INFORMAÇÕES TÉCNICAS – Abril/2016

ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO RFB Nº 2, DE 01 DE ABRIL DE 2016 - DOU de 04/04/2016, seção 1,
pág. 75 - Aprova o formulário eletrônico da Declaração de Regularização Cambial e Tributária
(Dercat).
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. 6º da Instrução Normativa RFB nº 1.627, de 11 de
março de 2016, declara:
Art. 1º Fica aprovado o formulário eletrônico da Declaração de Regularização Cambial e Tributária (Dercat).
Art. 2º A Dercat estará disponível para utilização a partir das 8h00min de 4 de abril de 2016, no Centro Virtual
de Atendimento (eCAC), no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) na Internet, no endereço
http://rfb.gov.br.
Art. 3º Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
JORGE ANTONIO DEHER RACHID

LEI Nº 13.267, DE 6 DE ABRIL DE 2016 - DOU de 7.4.2016 - Disciplina a criação e a organização das
associações denominadas empresas juniores, com funcionamento perante instituições de ensino
superior.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o Esta Lei disciplina a criação e a organização das associações denominadas empresas juniores, com
funcionamento perante instituições de ensino superior.
Art. 2º Considera-se empresa júnior a entidade organizada nos termos desta Lei, sob a forma de associação
civil gerida por estudantes matriculados em cursos de graduação de instituições de ensino superior, com o
propósito de realizar projetos e serviços que contribuam para o desenvolvimento acadêmico e profissional dos
associados, capacitando-os para o mercado de trabalho.
§ 1º A empresa júnior será inscrita como associação civil no Registro Civil das Pessoas Jurídicas e no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica.
§ 2º A empresa júnior vincular-se-á a instituição de ensino superior e desenvolverá atividades relacionadas ao
campo de abrangência de pelo menos um curso de graduação indicado no estatuto da empresa júnior, nos
termos do estatuto ou do regimento interno da instituição de ensino superior, vedada qualquer forma de
ligação partidária.
Art. 3º Poderão integrar a empresa júnior estudantes regularmente matriculados na instituição de ensino
superior e no curso de graduação a que a entidade seja vinculada, desde que manifestem interesse, observados
os procedimentos estabelecidos no estatuto.
§ 1º (VETADO).
§ 2º Os estudantes matriculados em curso de graduação e associados à respectiva empresa júnior exercem
trabalho voluntário, nos termos da Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998.
Art. 4º A empresa júnior somente poderá desenvolver atividades que atendam a pelo menos uma das
seguintes condições:
I - relacionem-se aos conteúdos programáticos do curso de graduação ou dos cursos de graduação a que se
vinculem;
II - constituam atribuição da categoria profissional correspondente à formação superior dos estudantes
associados à entidade.
§ 1º As atividades desenvolvidas pela empresa júnior deverão ser orientadas e supervisionadas por professores
e profissionais especializados, e a empresa, desde que devidamente reconhecida nos termos do art. 9º, terá
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gestão autônoma em relação à direção da faculdade, ao centro acadêmico e a qualquer outra entidade
acadêmica.
§ 2º A empresa júnior poderá cobrar pela elaboração de produtos e pela prestação de serviços
independentemente de autorização do conselho profissional regulamentador de sua área de atuação
profissional, ainda que esse seja regido por legislação específica, desde que essas atividades sejam
acompanhadas por professores orientadores da instituição de ensino superior ou supervisionadas por
profissionais habilitados.
Art. 5º A empresa júnior, cujos fins são educacionais e não lucrativos, terá, além de outros específicos, os
seguintes objetivos:
I - proporcionar a seus membros as condições necessárias para a aplicação prática dos conhecimentos teóricos
referentes à respectiva área de formação profissional, dando-lhes oportunidade de vivenciar o mercado de
trabalho em caráter de formação para o exercício da futura profissão e aguçando-lhes o espírito crítico,
analítico e empreendedor;
II - aperfeiçoar o processo de formação dos profissionais em nível superior;
III - estimular o espírito empreendedor e promover o desenvolvimento técnico, acadêmico, pessoal e
profissional de seus membros associados por meio de contato direto com a realidade do mercado de trabalho,
desenvolvendo atividades de consultoria e de assessoria a empresários e empreendedores, com a orientação
de professores e profissionais especializados;
IV - melhorar as condições de aprendizado em nível superior, mediante a aplicação da teoria dada em sala de
aula na prática do mercado de trabalho no âmbito dessa atividade de extensão;
V - proporcionar aos estudantes a preparação e a valorização profissionais por meio da adequada assistência
de professores e especialistas;
VI - intensificar o relacionamento entre as instituições de ensino superior e o meio empresarial;
VII - promover o desenvolvimento econômico e social da comunidade ao mesmo tempo em que fomenta o
empreendedorismo de seus associados.
Art. 6º Para atingir seus objetivos, caberá à empresa júnior:
I - promover o recrutamento, a seleção e o aperfeiçoamento de seu pessoal com base em critérios técnicos;
II - realizar estudos e elaborar diagnósticos e relatórios sobre assuntos específicos inseridos em sua área de
atuação;
III - assessorar a implantação das soluções indicadas para os problemas diagnosticados;
IV - promover o treinamento, a capacitação e o aprimoramento de graduandos em suas áreas de atuação;
V - buscar a capacitação contínua nas atividades de gerenciamento e desenvolvimento de projetos;
VI - desenvolver projetos, pesquisas e estudos, em nível de consultoria, assessoramento, planejamento e
desenvolvimento, elevando o grau de qualificação dos futuros profissionais e colaborando, assim, para
aproximar o ensino superior da realidade do mercado de trabalho;
VII - fomentar, na instituição a que seja vinculada, cultura voltada para o estímulo ao surgimento de
empreendedores, com base em política de desenvolvimento econômico sustentável;
VIII - promover e difundir o conhecimento por meio de intercâmbio com outras associações, no Brasil e no
exterior.
Art. 7º É vedado à empresa júnior:
I - captar recursos financeiros para seus integrantes por intermédio da realização de seus projetos ou de
qualquer outra atividade;
II - propagar qualquer forma de ideologia ou pensamento político-partidário.
§ 1º A renda obtida com os projetos e serviços prestados pela empresa júnior deverá ser revertida
exclusivamente para o incremento das atividades-fim da empresa.
§ 2º É permitida a contratação de empresa júnior por partidos políticos para a prestação de serviços de
consultoria e de publicidade.
Art. 8º A empresa júnior deverá comprometer-se a:
I - exercer suas atividades em regime de livre e leal concorrência;
II - exercer suas atividades segundo a legislação específica aplicável a sua área de atuação e segundo os
acordos e as convenções da categoria profissional correspondente;
III - promover, com outras empresas juniores, o intercâmbio de informações de natureza comercial, profissional
e técnica sobre estrutura e projetos;
IV - cuidar para que não se faça publicidade ou propaganda comparativa, por qualquer meio de divulgação,
que deprecie, desabone ou desacredite a concorrência;
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V - integrar os novos membros por meio de política previamente definida, com períodos destinados à
qualificação e à avaliação;
VI - captar clientela com base na qualidade dos serviços e na competitividade dos preços, vedado o aliciamento
ou o desvio desleal de clientes da concorrência, bem como o pagamento de comissões e outras benesses a
quem os promova.
Art. 9º O reconhecimento de empresa júnior por instituição de ensino superior dar-se-á conforme as normas
internas dessa instituição e nos termos deste artigo.
§ 1º Competirá ao órgão colegiado da unidade de ensino da instituição de ensino superior a aprovação do
plano acadêmico da empresa júnior, cuja elaboração deverá contar com a participação do professor orientador
e dos estudantes envolvidos na iniciativa júnior.
§ 2º O plano acadêmico indicará, entre outros, os seguintes aspectos educacionais e estruturais da empresa
júnior e da instituição de ensino superior:
I - reconhecimento da carga horária dedicada pelo professor orientador;
II - suporte institucional, técnico e material necessário ao início das atividades da empresa júnior.
§ 3º A instituição de ensino superior é autorizada a ceder espaço físico a título gratuito, dentro da própria
instituição, que servirá de sede para as atividades de assessoria e consultoria geridas pelos estudantes
empresários juniores.
§ 4º As atividades da empresa júnior serão inseridas no conteúdo acadêmico da instituição de ensino superior
preferencialmente como atividade de extensão.
§ 5º Competirá ao órgão colegiado da instituição de ensino superior criar normas para disciplinar sua relação
com a empresa júnior, assegurada a participação de representantes das empresas juniores na elaboração
desse regramento.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de abril de 2016; 1950 da Independência e 1280 da República.
DILMA ROUSSEFF
Nelson Barbosa

PORTARIA CONJUNTA PGFN / RFB Nº 550, DE 11 DE ABRIL DE 2016 - DOU de 12/04/2016, seção 1,
pág. 12 - Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos sujeitos passivos para a
consolidação dos débitos a serem pagos ou parcelados nos termos do art. 2º da Lei nº 12.996, de
18 de junho de 2014, relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do
parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, às contribuições instituídas a
título de substituição e às contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL e o PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso das
atribuições que lhes conferem 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 o art. 82 do Regimento Interno da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pela Portaria MF nº 36, de 24 de janeiro de 2014, e tendo
em vista o disposto nos arts. 11 e 20 da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 13, de 30 de julho de 2014:
RESOLVEM:
Art. 1º O sujeito passivo que aderiu a quaisquer das modalidades de parcelamento previstas no § 1º do art.
1º da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 13, de 30 de julho de 2014, e tem débitos a consolidar nas modalidades
previstas nos incisos I e III do mesmo dispositivo, deverá, na forma e nos prazos previstos nesta Portaria
Conjunta, realizar os seguintes procedimentos, necessários à consolidação do parcelamento:
I - indicar os débitos a serem parcelados;
II - informar o número de prestações pretendidas;
III - indicar os montantes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) a serem utilizados para liquidação de valores correspondentes a multas, de mora ou de ofício, e
a juros moratórios;
IV - desistir, até o dia 6 de maio de 2016, de parcelamentos em curso, caso deseje incluir, na consolidação de
que trata esta Portaria Conjunta, saldos remanescentes desses parcelamentos; e
V - cumprir, se for o caso, até o dia 6 de maio de 2016, as obrigações de que trata a Instrução Normativa RFB
nº 1.491, de 19 de agosto de 2014.
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Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se inclusive ao sujeito passivo que optou pelas modalidades
previstas nos incisos II ou IV do § 1º do art. 1º da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 13, de 2014, e que tenha
débitos a parcelar nas modalidades previstas nos incisos I ou III desse mesmo dispositivo.
Art. 2º O sujeito passivo que aderiu às modalidades de pagamento à vista com utilização de prejuízo fiscal e de
base de cálculo negativa da CSLL, a que se referem os incisos V e VII do caput do art. 23 da Portaria Conjunta
PGFN/RFB nº 13, de 2014, deverá, na forma e no prazo previstos nesta Portaria Conjunta, realizar os seguintes
procedimentos:
I - indicar os débitos pagos à vista;
II - indicar os montantes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL a serem utilizados para
liquidação de valores correspondentes a multas, de mora ou de ofício, e a juros moratórios; e
III - cumprir, se for o caso, até o dia 6 de maio de 2016, as obrigações de que trata a Instrução Normativa RFB
nº 1.491, de 2014.
Art. 3º Os procedimentos descritos nos incisos I a III do caput do art. 1º e I e II do caput do art. 2º deverão ser
realizados exclusivamente no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) ou da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) na Internet, nos endereços ou , do dia 7 de junho até às 23h59min59s (vinte e três
horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove segundos), horário de Brasília, do dia 24 de junho de 2016.
Art. 4º A consolidação do parcelamento ou a homologação do pagamento à vista somente será efetivada se o
sujeito passivo tiver efetuado o pagamento, dentro do prazo de que trata o art. 3º:
I - de todas as prestações devidas até o mês anterior ao referido no art. 3º, quando se tratar de modalidade de
parcelamento; ou
II - do saldo devedor de que trata o § 3º do art. 20 da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 13, de 2014, quando se
tratar de modalidade de pagamento à vista com utilização de créditos decorrentes de prejuízo fiscalou de base
de cálculo negativa da CSLL.
Parágrafo único. Os valores referidos nos incisos I e II do caput devem ser considerados em relação à totalidade
dos débitos indicados em cada modalidade.
Art. 5º À consolidação de que trata esta Portaria Conjunta aplicam-se os arts. 5º a 7º, 9º a 16 e 18 da Portaria
Conjunta RFB/PGFN nº 1.064, de 30 de julho de 2015.
Art. 6º Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
JORGE ANTONIO DEHER RACHID
Secretário da Receita Federal do Brasil
FABRÍCIO DA SOLLER
Procurador-Geral da Fazenda Nacional

CONVÊNIO ICMS Nº 20 DE 08/04/2016 - DOU de 13.04.2016 - Altera o Convênio ICMS 84/09, que
dispõe sobre as operações de saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação.
O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 160ª Reunião Ordinária, realizada em Manaus,
AM, no dia 8 de abril de 2016, tendo em vista o disposto no art. 102 e 199 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de
1966, CTN, resolve celebrar o seguinte:
CONVÊNIO
Cláusula primeira . Os dispositivos a seguir indicados do Convênio ICMS 84/2009, de 25 de setembro de 2009,
passam a vigorar com as seguintes redações:
I - o caput da cláusula primeira:
"Cláusula primeira Os Estados e o Distrito Federal acordam em estabelecer mecanismos para controle das
saídas de mercadorias com o fim específico de exportação, promovidas por contribuintes localizados nos seus
territórios para empresa comercial exportadora ou outro estabelecimento da mesma empresa.";
II - o caput da cláusula segunda:
"Cláusula segunda O estabelecimento remetente deverá emitir nota fiscal contendo, além dos requisitos
exigidos pela legislação, a indicação de CFOP específico para a operação de remessa com o fim específico de
exportação.";
III - o caput da cláusula terceira:
"Cláusula terceira O estabelecimento destinatário, ao emitir nota fiscal com a qual a mercadoria, total ou
parcialmente, será remetida para o exterior, deverá informar:
I - nos campos relativos ao item da nota fiscal:
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a) o CFOP específico para a operação de exportação de mercadoria adquirida com o fim específico de
exportação;
b) a mesma classificação tarifária NCM/SH constante na nota fiscal emitida pelo estabelecimento remetente;
c) a mesma unidade de medida constante na nota fiscal emitida pelo estabelecimento remetente;
II - no grupo de controle de exportação, por item da nota fiscal:
a) o número do Registro de Exportação;
b) a chave de acesso da NF-e relativa às mercadorias recebidas para exportação;
c) a quantidade do item efetivamente exportado.";
IV - a cláusula quarta:
"Cláusula quarta Relativamente às operações de que trata este convênio, o estabelecimento destinatário, além
dos procedimentos a que estiver sujeito conforme a legislação de sua unidade federada, deverá emitir
"Memorando-Exportação", conforme modelo constante do Anexo Único, contendo, no mínimo, as seguintes
indicações:
I - denominação: "Memorando-Exportação";
II - número de ordem;
III - data da emissão;
IV - nome, endereço e números de inscrição, estadual e no CNPJ, do estabelecimento emitente;
V - nome, endereço e números de inscrição, estadual e no CNPJ ou CPF, do estabelecimento remetente da
mercadoria;
VI - chave de acesso, número e data da(s) nota(s) fiscal(is) de remessa com fim específico de exportação;
VII - chave de acesso, número e data da(s) nota(s) fiscal(is) de exportação;
VIII - número da Declaração de Exportação;
IX - número do Registro de Exportação;
X - número do Conhecimento de Embarque e a data do respectivo embarque;
XI - a classificação tarifária NCM/SH e a quantidade da mercadoria exportada;
XII - data e assinatura do emitente ou seu representante legal.
§ 1º Até o último dia do mês subsequente ao do embarque da mercadoria para o exterior, o estabelecimento
exportador encaminhará ao estabelecimento remetente o "Memorando-Exportação", que será acompanhado:
I - da cópia do comprovante de exportação;
II - da cópia do registro de exportação averbado.
§ 2º O Memorando-Exportação poderá ser emitido em meio digital, em formato a ser definido pela unidade
federada do exportador.";
V - o caput da cláusula sétima:
"Cláusula sétima A comercial exportadora ou outro estabelecimento da mesma empresa, por ocasião da
operação de exportação, deverá registrar no SISCOMEX, para fins de comprovação de exportação da
mercadoria adquirida com o fim específico de exportação, o Registro de Exportação (RE) com as seguintes
informações:
I - no quadro "Dados da Mercadoria":
a) código da NCM/SH da mercadoria, idêntico ao da nota fiscal de remessa com o fim específico de exportação;
b) unidade de medida de comercialização da mercadoria, idêntica à da nota fiscal de remessa com o fim
específico de exportação;
c) resposta "NÃO" à pergunta "O exportador é o único fabricante?";
d) no campo "Observação do Exportador": O CNPJ ou o CPF do remetente e o número da(s) nota(s) fiscal(is) do
remetente da mercadoria adquirida com o fim específico de exportação;
II - no quadro "Unidade da Federação Produtora":
a) a identificação do fabricante da mercadoria exportada e da sua unidade federada, mediante informação da
UF e do CNPJ/CPF do produtor;
b) a quantidade de mercadoria efetivamente exportada.";
VI - o Anexo Único, conforme Anexo Único deste convênio.
Cláusula segunda . Os dispositivos a seguir indicados ficam acrescentados ao Convênio ICMS 84/2009, com as
seguintes redações:
I - o § 7º à cláusula sexta:
"§ 7º Para fins fiscais, somente será considerada exportada a mercadoria cujo despacho de exportação esteja
averbado.";
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II - a cláusula sexta-A:
"Cláusula sexta-A A empresa comercial exportadora ou outro estabelecimento da mesma empresa que houver
adquirido mercadorias de empresa optante pelo Simples Nacional, com o fim específico de exportação para o
exterior, que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da emissão da nota fiscal pela
vendedora, não efetivar a exportação, nos termos do § 7º da cláusula sexta, ficará sujeita ao pagamento do
imposto que deixou de ser pago pela empresa vendedora, acrescido dos juros de mora e multa, de mora ou de
ofício, calculados na forma da legislação relativa à cobrança do tributo não pago.".
Cláusula terceira . Ficam revogados os seguintes dispositivos do Convênio ICMS 84/2009:
I - o inciso III do caput da cláusula terceira;
II - da cláusula quarta:
a) os incisos XIII e XIV do caput;
b) os inciso III e IV do § 1º;
c) os §§ 3º ao 6º;
III - as alíneas "e" a "g" do inciso II do caput da cláusula sétima.
Cláusula quarta . Este convênio entra em vigor na data da publicação no Diário Oficial da União, produzindo
efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação.
ANEXO ÚNICO
"ANEXO ÚNICO
Convênio ICMS 84/2009, cláusula quarta
MEMORANDO EXPORTAÇÃO N.º
EXPORTADOR
RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:
INSC. ESTADUAL:

CNPJ:

DADOS DA EXPORTAÇÃO
CHAVE DE ACESSO DA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL N.º

DATA DE EMISSÃO:

DECLARAÇÃO DE EXPORTAÇÃO N.º
REGISTRO DE EXPORTAÇÃO N.º
CONHECIMENTO DE EMBARQUE N.º DATA DE EMBARQUE:
DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS EXPORTADOS
QUANT.

UND.

NCM

DESCRIÇÃO

REMETENTE COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO
RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:
INSC. ESTADUAL:

CNPJ:
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DADOS DOS DOCUMENTOS FISCAIS DE REMESSA
CHAVE DE ACESSO DA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL N.º

DATA DE EMISSÃO:

REPRESENTANTE LEGAL DO EXPORTADOR/RESPONSÁVEL
NOME

DATA DA EMISSÃO ASSINATURA

CONVÊNIO ICMS 27, DE 8-4-2016 - DOU 13-4-2016 - O Conselho Nacional de Política Fazendária CONFAZ, na sua 160ª Reunião Ordinária, realizada em Manaus, AM, no dia 8 de abril de 2016,
tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o
seguinte:
CONVÊNIO
Cláusula primeira Ficam prorrogadas até 30 de abril de 2017 as disposições contidas nos convênios a seguir
indicados:
I - Convênio ICMS 32/95, de 4 de abril de 1995, que autoriza os Estados e o DF a conceder isenção nas
operações internas com veículos automotores, máquinas e equipamentos quando adquiridos pelos Corpos de
Bombeiros Voluntários para utilização nas suas atividades específicas;
II - Convênio ICMS 95/98, de 18 de setembro de 1998, que isenta importação de produtos imunobiológicos,
medicamentos e inseticidas destinadas à vacinação e combate à dengue, malária e febre amarela, realizada
pela Fundação Nacional de Saúde;
III - Convênio ICMS 116/98, de 11 de dezembro de 1998, que isenta todas operações com preservativos;
IV - Convênio ICMS 01/99, de 2 de março de 1999, que isenta todas operações com equipamentos e insumos
destinados ao atendimento médico hospitalar;
V - Convênio ICMS 74/00, de 15 de setembro de 2000, que autoriza o RJ a isentar importação realizada pela
Fundação Pró-Instituto de Hematologia-FUNDARJ de diversos equipamentos laboratoriais sem similar nacional;
VI - Convênio ICMS 46/01, de 6 de julho de 2001, que autoriza SC a isentar aquisições internas de veículos pela
ISPERE;
VII - Convênio ICMS 21/03, de 4 de abril de 2003, que autoriza SP a isentar importação de medicamento por
empresa patrocinadora do "Programa de Acesso Expandido" de que trata a Resolução RCD 26/99 para doação
a hospitais, clínicas e centros de pesquisa, bem como a saída posterior desses medicamentos em doação aos
estabelecimentos citados;
VIII - Convênio ICMS 129/03, de 17 de dezembro de 2003, que autoriza SC a isentar operações internas com
veículos automotores adquiridos pelo Centro de Recuperação Nova Esperança - CERENE;
IX - Convênio ICMS 83/07, de 6 de julho de 2007, que autoriza o PI a PI isentar saídas em doação para a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Teresina - Piauí (APAE) e nas saídas subsequentes por ela
promovidas;
X - Convênio ICMS 50/09, de 3 de julho de 2009, que autoriza os Estados do PA, PE e RS a conceder crédito
presumido para a execução do Programa Luz para Todos;
XI - Convênio ICMS 47/10, de 26 de março de 2010, que autoriza o PR a isentar saída interna de mercadoria
promovida pela Associação dos Amigos do MON - Museu Oscar Niemeyer;
XII - Convênio ICMS 74/10, de 3 de maio de 2010, que autoriza o PI a isentar saídas internas de geladeiras
realizadas no âmbito do Projeto Doação e Troca de Geladeira para comunidade de baixa renda; e
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XIII - Convênio ICMS 138/10, de 24 de setembro de 2010, que autoriza os Estados de PE e RR a isentar as saídas
internas de geladeiras no âmbito do Programa de Eficiência Energética.
Cláusula segunda Este convênio entra em vigor na data da publicação da sua ratificação nacional.

ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO COSIT Nº 11, DE 11 DE ABRIL DE 2016 - (Publicado no sítio da RFB
na internet em 13/04/2016) - Divulga taxas de câmbio para fins de elaboração de balanço relativo
ao mês de março de 2016.
A COORDENADORA DE TRIBUTOS SOBRE A RENDA, PATRIMÔNIO E OPERAÇÕES FINANCEIRAS, no uso da
atribuição que lhe confere o inciso IV do art. 293 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 203, de 14 de maio de 2012, da delegação de competência de que trata o
art. 3º da Portaria Cosit nº 3, de 8 de maio de 2008, e tendo em vista o disposto nos arts. 35, 36 e 37 da Lei
nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, no art. 8º da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e nos arts. 375 a 378
do Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999),
DECLARA:
Art. 1º Para fins de determinação do lucro real, no reconhecimento das variações monetárias decorrentes de
atualizações de créditos ou obrigações em moeda estrangeira, quando da elaboração do balanço relativo ao
mês de março de 2016, na apuração do imposto de renda das pessoas jurídicas em geral, serão utilizadas as
taxas de compra e de venda disponíveis no Sistema de Informações Banco Central (Sisbacen), em 31 de março
de 2016.
Art. 2º As cotações das principais moedas a serem utilizadas nas condições do art. 1º deste Ato Declaratório
Executivo são:
Março/2016
Código
Moeda
Cotação Compra R$
Cotação Venda R$
220
Dólar dos Estados Unidos
3,5583
3,5589
978
Euro
4,0529
4,0539
425
Franco Suíço
3,7112
3,7153
470
Iene Japonês
0,03165
0,03166
540
Libra Esterlina
5,1154
5,1181
Art. 3º Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua publicação na internet, no endereço
http://rfb.gov.br.
CLÁUDIA LÚCIA PIMENTEL MARTINS DA SILVA

RESOLUÇÃO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO TST N.º 204, DE 15.03.2016 - Edita a Instrução
Normativa n° 39, que dispõe sobre as normas do Código de Processo Civil de 2015 aplicáveis e
inaplicáveis ao Processo do Trabalho, de forma não exaustiva.
O EGRÉGIO PLENO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, em Sessão Extraordinária hoje realizada, sob a
Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, Presidente do Tribunal,
presentes os Excelentíssimos Senhores Ministros Emmanoel Pereira, Vice-Presidente do Tribunal, Renato de
Lacerda Paiva, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, João Oreste Dalazen, Antonio José de Barros
Levenhagen, João Batista Brito Pereira, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Aloysio Corrêa da Veiga, Luiz Philippe
Vieira de Mello Filho, Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Maria de Assis Calsing, Dora Maria da Costa,
Guilherme Augusto Caputo Bastos, Márcio Eurico Vitral Amaro, Walmir Oliveira da Costa, Maurício Godinho
Delgado, Kátia Magalhães Arruda, Augusto César Leite de Carvalho, José Roberto Freire Pimenta, Delaíde Alves
Miranda Arantes, Hugo Carlos Scheuermann, Alexandre de Souza Agra Belmonte, Cláudio Mascarenhas
Brandão, Douglas Alencar Rodrigues, Maria Helena Mallmann e a Excelentíssima Vice-Procuradora-Geral do
Trabalho, Dr.ª Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano,
considerando a vigência de novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 17.03.2015) a partir de 18 de
março de 2016,
considerando a imperativa necessidade de o Tribunal Superior do Trabalho posicionar-se, ainda que de forma
não exaustiva, sobre as normas do Código de Processo Civil de 2015 aplicáveis e inaplicáveis ao Processo do
Trabalho,
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considerando que as normas dos arts. 769 e 889 da CLT não foram revogadas pelo art. 15 do CPC de 2015, em
face do que estatui o art. 2º, § 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro,
considerando a plena possibilidade de compatibilização das normas em apreço,
considerando o disposto no art. 1046, § 2º, do CPC, que expressamente preserva as “disposições especiais dos
procedimentos regulados em outras leis”, dentre as quais sobressaem as normas especiais que disciplinam o
Direito Processual do Trabalho,
considerando o escopo de identificar apenas questões polêmicas e algumas das questões inovatórias
relevantes para efeito de aferir a compatibilidade ou não de aplicação subsidiária ou supletiva ao Processo do
Trabalho do Código de Processo Civil de 2015,
considerando a exigência de transmitir segurança jurídica aos jurisdicionados e órgãos da Justiça do Trabalho,
bem assim o escopo de prevenir nulidades processuais em detrimento da desejável celeridade,
considerando que o Código de Processo Civil de 2015 não adota de forma absoluta a observância do princípio
do contraditório prévio como vedação à decisão surpresa, como transparece, entre outras, das hipóteses de
julgamento liminar de improcedência do pedido (art. 332, caput e § 1º, conjugado com a norma explícita do
parágrafo único do art. 487), de tutela provisória liminar de urgência ou da evidência (parágrafo único do art.
9º) e de indeferimento liminar da petição inicial (CPC, art. 330),
considerando que o conteúdo da aludida garantia do contraditório há que se compatibilizar com os princípios
da celeridade, da oralidade e da concentração de atos processuais no Processo do Trabalho, visto que este, por
suas especificidades e pela natureza alimentar das pretensões nele deduzidas, foi concebido e estruturado para
a outorga rápida e impostergável da tutela jurisdicional (CLT, art. 769),
considerando que está sub judice no Tribunal Superior do Trabalho a possibilidade de imposição de multa
pecuniária ao executado e de liberação de depósito em favor do exequente, na pendência de recurso, o que
obsta, de momento, qualquer manifestação da Corte sobre a incidência no Processo do Trabalho das normas
dos arts. 520 a 522 e § 1º do art. 523 do CPC de 2015,
considerando que os enunciados de súmulas dos Tribunais do Trabalho a que se referem os incisos V e VI do §
1º do art. 489 do CPC de 2015 são exclusivamente os que contenham os fundamentos determinantes da
decisão (ratio decidendi - art. 926, § 2º),
RESOLVE
Aprovar a Instrução Normativa nº 39, nos seguintes termos:
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 39/2016
Dispõe sobre as normas do Código de Processo Civil de 2015 aplicáveis e inaplicáveis ao Processo do Trabalho,
de forma não exaustiva.
Art. 1° Aplica-se o Código de Processo Civil, subsidiária e supletivamente, ao Processo do Trabalho, em caso de
omissão e desde que haja compatibilidade com as normas e princípios do Direito Processual do Trabalho, na
forma dos arts. 769 e 889 da CLT e do art. 15 da Lei nº 13.105, de 17.03.2015.
§ 1º Observar-se-á, em todo caso, o princípio da irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias, de
conformidade com o art. 893, § 1º da CLT e Súmula nº 214 do TST.
§ 2º O prazo para interpor e contra-arrazoar todos os recursos trabalhistas, inclusive agravo interno e agravo
regimental, é de oito dias (art. 6º da Lei nº 5.584/70 e art. 893 da CLT), exceto embargos de declaração (CLT,
art. 897-A).
Art. 2° Sem prejuízo de outros, não se aplicam ao Processo do Trabalho, em razão de inexistência de omissão
ou por incompatibilidade, os seguintes preceitos do Código de Processo Civil:
I - art. 63 (modificação da competência territorial e eleição de foro);
II - art. 190 e parágrafo único (negociação processual);
III - art. 219 (contagem de prazos em dias úteis);
IV - art. 334 (audiência de conciliação ou de mediação);
V - art. 335 (prazo para contestação);
VI - art. 362, III (adiamento da audiência em razão de atraso injustificado superior a 30 minutos);
VII - art. 373, §§ 3º e 4º (distribuição diversa do ônus da prova por convenção das partes);
VIII - arts. 921, §§ 4º e 5º, e 924, V (prescrição intercorrente);
IX - art. 942 e parágrafos (prosseguimento de julgamento não unânime de apelação);
X - art. 944 (notas taquigráficas para substituir acórdão);
XI - art. 1010, § 3º(desnecessidade de o juízo a quo exercer controle de admissibilidade na apelação);
XII - arts. 1043 e 1044 (embargos de divergência);
XIII - art. 1070 (prazo para interposição de agravo).
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Art. 3° Sem prejuízo de outros, aplicam-se ao Processo do Trabalho, em face de omissão e compatibilidade, os
preceitos do Código de Processo Civil que regulam os seguintes temas:
I - art. 76, §§ 1º e 2º (saneamento de incapacidade processual ou de irregularidade de representação);
II - art. 138 e parágrafos (amicus curiae);
III - art. 139, exceto a parte final do inciso V (poderes, deveres e responsabilidades do juiz);
IV - art. 292, V (valor pretendido na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral);
V - art. 292, § 3º (correção de ofício do valor da causa);
VI - arts. 294 a 311 (tutela provisória);
VII - art. 373, §§ 1º e 2º (distribuição dinâmica do ônus da prova);
VIII - art. 485, § 7º (juízo de retratação no recurso ordinário);
IX - art. 489 (fundamentação da sentença);
X - art. 496 e parágrafos (remessa necessária);
XI - arts. 497 a 501 (tutela específica);
XII - arts. 536 a 538 (cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer, de não
fazer ou de entregar coisa);
XIII - arts. 789 a 796 (responsabilidade patrimonial);
XIV - art. 805 e parágrafo único (obrigação de o executado indicar outros meios mais eficazes e menos
onerosos para promover a execução);
XV - art. 833, incisos e parágrafos (bens impenhoráveis);
XVI - art. 835, incisos e §§ 1º e 2º (ordem preferencial de penhora);
XVII - art. 836, §§ 1º e 2º (procedimento quando não encontrados bens penhoráveis);
XVIII - art. 841, §§ 1º e 2º (intimação da penhora);
XIX - art. 854 e parágrafos (BacenJUD);
XX - art. 895 (pagamento parcelado do lanço);
XXI - art. 916 e parágrafos (parcelamento do crédito exequendo);
XXII - art. 918 e parágrafo único (rejeição liminar dos embargos à execução);
XXIII - arts. 926 a 928 (jurisprudência dos tribunais);
XXIV - art. 940 (vista regimental);
XXV - art. 947 e parágrafos (incidente de assunção de competência);
XXVI - arts. 966 a 975 (ação rescisória);
XXVII - arts. 988 a 993 (reclamação);
XXVIII - arts. 1013 a 1014 (efeito devolutivo do recurso ordinário - força maior);
XXIX - art. 1021 (salvo quanto ao prazo do agravo interno).
Art. 4° Aplicam-se ao Processo do Trabalho as normas do CPC que regulam o princípio do contraditório, em
especial os artigos 9º e 10, no que vedam a decisão surpresa.
§ 1º Entende-se por “decisão surpresa” a que, no julgamento final do mérito da causa, em qualquer grau de
jurisdição, aplicar fundamento jurídico ou embasar-se em fato não submetido à audiência prévia de uma ou de
ambas as partes.
§ 2º Não se considera “decisão surpresa” a que, à luz do ordenamento jurídico nacional e dos princípios que
informam o Direito Processual do Trabalho, as partes tinham obrigação de prever, concernente às condições da
ação, aos pressupostos de admissibilidade de recurso e aos pressupostos processuais, salvo disposição legal
expressa em contrário.
Art. 5° Aplicam-se ao Processo do Trabalho as normas do art. 356, §§ 1º a 4º, do CPC que regem o julgamento
antecipado parcial do mérito, cabendo recurso ordinário de imediato da sentença.
Art. 6° Aplica-se ao Processo do Trabalho o incidente de desconsideração da personalidade jurídica regulado no
Código de Processo Civil (arts. 133 a 137), assegurada a iniciativa também do juiz do trabalho na fase de
execução (CLT, art. 878).
§ 1º Da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o incidente:
I – na fase de cognição, não cabe recurso de imediato, na forma do art. 893, § 1º da CLT;
II – na fase de execução, cabe agravo de petição, independentemente de garantia do juízo;
III – cabe agravo interno se proferida pelo Relator, em incidente instaurado originariamente no tribunal (CPC,
art. 932, inciso VI).
§ 2º A instauração do incidente suspenderá o processo, sem prejuízo de concessão da tutela de urgência de
natureza cautelar de que trata o art. 301 do CPC.
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Art. 7° Aplicam-se ao Processo do Trabalho as normas do art. 332 do CPC, com as necessárias adaptações à
legislação processual trabalhista, cumprindo ao juiz do trabalho julgar liminarmente improcedente o pedido
que contrariar:
I – enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior do Trabalho (CPC, art. 927, inciso
V);
II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Tribunal Superior do Trabalho em julgamento de
recursos repetitivos (CLT, art. 896-B; CPC, art. 1046, § 4º);
III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
IV - enunciado de súmula de Tribunal Regional do Trabalho sobre direito local, convenção coletiva de trabalho,
acordo coletivo de trabalho, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória em
área territorial que não exceda à jurisdição do respectivo Tribunal (CLT, art. 896, “b”, a contrario sensu).
Parágrafo único. O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a
ocorrência de decadência.
Art. 8° Aplicam-se ao Processo do Trabalho as normas dos arts. 976 a 986 do CPC que regem o incidente de
resolução de demandas repetitivas (IRDR).
§ 1º Admitido o incidente, o relator suspenderá o julgamento dos processos pendentes, individuais ou coletivos,
que tramitam na Região, no tocante ao tema objeto de IRDR, sem prejuízo da instrução integral das causas e
do julgamento dos eventuais pedidos distintos e cumulativos igualmente deduzidos em tais processos,
inclusive, se for o caso, do julgamento antecipado parcial do mérito.
§ 2º Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho,
dotado de efeito meramente devolutivo, nos termos dos arts. 896 e 899 da CLT.
§ 3º Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Tribunal Superior do Trabalho será aplicada no
território nacional a todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre idêntica questão de direito.
Art. 9º O cabimento dos embargos de declaração no Processo do Trabalho, para impugnar qualquer decisão
judicial, rege-se pelo art. 897-A da CLT e, supletivamente, pelo Código de Processo Civil (arts. 1022 a 1025; §§
2º, 3º e 4º do art. 1026), excetuada a garantia de prazo em dobro para litisconsortes (§ 1º do art. 1023).
Parágrafo único. A omissão para fins do prequestionamento ficto a que alude o art. 1025 do CPC dá-se no caso
de o Tribunal Regional do Trabalho, mesmo instado mediante embargos de declaração, recusar-se a emitir tese
sobre questão jurídica pertinente, na forma da Súmula nº 297, item III, do Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 10. Aplicam-se ao Processo do Trabalho as normas do parágrafo único do art. 932 do CPC, §§ 1º a 4º do
art. 938 e §§ 2º e 7º do art. 1007.
Parágrafo único. A insuficiência no valor do preparo do recurso, no Processo do Trabalho, para os efeitos do §
2º do art. 1007 do CPC, concerne unicamente às custas processuais, não ao depósito recursal.
Art. 11. Não se aplica ao Processo do Trabalho a norma do art. 459 do CPC no que permite a inquirição direta
das testemunhas pela parte (CLT, art. 820).
Art. 12. Aplica-se ao Processo do Trabalho o parágrafo único do art. 1034 do CPC. Assim, admitido o recurso de
revista por um fundamento, devolve-se ao Tribunal Superior do Trabalho o conhecimento dos demais
fundamentos para a solução apenas do capítulo impugnado.
Art. 13. Por aplicação supletiva do art. 784, I (art. 15 do CPC), o cheque e a nota promissória emitidos em
reconhecimento de dívida inequivocamente de natureza trabalhista também são títulos extrajudiciais para
efeito de execução perante a Justiça do Trabalho, na forma do art. 876 e segs. da CLT.
Art. 14. Não se aplica ao Processo do Trabalho o art. 165 do CPC, salvo nos conflitos coletivos de natureza
econômica (Constituição Federal, art. 114, §§ 1º e 2º).
Art. 15. O atendimento à exigência legal de fundamentação das decisões judiciais (CPC, art. 489, § 1º) no
Processo do Trabalho observará o seguinte:
I – por força dos arts. 332 e 927 do CPC, adaptados ao Processo do Trabalho, para efeito dos incisos V e VI do §
1º do art. 489 considera-se “precedente” apenas:
a) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Tribunal Superior do Trabalho em julgamento de
recursos repetitivos (CLT, art. 896-B; CPC, art. 1046, § 4º);
b) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
c) decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
d) tese jurídica prevalecente em Tribunal Regional do Trabalho e não conflitante com súmula ou orientação
jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho (CLT, art. 896, § 6º);
e) decisão do plenário, do órgão especial ou de seção especializada competente para uniformizar a
jurisprudência do tribunal a que o juiz estiver vinculado ou do Tribunal Superior do Trabalho.
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II – para os fins do art. 489, § 1º, incisos V e VI do CPC, considerar-se-ão unicamente os precedentes referidos
no item anterior, súmulas do Supremo Tribunal Federal, orientação jurisprudencial e súmula do Tribunal
Superior do Trabalho, súmula de Tribunal Regional do Trabalho não conflitante com súmula ou orientação
jurisprudencial do TST, que contenham explícita referência aos fundamentos determinantes da decisão (ratio
decidendi).
III - não ofende o art. 489, § 1º, inciso IV do CPC a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame haja
ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante.
IV - o art. 489, § 1º, IV, do CPC não obriga o juiz ou o Tribunal a enfrentar os fundamentos jurídicos invocados
pela parte, quando já tenham sido examinados na formação dos precedentes obrigatórios ou nos fundamentos
determinantes de enunciado de súmula.
V - decisão que aplica a tese jurídica firmada em precedente, nos termos do item I, não precisa enfrentar os
fundamentos já analisados na decisão paradigma, sendo suficiente, para fins de atendimento das exigências
constantes no art. 489, § 1º, do CPC, a correlação fática e jurídica entre o caso concreto e aquele apreciado no
incidente de solução concentrada.
VI - é ônus da parte, para os fins do disposto no art. 489, § 1º, V e VI, do CPC, identificar os fundamentos
determinantes ou demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento, sempre que invocar precedente ou enunciado de súmula.
Art. 16. Para efeito de aplicação do § 5º do art. 272 do CPC, não é causa de nulidade processual a intimação
realizada na pessoa de advogado regularmente habilitado nos autos, ainda que conste pedido expresso para
que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome de outro advogado, se o profissional indicado
não se encontra previamente cadastrado no Sistema de Processo Judicial Eletrônico, impedindo a serventia
judicial de atender ao requerimento de envio da intimação direcionada. A decretação de nulidade não pode ser
acolhida em favor da parte que lhe deu causa (CPC, art. 276).
Art. 17. Sem prejuízo da inclusão do devedor no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (CLT, art. 642-A),
aplicam-se à execução trabalhista as normas dos artigos 495, 517 e 782, §§ 3º, 4º e 5º do CPC, que tratam
respectivamente da hipoteca judiciária, do protesto de decisão judicial e da inclusão do nome do executado em
cadastros de inadimplentes.
Art. 18. Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data da sua publicação.
Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
BREVE EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
A preocupação com os profundos impactos do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 17.03.2015) no
processo do trabalho, mais que aconselhar, impõe um posicionamento do Tribunal Superior do Trabalho sobre
a matéria, mediante Instrução Normativa. A proposta que ora se apresenta toma como premissa básica e viga
mestra a não revogação dos arts. 769 e 889 da CLT pelo art. 15 do CPC de 2015, seja em face do que estatui o
art. 2º, § 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, seja à luz do art. 1046, § 2º do NCPC.
Daí que a tônica central e fio condutor da Instrução Normativa é somente permitir a invocação subsidiária ou
supletiva do NCPC caso haja omissão e também compatibilidade com as normas e princípios do Direito
Processual do Trabalho. Entendemos que a norma do art. 15 do NCPC não constitui sinal verde para a
transposição de qualquer instituto do processo civil para o processo do trabalho, ante a mera constatação de
omissão, sob pena de desfigurar-se todo o especial arcabouço principio lógico e axiológico que norteia e
fundamenta o Direito Processual do Trabalho.
Nesta perspectiva, a Instrução Normativa identificou e apontou três categorias de normas do NCPC, com vistas
à invocação, ou não, no processo do trabalho: a) as não aplicáveis (art. 2º); b) as aplicáveis (art. 3º); c) as
aplicáveis em termos, isto é, com as necessárias adaptações (as demais referidas na IN a partir do art. 4º).
Não se quis, nem se poderia, exaurir na Instrução Normativa o elenco de normas de tais categorias. O escopo
primacial foi o exame de algumas das mais relevantes questões inovatórias e, em especial, das questões
jurídico-processuais mais controvertidas que o NCPC suscita, com os olhos fitos no campo trabalhista.
A aplicação no processo do trabalho da nova concepção de princípio do contraditório adotada pelo NCPC
(artigos 9º e 10), no que veda a decisão surpresa, constituiu-se em uma das mais tormentosas e
atormentadoras questões com que se viu a braços a Comissão. Prevaleceu uma solução de compromisso:
a) de um lado, aplica-o na plenitude no julgamento do mérito da causa (art. 4º, § 1º, da IN) e, portanto, na
esfera do direito material, de forma a impedir a adoção de fundamento jurídico não debatido previamente
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pelas partes; persiste a possibilidade de o órgão jurisdicional invocar o brocardo jura novit curia, mas não sem
audiência prévia das partes;
b) de outro lado, no plano estritamente processual, mitigou-se o rigor da norma (art. 4º, § 2º, da IN); para
tanto, concorreram vários fatores:
b1) as especificidades do processo trabalhista (mormente a exigência fundamental de celeridade em virtude da
natureza alimentar das pretensões deduzidas em juízo);
b2) a preservação pelo próprio CPC/2015 (art. 1046, § 2º) das “disposições especiais dos procedimentos
regulados em outras leis”, dentre as quais sobressai a CLT;
b3) o próprio Código de Processo Civil não adota de forma absoluta a observância do princípio do contraditório
prévio como vedação à decisão surpresa;
b4) a experiência do direito comparado europeu, berço da nova concepção de contraditório, que recomenda
algum temperamento em sua aplicação; tome-se, a título de ilustração, a seguinte decisão do Tribunal das
Relações de Portugal de 2004:
“A decisão surpresa apenas emerge quando ela comporte uma solução jurídica que, perante os factos
controvertidos, as partes não tinham obrigação de prever”.
Daí a diretriz assumida pela IN, a contrario sensu: não se reputa “decisão surpresa” a que as partes tinham
obrigação de prever, concernente às condições da ação, aos pressupostos de admissibilidade de recurso e aos
pressupostos processuais. Ainda aqui, todavia, a IN ressalva os casos excepcionais em que, a propósito desses
institutos, há disposição legal expressa determinando a audiência prévia da parte, a exemplo das normas dos
§§ 2º e 7º do art. 1007 e §§ 1º a 4º do art. 938 do CPC de 2015.
A Comissão reputou inafastável a aplicação subsidiária ao processo do trabalho da nova exigência legal de
fundamentação das decisões judiciais (CPC, art. 489, § 1º). Cuidou, contudo, de algumas regras elucidativas e
atenuadoras, sobretudo de modo a prevenir controvérsia sobre o alcance dos incisos V e VI do § 1º do art. 489
do CPC (art. 15, incisos I a VI da IN).
Anoto, de outra parte, que a aprovação da Instrução Normativa, tal como proposta, acarretará impacto
substancial ou de atualização formal em dezenas de súmulas e orientações jurisprudenciais do Tribunal
Superior do Trabalho.
Enfim, no que tange às normas aplicáveis, a Comissão buscou, de forma bastante criteriosa e seletiva, transpor
para o processo do trabalho as inovações relevantes que valorizam a jurisprudência consolidada dos tribunais,
privilegiam a qualidade da tutela jurisdicional e não descuram da segurança jurídica.
Brasília, 10 de março de 2016.
Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN
Coordenador da Comissão de Ministros

LEI COMPLEMENTAR Nº 154, DE 18 DE ABRIL DE 2016 - DOU de 19.4.2016 - Acrescenta § 25 ao art.
18-A da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para permitir ao
microempreendedor individual utilizar sua residência como sede do estabelecimento.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:
Art. 1º O art. 18-A da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, passa a vigorar acrescido do
seguinte § 25:
"Art. 18-A. .............................................................................
§ 25. O MEI poderá utilizar sua residência como sede do estabelecimento, quando não for indispensável a
existência de local próprio para o exercício da atividade." (NR)
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de abril de 2016; 195º da Independência e 128º da República.
DILMA ROUSSEFF
Armando Monteiro

LEI Nº 13.271, DE 15 DE ABRIL DE 2016 - DOU de 18.04.2016 - Dispõe sobre a proibição de revista
íntima de funcionárias nos locais de trabalho e trata da revista íntima em ambientes prisionais.
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A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º As empresas privadas, os órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta, ficam
proibidos de adotar qualquer prática de revista íntima de suas funcionárias e de clientes do sexo feminino.
Art. 2º Pelo não cumprimento do art. 1o, ficam os infratores sujeitos a:
I - multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao empregador, revertidos aos órgãos de proteção dos direitos da
mulher;
II - multa em dobro do valor estipulado no inciso I, em caso de reincidência, independentemente da
indenização por danos morais e materiais e sanções de ordem penal.
Art. 3º (VETADO).
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de abril de 2016; 195º da Independência e 128º da República.
DILMA ROUSSEFF
Eugênio José Guilherme de Aragão

RESOLUÇÃO OAB Nº 2 DE 12.04.2016 - DOU de 19.04.2016 - Altera o art. 37 do Regulamento Geral
da Lei nº 8.906, de 1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB).
O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.
54, V, da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994 - Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil OAB, tendo em vista o disposto na Lei nº 13.247, de 12 de janeiro de 2016, e
Considerando o decidido nos autos da Proposição nº 49.0000.2016.000773-1/COP,
Resolve:
Art. 1º O art. 37 do Regulamento Geral da Lei nº 8.906, de 1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB), passa a
vigorar com a seguinte redação:
"A rt. 37 Os advogados podem constituir sociedade simples, unipessoal ou pluripessoal, de prestação de
serviços de advocacia, a qual deve ser regularmente registrada no Conselho Seccional da OAB em cuja base
territorial tiver sede.
§ 1º As atividades profissionais privativas dos advogados são exercidas individualmente, ainda que revertam à
sociedade os honorários respectivos.
§ 2º As sociedades unipessoais e as pluripessoais de advocacia são reguladas em Provimento do Conselho
Federal."
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
CLAUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA
Presidente
LUIZ FLÁVIO BORGES D'URSO
Relator
BRENO DIAS DE PAULA

RESOLUÇÃO OAB Nº 3 DE 12.04.2016 - DOU de 19.04.2016 - Altera o art. 79 do Código de Ética e
Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, aprovado pela Resolução nº 02/2015.
O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.
54, V, da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994 - Estatuto da Advocacia e da OAB,
Considerando o
decidido
nos
autos
da
Consulta
nº
49.0000.2016.001530-4/COP;
Considerando que o período de vacatio legis previsto no art. 79 do Código de Ética e Disciplina coincidiu com a
transição de mandatos nos Conselhos Seccionais, em decorrência das eleições realizadas em novembro de
2015, o que acarretou, em seguida, a recomposição dos respectivos Tribunais de Ética e Disciplina;
Considerando que é indispensável que se enseje a formação de amplo conhecimento do novo Código, no
âmbito dos Conselhos Seccionais e dos Tribunais de Ética e Disciplina, antes que o referido Código entre em
vigor, já pela necessidade de pleno domínio de suas disposições por parte dos seus membros, já pela
conveniência de que estes possam, desde logo, iniciar os trabalhos de adaptação dos respectivos Regimentos
Internos
às
disposições
do
Código,
como
previsto
no
seu
art.
74;
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Considerando que, para esse fim, convém dilatar o mencionado prazo de vacatio legis, adiando, assim, a
entrada
em
vigor
do
novo
Código
de
Ética
e
Disciplina:
Resolve:
Art. 1º O art. 79 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, aprovado pela
Resolução
nº
02/2015,
passa
a
vigorar
com
a
seguinte
redação:
"Art. 79. Este Código entra em vigor a 1º de setembro de 2016, cabendo ao Conselho Federal e aos Conselhos
Seccionais,
bem
como
às
Subseções
da
OAB,
promover-lhe
ampla
divulgação."
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
CLAUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA
Presidente
ALESSANDRO DE JESUS UCHÔA DE BRITO
Relator

NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE CTG Nº 2001 DE 15/04/2016 (2ª ALTERAÇÃO) - Publicado
DOU 20.04.2016 - Altera o Comunicado Técnico CTG 2001(R1) que define as formalidades
da escrituração contábil em forma digital para fins de atendimento ao Sistema Público de
Escrituração Digital (SPED).
O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercício de suas atribuições legais e regimentais e com
fundamento no disposto na alínea "f" do Art. 6° do Decreto-Lei n.° 9.295/1946, alterado pela Lei n°
12.249/2010, faz saber que foi aprovada em seu Plenário a alteração da seguinte Norma Brasileira
de Contabilidade (NBC):
1. Altera os itens 8 e 11 do CTG 2001 - Define as Formalidades da escrituração contábil em Forma Digital para
Fins de Atendimento ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), que passam a vigorar com as seguintes
redações:
8. O plano de contas, com todas as suas contas sintéticas e analíticas, deve conter, no mínimo, 4 (quatro) níveis
e é parte integrante da escrituração contábil da entidade, devendo seguir a estrutura patrimonial prevista nos
artigos de 177 a 182 da Lei n° 6.404/1976. Na transmissão para o Sistema Público de Escrituração Digital
(SPED) do plano de contas, juntamente com os livros Diário e Auxiliares, e documentos da escrituração
contábil digital da entidade, devem constar apenas as contas que tenham saldo ou que tiveram movimento no
período.
11. O Livro Diário deve ser autenticado no registro público ou entidade competente, apenas quando for exigível
por legislação específica.
2. Em razão dessas alterações, as disposições não alteradas deste comunicado são mantidas e a sigla do CTG
2001 (R1), publicado no DOU, Seção 1, de 12/12/2014, passa a ser CTG 2001 (R2).
3. A alteração deste comunicado entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ MARTONIO ALVES COELHO
Presidente do Conselho

INSTRUÇÃO NORMATIVA PRESIDENTA DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Nº 86
DE 25.04.2016 - D.O.U.: 26.04.2016 - Altera dispositivos da Instrução Normativa nº 77/PRES/INSS,
de 21 de janeiro de 2015.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991;
Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999; e
Ação Civil Pública nº 0004103-29.2009.4.04.7100.
A Presidenta do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
7.556, de 24 de agosto de 2011, e
Considerando decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0004103-29.2009.4.04.7100 (antigo
nº 2009.71.00.004103-4), que determinou o cômputo do período de recebimento de benefício por incapacidade
para fins de carência, se intercalado com períodos de atividade ou contribuição,
Resolve:
Art. 1º Fica alterada a Instrução Normativa nº 77/PRES/INSS, de 21 de janeiro de 2015, que passa a vigorar
com as seguintes modificações:
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"Art. 153. .....
§ 1º Por força da decisão judicial proferida na Ação Civil Pública nº 2009.71.00.004103-4 (novo nº 000410329.2009.4.04.7100) é devido o cômputo, para fins de carência, do período em gozo de benefício por
incapacidade, inclusive os decorrentes de acidente do trabalho, desde que intercalado com períodos de
contribuição ou atividade, observadas as datas a seguir: (NR)
.....
II - para os residentes nos Estados do Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, a determinação permanece
vigente, observada a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.414.439-RS, e
alcança os benefícios requeridos a partir de 29 de janeiro de 2009." (NR)
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
ELISETE BERCHIOL DA SILVA IWAI

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.631, DE 22 DE ABRIL DE 2016 - DOU de 26/04/2016, seção 1,
pág. 17 - Estabelece regras especiais sobre obrigações tributárias acessórias para as pessoas
jurídicas que gozam dos benefícios fiscais de que trata a Lei nº 12.780, de 9 de janeiro de 2013,
relativos à realização, no Brasil, dos Jogos Olímpicos de 2016 e dos Jogos Paralímpicos de 2016.
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 na Lei nº 12.780, de 9 de janeiro de 2013, e no Decreto
nº 8.463, de 5 de junho de 2015,
resolve:
Art. 1º As obrigações tributárias acessórias a que estão sujeitas as pessoas jurídicas que gozam dos benefícios
fiscais de que trata a Lei nº 12.780, de 9 de janeiro de 2013, relativos à realização no Brasil dos Jogos Olímpicos
de 2016 e dos Jogos Paralímpicos de 2016 deverão ser cumpridas com observância do que dispõe a legislação
tributária federal e, em especial, esta Instrução Normativa.
§ 1º As formas e os prazos para apresentação das declarações de tributos a que estejam obrigadas as pessoas
jurídicas de que trata o caput bem como as penalidades decorrentes da não apresentação ou da apresentação
com incorreções dessas declarações deverão estar em conformidade com o que estabelecem as disposições
normativas que regem essas declarações.
§ 2º Os entes domiciliados no Brasil e habilitados para a fruição dos benefícios fiscais referidos no caput
continuam obrigados a apresentar as declarações de tributos exigidas pela legislação tributária federal.
§ 3º O disposto nos §§ 1º e 2º do caput aplica-se também ao Comité International Olympique (CIO), às
empresas vinculadas ao CIO, à Court of Arbitration for Sport (CAS), à World Anti-Doping Agency (WADA), aos
Comitês Olímpicos Nacionais, às federações desportivas internacionais, às empresas de mídia e de transmissão
credenciadas, aos patrocinadores dos Jogos, aos prestadores de serviços do CIO e aos prestadores de serviços
do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos (RIO 2016), caso sejam obrigados a estabelecer-se no Brasil por
força do art. 3º da Lei nº 12.780, de 2013.
Art. 2º O CIO, as empresas vinculadas ao CIO, os Comitês Olímpicos Nacionais, as federações desportivas
internacionais, a WADA, a CAS, os patrocinadores dos Jogos, os prestadores de serviços do CIO, os prestadores
de serviços do RIO 2016 e as empresas de mídia e de transmissão credenciadas, quando domiciliados no
exterior, ficam dispensados de apresentar as seguintes declarações, caso não realizem operações pertinentes a
estas no período de realização dos Jogos:
I - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF);
II - Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita (EFD-Contribuições);
III - escrituração contábil Fiscal (ECF);
IV - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP); e
V - Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF).
Art. 3º O CIO e as empresas vinculadas ao CIO, domiciliados no exterior, estão obrigados à apresentação
da ECF, caso estejam habilitados na forma prevista na Instrução Normativa RFB nº1.335, de 26 de fevereiro de
2013, e usufruam os benefícios fiscais previstos na Lei nº 12.780, de 2013.
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Art. 4º As importações realizadas ao amparo dos benefícios tributários previstos nos arts. 4º a 7º da Lei
nº 12.780, de 2013, devem ser registradas e processadas no Sistema Integrado de Comércio Exterior
(Siscomex), exceto quando se enquadrarem em casos específicos previstos na legislação aduaneira.
Art. 5º Em relação à isenção prevista no inciso II do § 4º do art. 4º da Lei nº 12.780, de 2013, fica dispensada a
manifestação da União no Termo de Compromisso de Doação (TCD), cujo modelo consta no Anexo I desta
Instrução Normativa, quando ela for a donatária.
Parágrafo único. No momento da efetiva doação, o interessado deverá apresentar à unidade da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) de sua jurisdição:
I - Termo de Doação e Recebimento (TDR), na forma prevista no Anexo II desta Instrução Normativa; e
II - documentação comprobatória de que o donatário está enquadrado, conforme a legislação em vigor, como
entidade com direito a receber as doações nos termos do art. 6º da Lei nº 12.780, de 2013.
Art. 6º A conversão da suspensão em isenção, por meio de doação, nos termos do art. 6º, do § 1º do art. 13 e
do § 6º do art. 14, todos da Lei nº 12.780, de 2013, será realizada mediante requerimento do interessado à
RFB, acompanhado dos seguintes documentos:
I - TDR, na forma prevista no Anexo II desta Instrução Normativa, acompanhado de cópia da nota fiscal de
aquisição do bem, se adquirido no País, ou do extrato da Declaração de Importação (DI) ou da Declaração
Simplificada de Importação (DSI); e
II - documentação comprobatória de que o donatário está enquadrado, conforme a legislação em vigor, como
entidade com direito a receber as doações nos termos do art. 6º da Lei nº 12.780, de 2013.
§ 1º O requerimento referido no caput deverá conter a relação dos bens objeto do pedido, suas descrições e
informações quanto ao tipo, ao número e à data de emissão do documento fiscal de origem e quanto ao
número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do emissor.
§ 2º O TDR receberá do doador numeração sequencial de 4 (quatro) dígitos, iniciando-se por “0001”, seguidos
por uma barra (“/”) e pelos 2 (dois) últimos algarismos do ano de sua emissão.
§ 3º O TDR deverá ser emitido em 2 (duas) vias, para o arquivamento obrigatório pelo doador e pelo donatário.
§ 4º No caso de aprovação do requerimento pela RFB, o donatário deverá registrar DI ou DSI de despacho para
consumo.
§ 5º Para a instrução do despacho da DI ou da DSI referida no § 4º, será necessária a apresentação do TDR.
§ 6º Depois do registro de que trata o § 4º, o donatário deverá apresentar cópia do extrato da DI ou da DSI à
RFB para anexação ao requerimento.
§ 7º Os documentos previstos no caput deverão ser apresentados:
I - na unidade da RFB do despacho aduaneiro, na hipótese de bem em regime de admissão temporária; ou
II - na unidade da RFB de jurisdição do doador, nas demais hipóteses.
Art. 7º A conversão da suspensão em isenção, por meio de reexportação nos termos do caput do art. 6º da Lei
nº 12.780, de 2013, ou de exportação nos termos do § 1º do art. 13 e do § 6º do art. 14 da mesma Lei será
realizada mediante comunicação do interessado à unidade da RFB que concedeu o regime suspensivo ou à de
sua jurisdição, respectivamente, acompanhada do extrato da Declaração de Exportação (DE) ou da Declaração
Simplificada de Exportação (DSE).
Parágrafo único. A comunicação referida no caput deverá conter a relação dos bens objeto do pedido, suas
descrições e informações quanto ao tipo, ao número e à data de emissão do documento fiscal de origem e
quanto ao número do CNPJ do emissor.
Art. 8º A extinção da aplicação do regime previsto no art. 6º da Lei nº 12.780, de 2013, por meio do pagamento
dos tributos será realizada mediante o registro da DI para consumo.
Art. 9º A extinção da suspensão tributária por meio da destruição do bem sob controle aduaneiro, nos casos
previstos na legislação, será realizada mediante requerimento do interessado à correspondente unidade da
RFB de despacho aduaneiro, acompanhado dos seguintes documentos:
I - declaração da pessoa jurídica contratada para realizar o serviço de destruição e tratamento de resíduos
resultantes, atestando a execução do serviço, o local e a data em que foi realizado; e
II - a respectiva nota fiscal que acobertou a saída do bem do estabelecimento do requerente ou a nota fiscal de
entrada emitida pelo estabelecimento destruidor.
Parágrafo único. O requerimento referido no caput deverá conter a relação dos bens objeto do pedido, suas
descrições e informações quanto ao tipo, ao número e à data de emissão do documento fiscal de origem e
quanto ao número do CNPJ do emissor.
Art. 10. As entidades a que se refere o § 2º do art. 4º da Lei nº 12.780, de 2013, quando estabelecidas no Brasil,
ficam obrigadas a apresentar à RFB declaração de cessação de atividades com os benefícios previstos na
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referida Lei, acompanhada da comprovação do cumprimento das obrigações a que se referem os arts. 8º a 11
da citada Lei em até 180 (cento e oitenta) dias contados a partir de 1º de janeiro de 2018.
§ 1º Na declaração de cessação de atividades de que trata o caput, deve constar o nome e o endereço no Brasil
do representante para fins de receber notificações da RFB relativas a qualquer matéria fiscal federal.
§ 2º A baixa das entidades referidas no caput será feita de ofício pela unidade que as jurisdiciona ao final do
prazo estabelecido neste artigo, independentemente da comprovação do cumprimento de obrigações
tributárias.
§ 3º A baixa das entidades referidas no caput não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados os
tributos e as respectivas penalidades decorrentes do não cumprimento de obrigações ou da prática
comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades pelos empresários,
pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou administradores.
Art. 11. É facultado ao RIO 2016 requerer a unificação das inscrições no CNPJ, nos termos do art. 6º da
Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014, dos estabelecimentos que serão utilizados para os
eventos dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, desde que estejam localizados no mesmo município.
Art. 12. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
JORGE ANTONIO DEHER RACHID

LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nº 673 DE 20.04.2016 - DOE-SC: 25.04.2016
- Altera o artigo 1º da Lei Complementar 459, de 2009, que institui no âmbito do Estado de Santa
Catarina pisos salariais para os trabalhadores que especifica e adota outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte
Lei Complementar:
Art. 1º O artigo 1º da Lei Complementar SC nº 459/2009, de 30 de setembro de 2009, passa a vigorar com a
seguinte redação:
Art. 1º........................................................................................................................................................................
I - R$ 1.009,00 (mil e nove reais) para os trabalhadores:
II - R$ 1.048,00 (mil e quarenta e oito reais) para os trabalhadores:
III - R$ 1.104,00 (mil cento e quatro reais) para os trabalhadores:
IV - R$ 1.158,00 (mil cento e cinquenta oito reais) para os trabalhadores:
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de
janeiro de 2016.
Florianópolis, 20 de abril de 2016.
JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
Governador do Estado
NELSON ANTONIO SERPA

Nota Guia Trabalhista: O reajuste deve ser aplicado de forma retroativa a contar de 1º de janeiro de 2016, ou
seja, os empregadores que pagam seus empregados com base no piso estadual,
deverão recalcular a folha de pagamento de janeiro, fevereiro e março com base
nos novos valores e pagar a diferença a seus empregados, bem como recolher as
diferenças dos respectivos encargos sociais, se houver.
Veja a lista dos profissionais que estão submetidos a cada salário indicado nos incisos acima:
Inciso I:
a) na agricultura e na pecuária;
b) nas indústrias extrativas e beneficiamento;
c) em empresas de pesca e aquicultura;
d) empregados domésticos;
e) em turismo e hospitalidade; (alterada pela Lei Complementar 551/2011)
f) nas indústrias da construção civil;
g) nas indústrias de instrumentos musicais e brinquedos;
h) em estabelecimentos hípicos; e
i) empregados motociclistas, motoboys, e do transporte em geral, excetuando-se os motoristas.
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Inciso II:
a) nas indústrias do vestuário e calçado;
b) nas indústrias de fiação e 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 em estabelecimentos de serviços de saúde; (Alteração dada pela Lei Complementar SC
624/2014).
h) empregados em empresas de comunicações e telemarketing; e
i) nas indústrias do mobiliário.
Inciso III:
a) nas indústrias químicas e farmacêuticas;
b) nas indústrias cinematográficas;
c) nas indústrias da alimentação;
d) empregados no comércio em geral; e
e) empregados de agentes autônomos do comércio.
Inciso IV:
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, em turismo e hospitalidade; (alterada pela Lei
Complementar 551/2011)
g) nas indústrias de joalheria e lapidação de pedras preciosas;
h) auxiliares em administração escolar (empregados de estabelecimentos de ensino);
i) empregados em estabelecimento de cultura;
j) empregados em processamento de dados; e
k) empregados motoristas do transporte em geral.
l) empregados em estabelecimentos de serviços de saúde. (Inclusão dada pela Lei Complementar SC 624/2014).

LEI DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Nº 7.267 DE 26.04.2016 - DO-RJ:27.04.2016 - Reajustados os
Pisos Salariais para 2016 no Estado do Rio de Janeiro.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - No Estado do Rio de Janeiro, o piso salarial dos empregados, integrantes das categorias profissionais
abaixo enunciadas, que não o tenham definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho que o
fixe a maior, será de:
I - R$ 1.052,34 (Um mil, cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos)
Para os trabalhadores agropecuários e florestais; empregados domésticos; serventes; trabalhadores de
serviços de conservação; manutenção; empresas comerciais; industriais; áreas verdes e logradouros públicos,
não especializados; contínuo e mensageiro; auxiliar de serviços gerais e de escritório; auxiliares de garçom,
barboy, lavadores e guardadores de carro e trabalhadores de pet shops;
II - R$ 1.091,12 (Um mil, noventa e um reais e doze centavos)
Para classificadores de correspondências e carteiros; maqueiros; auxiliar de massagista; trabalhadores em
serviços administrativos; cozinheiros; operadores de caixa, inclusive de supermercados; lavadeiras e tintureiros;
barbeiros; cabeleireiros; manicures e pedicures; operadores de máquinas e implementos de agricultura,
pecuária e exploração florestal; trabalhadores de tratamento de madeira, de fabricação de papel e papelão;
fiandeiros; tecelões e tingidores; trabalhadores de curtimento; trabalhadores de preparação de alimentos e
bebidas; trabalhadores de costura e estofadores; trabalhadores de fabricação de calçados e artefatos de couro;
vidreiros e ceramistas; confeccionadores de produtos de papel e papelão; dedetizadores; pescadores; criadores
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de rãs; cuidadores de idosos, trabalhadores dos serviços de higiene e saúde; trabalhadores de serviços de
proteção e segurança; trabalhadores de serviços de turismo e hospedagem; motoboys, esteticistas,
maquiadores, depiladores, trabalhadores em loterias e vendedores e comerciários; trabalhadores da
construção civil; despachantes; fiscais; cobradores de transporte coletivo (exceto cobradores de transporte
ferroviário); trabalhadores de minas e pedreiras; sondadores; pintores; cortadores; polidores e gravadores de
pedras; pedreiros; trabalhadores de fabricação de produtos de borracha e plástico; cabineiros de elevador e
garçons;
III - R$ 1.168,70 (Um mil, cento e sessenta e oito reais e setenta centavos);
Para administradores; capatazes de explorações agropecuárias, florestais; trabalhadores de usinagem de
metais; encanadores; soldadores; chapeadores; caldeireiros; montadores de estruturas metálicas;
trabalhadores de artes gráficas; condutores de veículos de transportes; trabalhadores de confecção de
instrumentos musicais, produtos de vime e similares; trabalhadores de derivados de minerais não metálicos;
trabalhadores de movimentação e manipulação de mercadorias e materiais; operadores de máquinas da
construção civil e mineração; telegrafistas; barman; porteiros, porteiros noturnos e zeladores de edifícios e
condomínios; trabalhadores em podologia; atendentes de consultório, clínica médica e serviço hospitalar;
técnicos em reabilitação de dependentes químicos, trabalhadores de serviços de contabilidade e caixas;
operadores de máquinas de processamento automático de dados; secretários; datilógrafos e estenógrafos;
chefes de serviços de transportes e comunicações; telefonistas e operadores de telefone e de telemarketing;
teleatendentes; teleoperadores nível 1 a 10; operadores de call center; atendentes de cadastro; representantes
de serviços empresariais; agentes de marketing; agentes de cobrança; agentes de venda; atendentes de call
center; auxiliares técnicos de telecom nível 1 a 3; operadores de suporte CNS; representantes de serviços 103;
atendentes de retenção; operadores de atendimento nível 1 a 3; representantes de serviços; assistentes de
serviços nível 1 a 3; telemarketing ativos e receptivos; trabalhadores da rede de energia e telecomunicações;
supervisores de compras e de vendas; compradores; agentes técnicos de venda e representantes comerciais;
mordomos e governantas; trabalhadores de serventia e comissários (nos serviços de transporte de
passageiros); agentes de mestria; mestre; contramestres; supervisor de produção e manutenção industrial;
trabalhadores metalúrgicos e siderúrgicos; operadores de instalações de processamento químico;
trabalhadores de tratamentos de fumo e de fabricação de charutos e cigarros; operadores de estação de
rádio, televisão e de equipamentos de sonorização e de projeção cinematográfica; operadores de máquinas
fixas e de equipamentos similares; sommeliers e maitres de hotel; músicos, ajustadores mecânicos;
montadores e mecânicos de máquinas, veículos e instrumentos de precisão; eletricistas; eletrônicos; joalheiros
e ourives; marceneiros e operadores de máquinas de lavrar madeira; supervisores de produção e manutenção
industrial; frentistas e lubrificadores; bombeiros civis nível básico, combatente direto ou não do fogo; técnicos
de administração; técnicos de elevadores; técnicos estatísticos; terapeutas holísticos; doulas, técnicos de
imobilização ortopédica; agentes de transporte e trânsito; guardiões de piscina; guias de turismo, práticos de
farmácia; auxiliares de enfermagem, auxiliares ou assistentes de biblioteca e empregados em empresas
prestadoras de serviços de brigada de incêndio (nível básico);
IV - R$ 1.415,98 (Um mil, quatrocentos e quinze reais e noventa e oito centavos)
Para trabalhadores de serviço de contabilidade de nível técnico; técnicos em enfermagem; trabalhadores de
nível técnico devidamente registrados nos conselhos de suas áreas; técnicos de transações imobiliárias;
técnicos em secretariado; técnicos em farmácia; técnicos em laboratório; bombeiro civil líder, formado como
técnico em prevenção e combate a incêndio, em nível de ensino médio; técnicos em higiene dental, técnicos de
biblioteca e empregados em empresas prestadoras de serviços de brigada de incêndio (nível médio);
V - R$ 2.135,60 (Dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta centavos)
Para os professores de Ensino Fundamental (1° ao 5° ano), com regime de 40 (quarenta) horas semanais,
técnicos de eletrônica, técnico de eletrotécnica e telecomunicações; técnicos em mecatrônica; tradutor e
intérprete da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS; técnicos de segurança do trabalho; motoristas de
ambulância, técnico de instrumentalização cirúrgica e taxistas profissionais reconhecidos pela Lei Federal nº
12.468, de 26 de agosto de 2011, bem como, aqueles que se encontrem em contrato celebrado com empresas
de locação de veículos, excetuando-se os permissionários autônomos que possuem motorista auxiliar;
VI - R$ 2.684,99 (Dois mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos)
Para administradores de empresas; arquivistas de nível superior; advogados; contadores; psicólogos;
fonoaudiólogos; fisioterapeutas; terapeutas ocupacionais; arquitetos; estatísticos; profissionais de educação
física; sociólogo; assistentes sociais; biólogos; nutricionistas; biomédicos; bibliotecários de nível superior;
farmacêuticos; enfermeiros; bombeiro civil mestre, formado em engenharia com especialização em prevenção
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e combate a incêndio, turismólogo, secretários executivos e empregados em empresas prestadoras de serviços
de brigada de incêndio (nível superior);
§ 1º - O disposto no inciso III deste artigo aplica-se a telefonistas e operadores de telefone e de telemarketing;
teleoperadores nível 1 a 10; operadores de call center; atendentes de cadastro; representantes de serviços
empresariais; agentes de marketing; agentes de cobrança; agentes de venda; atendentes de call center;
auxiliares técnicos de telecom nível 1 a 3; operadores de suporte CNS; representantes de serviços 103;
atendentes de retenção; operadores de atendimento nível 1 a 3; representantes de serviços; assistentes de
serviços nível 1 a 3; telemarketing ativos e receptivos, cuja jornada de trabalho seja de 06 (seis) horas diárias
ou 180 (cento e oitenta) horas mensais.
§ 2º - Ficam obrigados os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário à observação dos pisos previstos nesta Lei
em todos os editais de licitação para a contratação de empresa prestadora de serviços, Organizações Sociais, e
demais modalidades de terceirização de mão de obra.”
Art. 2º - O Estado enviará projeto de lei definindo os pisos salariais regionais no âmbito do Estado do Rio de
Janeiro até o dia 30 de dezembro do ano anterior.
Art. 3º - Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário deverão observar os valores do Piso Salarial Regional
previsto em lei estadual em todos os editais de licitação para contratação de empresa prestadora de serviço.
Parágrafo Único - O disposto no caput deste artigo aplica-se também a toda a administração indireta, inclusive
às Organizações Sociais contratadas pelo poder público.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 01 de
janeiro de 2016, revogadas as disposições da Lei nº 6.983, de 31 de março de 2015.
Rio de Janeiro, 26 de abril de 2016.
FRANCISCO DORNELLES
Governador em exercício
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