, 16, 21, 22, 26 e 33 da Resolução CGSN nº 94, de 29 de novembro de 2011, passam a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º ...................................................................................
§ 9º Na hipótese prevista no § 1º, para fins de determinação da alíquota de que tratam os §§ 1º a 3º do art. 21,
da base de cálculo prevista no art. 16, e das majorações de alíquotas previstas nos arts. 22 a 24 e de aplicação
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dos sublimites de que tratam os arts. 9º a 12, serão consideradas, separadamente, as receitas brutas auferidas
no mercado interno e aquelas decorrentes da exportação. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 3º, § 15)”
(NR)
“Art. 9º Sem prejuízo da possibilidade de adoção de todas as faixas de receita das tabelas constantes dos
Anexos I a V e V-A, os Estados e o Distrito Federal poderão optar pela aplicação das faixas de receita
bruta acumulada auferida, para efeito de recolhimento do ICMS relativo aos estabelecimentos localizados em
seus respectivos territórios, observados o disposto no § 9º do art. 2º e os seguintes sublimites: (Lei
Complementar nº 123, de 2006, art. 3º, § 15, art. 19, caput)
.......................................................................................” (NR)
“Art. 12. A EPP que ultrapassar qualquer sublimite de receita bruta acumulada, seja no mercado interno ou no
externo, estabelecido na forma do art. 9º estará automaticamente impedida de recolher o ICMS e o ISS na
forma do Simples Nacional, a partir do mês subsequente ao que tiver ocorrido o excesso, relativamente aos
seus estabelecimentos localizados na unidade da federação que os houver adotado, ressalvado o disposto nos
§§ 1º a 3º. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 3º, § 15, e art. 20, § 1º)
.......................................................................................” (NR)
“Art. 16. ..................................................................................
§ 3º .........................................................................................
II - considera-se separadamente, em bases distintas, as receitas brutas auferidas ou recebidas no mercado
interno e aquelas decorrentes de exportação. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 3º, § 15)” (NR)
“Art. 21. O valor devido mensalmente pela ME ou EPP optante pelo Simples Nacional será determinado
mediante a aplicação das alíquotas constantes das tabelas dos Anexos I a V e V-A, sobre a receita brutatotal
mensal, observado o disposto no § 9º do art. 2º e nos arts. 16 a 19, 22 a 26, 33 a 35 e 133. (Lei Complementar
nº 123, de 2006, art. 3º, § 15, art. 18, caput e §§ 4º a 5º-I)
§ 1º Para efeito de determinação da alíquota, o sujeito passivo utilizará a receita bruta total acumulada
auferida nos 12 (doze) meses anteriores ao do período de apuração. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art.
18, § 1º)
§ 2º No caso de início de atividade no próprio ano-calendário da opção pelo Simples Nacional, para efeito de
determinação da alíquota no 1º (primeiro) mês de atividade, o sujeito passivo utilizará, como receita bruta
total acumulada, a receita auferida no próprio mês de apuração multiplicada por 12 (doze). (Lei Complementar
nº 123, de 2006, art. 18, § 2º)
§ 3º Na hipótese prevista no § 2º, nos 11 (onze) meses posteriores ao do início de atividade, para efeito de
determinação da alíquota, o sujeito passivo utilizará a média aritmética da receita bruta total auferida nos
meses anteriores ao do período de apuração, multiplicada por 12 (doze). (Lei Complementar nº 123, de 2006,
art. 18, § 2º)
.......................................................................................” (NR)
“Art. 22. Na hipótese de a receita bruta anual auferida no ano-calendário em curso ultrapassar o limite de R$
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), observado o disposto no § 9º do art. 2º, desde que todos os
estabelecimentos estejam localizados em entes federados que não adotem sublimites, a parcela da receita
bruta total que exceder esse limite estará sujeita às alíquotas máximas previstas nas tabelas dos Anexos I a V e
V-A, majoradas em 20% (vinte por cento). (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 3º, § 15; e art. 18, § 16)
......................................................................................” (NR)
“Art. 26. ..................................................................................
II - receita bruta total acumulada auferida nos mercados interno e externo nos 12 (doze) meses anteriores ao
período de apuração.
......................................................................................” (NR)
“Art. 33. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no âmbito de suas respectivas competências,
independentemente da receita bruta auferida no mês pelo contribuinte, poderão adotar valores fixos mensais,
inclusive por meio de regime de estimativa fiscal ou arbitramento, para o recolhimento do ICMS e do ISS devido
por ME que tenha auferido receita bruta total acumulada, nos mercados interno e externo, no ano-calendário
anterior, de até R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), observado o disposto neste artigo. (Lei
Complementar nº 123, de 2006, art. 18, § 18)
......................................................................................” (NR)
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos
a partir de 1º de janeiro de 2016.
JORGE ANTÔNIO DEHER RACHID
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Presidente do Comitê

LEI ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - RS Nº 14.841 DE 21.03.2016 - D.O.E.: 22.03.2016 - Dispõe
sobre o reajuste dos pisos salariais no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul para as categorias
profissionais que menciona, com fundamento na Lei Complementar Federal n° 103, de 14 de julho
de 2000, que autoriza os Estados e o Distrito Federal a instituir o piso salarial a que se refere o
inciso V do art. 7° da Constituição Federal, por aplicação do disposto no parágrafo único do seu art.
22.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 82,
inciso IV, da Constituição do Estado, que a Assembleia Legislativa aprovou e eu sanciono e promulgo a Lei
seguinte:
Art. 1° O piso salarial a que se refere o inciso V do art. 7° da Constituição Federal, nos termos da Lei
Complementar Federal n° 103, de 14 de julho de 2000, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul:
I - de R$ 1.103,66 (um mil, cento e três reais e sessenta e seis centavos) para os seguintes trabalhadores:
a) na agricultura e na pecuária;
b) nas indústrias extrativas;
c) em empresas de capturação do pescado (pesqueira);
d) empregados domésticos;
e) em turismo e hospitalidade;
f) nas indústrias da construção civil;
g) nas indústrias de instrumentos musicais e de brinquedos;
h) em estabelecimentos hípicos;
i) empregados motociclistas no transporte de documentos e de pequenos volumes - "motoboy"; e
j) empregados em garagens e estacionamentos;
II - de R$ 1.129, 07 (um mil, cento e vinte nove reais e sete centavos) para os seguintes trabalhadores
a) nas indústrias do vestuário e do calçado;
b) nas indústrias de fiação e de tecelagem;
c) nas indústrias de artefatos de couro;
d) nas indústrias do papel, papelão e cortiça;
e) em empresas distribuidoras e vendedoras de jornais e revistas e empregados em bancas, vendedores
ambulantes de jornais e revistas;
f) empregados da administração das empresas proprietárias de jornais e revistas;
g) empregados da administração das empresas proprietárias de jornais e revistas;
h) empregados em serviços de asseio, conservação e limpeza;
i) nas empresas de telecomunicações, teleoperador (call-centers), "telemarketing", "call-centers", operações de
"voip", (voz sobre identificação e protocolo), TV a cabo e similares; e
j) empregados em hotéis, restaurantes, bares e similares:
III - de R$ 1.154,68 (um mil, cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), para os seguintes
trabalhadores:
a) nas indústrias do mobilário;
b) nas indústrias químicas e farmacêuticas;
c) nas indústrias cinematográficas;
d) nas indústrias de alimentação;
e) empregados no comércio em geral;
f) empregados de agentes autônomos do comércio;
g) empregados em exibidoras e distribuidoras cinematográficas;
h) movimentadores de mercadorias em geral;
i) no comércio armanezador; e
j) auxiliares de administração de armazéns gerais;
IV - de R$ 1.200, 28 (um mil, duzentos reais e vinte e oito centavos), para os seguintes trabalhadores:
a) nas indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico;
b) nas indústrias gráficas;
c) nas indústrias de vidros, cristais, espelhos, cerâmica de louça e porcelana;
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d) nas indústrias de artefatos de borracha;
e) em empresas de seguros privados e capitalização e de agentes autônomos de seguros privados e de crédito;
f) em edifícios e condomínios residenciais, comerciais e similares;
g) nas indústrias de joelheira e lapidação de pedras preciosas;
h) auxiliares em administração escolar (empregados de estabelecimentos de ensino);
i) empregados em entidades culturais, recreativas, de assistência social, de orientação e formação profissional;
j) marinheiros fluviais de convés, marinheiros fluviais de máquinas, cozinheiros fluviais, taifeiros fluviais,
empregados em escritórios de agências de navegação, empregados em terminais de contêineres e mestres e
encarregados em estaleiros;
k) vigilantes; e
l) auxiliares de administração de armazéns gerais;
IV - de R$ 1.200, 28 (um mil, duzentos reais e vinte e oito centavos), para os seguintes trabalhadores;
a) nas indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico;
b) nas indústrias gráficas;
c) nas indústrias de vidros, cristais, espelhos, cerâmica de louça e porcelana;
d) nas indústrias de artefatos de borracha;
e) em empresas de seguros privados e capitalização e de agentes autônomos de seguros privados e de crédito;
f) em edifícios e condomínios residenciais, comerciais e similares;
g) nas indústrias de joalheria e lapidação de pedras preciosas;
h) auxiliares em administração escolar (empregados de estabelecimentos de ensino).
i) empregados em entidades culturais, recreativas, de assistência social, de orientação e formação profissional;
j) marinheiros fluviais de convés, marinheiros fluviais de máquinas, cozinheiros fluviais, taifeiros fluviais,
empregados em escritórios de agências de navegação, empregados em terminais de contêineres e mestres e
encarregados em estaleiros;
k) vigilantes; e
l) marítimos do 1° grupo de Aquaviários que laboram nas seções de Convés, Máquinas, Câmara e Saúde, em
todos os níveis (I, II, III, IV, V, VI, VII e superiores);
V - de R$ 1.398,65 (um mil, trezentos e noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos), para os trabalhadores
técnicos de nível médio, tanto em curso integrados, quanto subsequentes ou concomitantes.
§ 1° Consideram-se compreendidos nos incisos e alíneas integrantes do "caput" deste artigo as categorias de
trabalhadores integrantes dos grupos do quadro anexo do art. 577, da Consolidação das Leis do Trabalho.
§ 2° Consideram-se abrangidos por esta Lei todos os trabalhadores que não forem integrantes de uma
categoria profissional organizada e não possuírem Lei, convenção ou acordo coletivo que lhes assegure piso
salarial.
§ 3° A data-base para reajuste dos pisos salariais, a partir de 2016, é 1° de fevereiro.
Art. 2° Os pisos fixados nesta Lei não substituem, para quaisquer fins de direito, o salário mínimo previsto no
inciso IV do art. 7° da Constituição Federal.
Art. 3° Esta Lei não se aplica aos empregados que têm piso salarial definido em Lei Federal, convenção ou
acordo coletivo e aos servidores públicos municipais.
Art. 4° Nos contratos que forem firmados pelo Poder Executivo a partir da vigência da presente Lei, bem como
nos aditivos dos contratos em vigor, os salários dos trabalhadores não poderão ser inferiores ao previsto no
inciso I do art. 1° desta Lei.
Art. 5° O valor de referência previsto no "caput" do art. 1° da Lei n° 11.677, de 17 de outubro de 2001, que
dispõe sobre a remuneração mínima a ser paga para os servidores públicos da Administração Direta, das
Autarquias e das Fundações de Direito Público, passa a ser R$ 1.200,28 (um mil, duzentos reais e vinte e oito
centavos) a partir de 1° de fevereiro de 2016
Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1° de fevereiro de
2016.
PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 21 de março de 2016.
Registre-se e publique-se.
JOSÉ IVO SARTORI
Governador do Estado
MÁRCIO BIOLCHI
Secretário Chefe da Casa Civil.
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PODER EXECUTIVO - MEDIDA PROVISÓRIA Nº 719 DE 29.03.2016 - D.O.U.: 30.03.2016 - Altera a Lei
nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de
prestações em folha de pagamento; a Lei nº 12.712, de 30 de agosto de 2012, e a Lei nº 8.374, de
30 de dezembro de 1991, para dispor sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por
embarcações ou por sua carga; e a Lei nº 13.259, de 16 de março de 2016, para dispor sobre a
dação em pagamento de bens imóveis como forma de extinção do crédito tributário inscrito em
dívida ativa da União.
A Presidenta da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte
Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º A Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 1º .....
.....
§ 5º Nas operações de crédito consignado de que trata este artigo, o empregado poderá oferecer em garantia,
de forma irrevogável e irretratável, até 10% (dez por cento) do saldo de sua conta vinculada no Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e até 100% (cem por cento) do valor da multa paga pelo empregador, em
caso de despedida sem justa causa ou de despedida por culpa recíproca ou força maior, nos termos dos §§ 1º e
2º do art. 18 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990.
§ 6º A garantia de que trata o § 5º só poderá ser acionada na ocorrência de despedida sem justa causa,
inclusive a indireta, ou de despedida por culpa recíproca ou força maior, não se aplicando, em relação à
referida garantia, o disposto no § 2º do art. 2º da Lei nº 8.036, de 1990.
§ 7º O Conselho Curador do FGTS poderá definir o número máximo de parcelas e a taxa máxima mensal de
juros a ser cobrada pelas instituições consignatárias nas operações de crédito consignado de que trata este
artigo.
§ 8º Cabe ao agente operador do FGTS definir os procedimentos operacionais necessários à execução do
disposto nos §§ 5º e 6º deste artigo, nos termos do inciso II do caput do art. 7º da Lei nº 8.036, de 1990." (NR)
Art. 2º A Lei nº 12.712, de 30 de agosto de 2012, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 38. .....
.....
II - a constituição, a administração, a gestão e a representação de fundos garantidores e de outros fundos de
interesse da União;
.....
IV - a constituição, a administração, a gestão e a representação do fundo de que trata o art. 10 da Lei nº 8.374,
de 30 de dezembro de 1991, observadas as disposições estabelecidas pelo órgão regulador de seguros." (NR)
Art. 3º A Lei nº 8.374, de 30 de dezembro de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 10. A indenização por morte ou por invalidez permanente ou as despesas de assistência médica e
suplementares, causadas exclusivamente por embarcações não identificadas ou que estejam inadimplentes
quanto ao pagamento do seguro de que trata esta Lei, serão devidas por fundo de direito privado constituído,
administrado, gerido e representado pela Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. ABGF, empresa pública de que trata o art. 37 da Lei nº 12.712, de 30 de agosto de 2012, na forma que dispuser
o CNSP.
§ 1º O fundo a que se refere o caput terá natureza privada e patrimônio separado de sua administradora, será
sujeito a direitos e obrigações próprias, não contará com qualquer tipo de garantia ou aval por parte do poder
público e responderá por suas obrigações até o limite dos bens e direitos integrantes de seu patrimônio.
§ 2º O patrimônio do fundo a que se refere o caput será formado:
I - por parcela dos prêmios arrecadados pelo seguro de que trata esta Lei, na forma disciplinada pelo CNSP;
II - pelo resultado das aplicações financeiras dos seus recursos; e
III - por outras fontes definidas pelo CNSP.
§ 3º O CNSP disporá sobre as obrigações, os prazos para a implementação e a remuneração devida à
administradora do fundo." (NR)
"Art. 14. .....
.....
§ 3º A exigência de que trata o caput torna-se sem efeito caso não haja, no mercado, sociedade seguradora
que ofereça o seguro de que trata o art. 2º.
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§ 4º Cabe à Superintendência de Seguros Privados - Susep informar à autoridade competente a falta de oferta
do seguro de que trata o art. 2º." (NR)
Art. 4º A Lei nº 13.259, de 16 de março de 2016, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 4º O crédito tributário inscrito em dívida ativa da União poderá ser extinto, nos termos do inciso XI do
caput do art. 156 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, mediante dação em
pagamento de bens imóveis, a critério do credor, na forma desta Lei, desde que atendidas as seguintes
condições:
I - a dação seja precedida de avaliação do bem ou dos bens ofertados, que devem estar livres e
desembaraçados de quaisquer ônus, nos termos de ato do Ministério da Fazenda; e
II - a dação abranja a totalidade do crédito ou créditos que se pretende liquidar com atualização, juros, multa e
encargos legais, sem desconto de qualquer natureza, assegurando-se ao devedor a possibilidade de
complementação em dinheiro de eventual diferença entre os valores da totalidade da dívida e o valor do bem
ou dos bens ofertados em dação.
§ 1º O disposto no caput não se aplica aos créditos tributários referentes ao Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional.
§ 2º Caso o crédito que se pretenda extinguir seja objeto de discussão judicial, a dação em pagamento somente
produzirá efeitos após a desistência da referida ação pelo devedor ou corresponsável e a renúncia do direito
sobre o qual se funda a ação, devendo o devedor ou o corresponsável arcar com o pagamento das custas
judiciais e honorários advocatícios.
§ 3º A União observará a destinação específica dos créditos extintos por dação em pagamento, nos termos de
ato do Ministério da Fazenda." (NR)
Art. 5º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de março de 2016; 195º da Independência e 128º da República.
DILMA ROUSSEFF
Nelson Barbosa
Miguel Rossetto

ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO RFB Nº 1, DE 24 DE MARÇO DE 2016 - DOU de 29/03/2016, seção
1, pág. 42 - Dispõe sobre a restituição do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, referente ao
exercício de 2016, ano-calendário de 2015.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III 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 na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, no Decreto nº 7.724, de 16
de maio de 2012, na Portaria MF nº 233, de 26 de junho de 2012, e na Instrução Normativa SRF nº 76, de 18 de
setembro de 2001,
DECLARA:
Art. 1º A restituição do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, referente ao exercício de 2016, ano-calendário
de 2015, será efetuada em 7 (sete) lotes, no período de junho a dezembro de 2016.
Parágrafo único. O valor a restituir será colocado à disposição do contribuinte na agência bancária indicada na
respectiva Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF 2016), de acordo com o seguinte
cronograma:
I - 1º (primeiro) lote, em 15 de junho de 2016;
II - 2º (segundo) lote, em 15 de julho de 2016;
III - 3º (terceiro) lote, em 15 de agosto de 2016;
IV - 4º (quarto) lote, em 15 de setembro de 2016;
V - 5º (quinto) lote, em 17 de outubro de 2016;
VI - 6º (sexto) lote, em 16 de novembro de 2016; e
VII - 7º (sétimo) lote, em 15 de dezembro de 2016.
Art. 2º As restituições serão priorizadas pela ordem de entrega das DIRPF 2016.
Parágrafo único. Observado o disposto no caput, terão prioridade no recebimento das restituições os
contribuintes de que trata o art. 69-A da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Art. 3º O disposto neste Ato Declaratório Executivo não se aplica às DIRPF 2016 retidas para análise em
decorrência de inconsistências nas informações.
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Art. 4º Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
JORGE ANTONIO DEHER RACHID

PORTARIA RFB Nº 457, DE 28 DE MARÇO DE 2016 - DOU de 30/03/2016, seção 1, pág. 24 Estabelece padrões para o atendimento presencial nas unidades de atendimento da Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III 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,
RESOLVE:
Art. 1º Esta Portaria disciplina o atendimento presencial nas unidades de atendimento da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB).
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 2º Para fins do disposto nesta Portaria e no âmbito do atendimento presencial, considera-se:
I - atendimento presencial: recebimento, na unidade de atendimento, de demanda feita pelo cidadão, na qual
se objetive resposta ou ação da RFB, configurando-se nas seguintes modalidades:
a) atendimento presencial conclusivo: é a situação cujo tratamento da demanda do cidadão transcorre sem a
ocorrência de evento que venha a limitar ou impedir a execução das etapas e dos procedimentos vinculados ao
atendimento;
b) atendimento presencial não conclusivo: é a situação em que o recebimento, o tratamento ou o
encaminhamento da demanda do contribuinte é interrompido por alguma intercorrência limitadora ou
impeditiva da execução das etapas e dos procedimentos vinculados ao atendimento;
II - serviço: atividade administrativa de prestação direta ou indireta efetuada ao cidadão, no cumprimento de
competências legais ou normativas da RFB, sendo classificado como:
a) serviço finalizado: quando o serviço requerido pelo cidadão é realizado pelo atendente, no momento do
atendimento presencial;
b) serviço não finalizado: quando o serviço requerido pelo cidadão depende de procedimentos a serem
executados em etapa posterior ao atendimento presencial;
III - unidades de atendimento: instalações da RFB onde se realiza o atendimento presencial ao cidadão, com
acompanhamento e orientação das áreas gestoras do atendimento, com a utilização de sistema nacional
disponibilizado para o apoio ao gerenciamento do atendimento e de manual de padronização nacional de
procedimentos para o atendimento ao cidadão;
IV - agendamento: marcação antecipada de atendimento presencial, com fixação de data e horário, para fins
de comparecimento do cidadão às unidades de atendimento da RFB;
V - atendente: aquele que presta serviço ao cidadão no exercício de cargo, emprego público ou função pública,
em unidade de atendimento da RFB, ainda que transitoriamente;
VI - cidadão: aquele que apresenta, na unidade de atendimento, demanda para prestação de serviço público;
VII - interessado: pessoa, física ou jurídica, a que se refere o atendimento;
VIII - demanda: solicitação apresentada nas unidades de atendimento com o propósito de obter serviço de
competência da RFB; e
IX - senha de atendimento: código que habilita o cidadão ao atendimento.
Parágrafo único. Em relação ao inciso V do caput, cabe ao atendente, no exercício de suas funções, usar crachá
ou outra forma ostensiva de identificação, permitindo ao cidadão visualizar o nome do agente público
responsável pelo atendimento.
CAPÍTULO II
DAS DIRETRIZES
Art. 3º A RFB observará as seguintes diretrizes no atendimento ao cidadão:
I - presunção da boa-fé;
II - padronização nacional de procedimentos;
III - comunicação e uso de linguagem adequada, evitando-se siglas, jargões e estrangeirismos;
IV - racionalização de métodos e fluxos de trabalho;
V - aplicação de soluções tecnológicas que visem a simplificar procedimentos de atendimento ao cidadão;
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VI - respeito, cordialidade, impessoalidade e equidade; e
VII - finalização do serviço no atendimento presencial, sempre que possível.
CAPÍTULO III
DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO
Art. 4º As unidades de atendimento da RFB deverão adotar, levando-se em consideração as características e os
aspectos locais, nos dias úteis, período diário para atendimento ao cidadão, entre os relacionados a seguir:
I - 12 (doze) horas;
II - 8 (oito) horas;
III - 6 (seis) horas;
IV - 4 (quatro) horas.
§ 1º As unidades aduaneiras poderão adotar período diário para atendimento ao cidadão, distinto dos
estabelecidos no caput.
§ 2º Os Superintendentes da Receita Federal do Brasil fixarão o período diário para atendimento e o horário de
funcionamento das respectivas unidades, conforme definições previstas no caput, por intermédio de portaria,
buscando, sempre que possível, a uniformidade regional.
§ 3º Atendidas as especificidades locais, os Superintendentes da Receita Federal do Brasil poderão fixar para as
Agências da Receita Federal do Brasil de suas respectivas jurisdições o período diário de atendimento de 5
(cinco) horas.
§ 4º Os horários de atendimento das unidades, estabelecidos pelos Superintendentes da Receita Federal do
Brasil, serão divulgados no sítio da RFB na Internet, no endereço .
Art. 5º Nas unidades em que vigorar o horário de atendimento estabelecido no inciso I do caput do art. 4º, o
atendimento será realizado em regime de turnos ou escalas.
§ 1º Nos casos de que trata este artigo, fica autorizado aos atendentes cumprirem jornada de trabalho de 6
(seis) horas diárias e carga horária de 30 (trinta) horas semanais, dispensado o intervalo para refeições, nos
termos do art. 3º do Decreto nº 1.590, de 10 de agosto de 1995.
§ 2º Nos termos do § 2º do art. 3º do Decreto nº 1.590, de 1995, determina-se a afixação de quadro com a
escala nominal dos servidores que trabalharem no regime de que trata o caput, constando dias e horários dos
seus expedientes.
§ 3º O quadro de que trata o § 2º deverá ser afixado nas dependências da unidade de atendimento, em local
visível e de grande circulação de usuários dos serviços, e ser permanentemente atualizado.
Art. 6º Fica assegurado o atendimento ao cidadão que possuir senha de atendimento e encontrar-se no interior
da unidade de atendimento da RFB, ainda que após o horário de encerramento do atendimento.
Parágrafo único. Por motivos de força maior ou por indisponibilidade dos meios necessários para a execução
do serviço, não sendo possível a conclusão de alguma etapa do atendimento, será dada prioridade para a
continuidade do atendimento, assim que cessarem as causas impeditivas.
CAPÍTULO IV
DO AGENDAMENTO E DA SENHA DE ATENDIMENTO
Art. 7º Todas as unidades de atendimento da RFB deverão disponibilizar vagas para atendimento, por
intermédio de agendamento.
§ 1º Cabe à unidade de atendimento programar a grade de agendamento, de acordo com a sua capacidade,
horário de atendimento e especificidades locais.
§ 2º Cabe à Coordenação-Geral de Atendimento e Educação Fiscal (Coaef) definir os tipos de atendimento com
agendamento obrigatório e a quantidade mínima e máxima de dias úteis para a composição das grades de
agendamento das unidades, observada a uniformidade nacional.
Art. 8º Os Delegados e Inspetores-Chefes da RFB poderão, para as unidades de atendimento sob sua jurisdição,
mediante portaria a ser publicada no Boletim de Serviços da RFB:
I - definir os tipos de atendimento que estarão condicionados ao atendimento exclusivamente por
agendamento, ressalvados os casos comprovadamente excepcionais; e
II - estabelecer faixa de horário exclusiva para atendimento agendado.
§ 1º A unidade de atendimento deverá disponibilizar no sítio da RFB na Internet a relação dos tipos de
atendimento e respectivas faixas de horário, conforme mencionado nos incisos I e II do caput.
§ 2º A unidade de atendimento deverá encaminhar à Coaef, por intermédio da Divisão de Interação com o
Cidadão (Divic) da respectiva região fiscal, cópia da portaria a que se refere o caput, para divulgação no sítio
da RFB na Internet.
Art. 9º Os atendimentos poderão ser agendados mediante acesso ao sítio da RFB na Internet.
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Parágrafo único. A RFB poderá disponibilizar outras formas de realização de agendamento.
Art. 10. Para o agendamento do atendimento, deverá ser informado:
I - o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) do interessado, no caso, respectivamente, de pessoa física ou jurídica;
II - o número de inscrição no CPF do cidadão que apresentará a demanda;
III - o serviço pretendido; e
IV - o dia, a hora e a unidade para atendimento.
§ 1º O não comparecimento ao atendimento na unidade da RFB, na data e no horário agendados, por 2 (duas)
vezes no período de 90 (noventa) dias, implicará o bloqueio de novo agendamento para o interessado e para o
cidadão por 30 (trinta) dias, contados da 2ª (segunda) ocorrência.
§ 2º Na impossibilidade de comparecimento ao atendimento agendado e para evitar a consequência prevista
no § 1º, o interessado ou o cidadão deverá cancelar a senha de atendimento até às 21 (vinte e uma) horas do
dia imediatamente anterior ao previsto para o atendimento.
§ 3º Na hipótese de que trata o § 1º, mediante justificativa, o chefe da unidade de atendimento da RFB poderá
desbloquear o acesso do interessado e do cidadão ao agendamento.
Art. 11. Não será prestado o atendimento ao interessado cujo CPF, CNPJ ou serviço pretendido for distinto
daquele indicado por ocasião do agendamento.
Art. 12. A senha de atendimento será emitida:
I - pela unidade de atendimento, no momento em que for solicitada pelo cidadão, desde que haja capacidade
de atendimento no dia; ou
II - pelo cidadão, quando do agendamento.
Parágrafo único. Fica a critério da unidade de atendimento definir a quantidade diária de senhas a serem
emitidas, levando-se em consideração a sua capacidade de atendimento.
CAPÍTULO V
DO ATENDIMENTO PRIORITÁRIO
Art. 13. Terão atendimento prioritário, nos termos da legislação vigente, as pessoas com deficiência, os idosos
com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas por
crianças de colo.
Parágrafo único. A prioridade de que trata o caput aplica-se aos atendimentos cujo cidadão seja o próprio
interessado ou representante legal.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 14. A Coaef publicará os atos complementares que se fizerem necessários ao cumprimento do disposto
nesta Portaria.
Art. 15. Esta Portaria entra em vigor 30 (trinta) dias após a data de sua publicação no Diário Oficial da União.
Art. 16. Ficam revogadas as Portarias RFB nº 10.926, de 29 de agosto de 2007, e nº 2.445, de 22 de dezembro
de 2010.
JORGE ANTONIO DEHER RACHID

RESOLUÇÃO SENADO FEDERAL- SF Nº 10 DE 30.03.2016 - D.O.U.: 31.03.2016 - Suspende, nos
termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução do inciso IV do art. 22 da Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente, nos termos do art. 48, inciso
XXVIII, do Regimento Interno, promulgo a seguinte:
O Senado Federal
Resolve:
Art. 1º É suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução do inciso IV do art. 22
da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, declarado inconstitucional por decisão definitiva proferida pelo
Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 595.838.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 30 de março de 2016
Senador RENAN CALHEIROS
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Presidente do Senado Federal
Nota do Guia Trabalhista
Lei nº 8.212/91
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de:
...............
IV - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a
serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL - CJF DE 16.03.2016 - D.O.U: 21.03.2016 - SÚMULA 60( C A N C E L
A M E N TO ) O décimo terceiro salário não integra o salário de contribuição para fins de cálculo do
salário de benefício, independentemente da data da concessão do benefício previdenciário.
Precedentes: PEDILEF n. 2008.72.53.000258-3, julgamento: 28/5/2009. DJ 28/7/2009.
PEDILEF n. 2009.72.51.008649-2, julgamento: 29/3/2012. DOU 11 / 5 / 2 0 1 2 .
PEDILEF n. 2010.72.58.002398-9, julgamento: 15/5/2012. DOU 8/6/2012.
PEDILEF n. 0007788-29.2008.4.03.6317, julgamento: 15/5/2012.DOU 6/7/2012.
Publique-se. Brasília, 27 de junho de 2012.
MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (*) Julgando o PEDILEF n.
0055090-29.2013.4.03.6301, na sessão de 16/3/2016, a Turma Nacional de Uniformização, deliberou, por
maioria, pelo CANCELAMENTO da súmula n. 60, vencidos os Juízes Federais Boaventura João Andrade e Fábio
Cesar dos Santos Oliveira.
Publique-se. Brasília, 16 de março de 2016.
MINISTRO OG FERNANDES
Presidente da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais
SÚMULA 83A partir da entrada em vigor da Lei n. 8.870/94, o décimo terceiro salário não integra o salário de
contribuição para fins de cálculo do salário de benefício.
Precedente: PEDILEF n. 0055090-29.2013.4.03.6301, julgamento: 16/3/2016.
Publique-se. Brasília, 16 de março de 2016.
MINISTRO OG FERNANDES
Presidente da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais
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