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LEGISLAÇÃO FEDERAL
1. Ato Declaratório CONFAZ nº 11, de 10.05.2018 – DOU 1 de 11.05.2018
- Conselho Nacional de Política Fazendária.
Ratifica o Convênio ICMS aprovado na 300ª Reunião Extraordinária do CONFAZ,
realizada no dia 24.04.2018 e publicado no DOU em 25.04.2018.
2. Ato Declaratório Executivo COPES nº 1, de 04.05.2018 – DOU 1 de
08.05.2018 - Coordenação–Geral de Programação e Estudos.
Dispõe sobre o formato de arquivo digital a ser apresentado no sistema Coleta
pelas pessoas jurídicas tributadas com base no Simples Nacional, para prestar
informações relativas ao recebimento e à manutenção de recursos de
exportação no exterior.
3. Ato do Congresso Nacional nº 25, de 02.05.2018 – DOU 1 de
03.05.2018.
4

.Circular BACEN/DC nº 3.898, de 17.05.2018 – DOU 1 de 21.05.2018 Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil.
Dispõe sobre procedimentos para instrução de processos de autorização para
funcionamento, de cancelamento da autorização para funcionamento, de
autorização para transferência de controle societário e para reorganização
societária e sobre procedimentos para comunicação de alteração em
participação qualificada da sociedade de crédito direto e da sociedade de
empréstimo entre pessoas.

5. Circular CAIXA nº 807, de 17.05.2018 – DOU 1 de 21.05.2018 - Caixa
Econômica Federal.
Divulga a versão 7 do Manual de Orientação ao Empregador Recolhimentos
Mensais e Rescisórios ao FGTS e das Contribuições Sociais.
6. Circular CAIXA n° 808, de 07.05.2018 – DOU 1 de 08.05.2018 - Caixa
Econômica Federal.
Divulga versão atualizada dos Manuais Operacionais do Agente Operador do
FGTS.
7. Comunicado BACEN nº 31.981, de 07.05.2018 – DOU 1 de 08.05.2018
- Banco Central do Brasil.
Divulga a Taxa Básica Financeira (TBF), o Redutor "R" e a Taxa Referencial (TR)
relativos a 4 de maio de 2018.
8. Decreto Federal nº 9.373, de 11.05.2018 – DOU 1 de 14.05.2018.
Dispõe sobre a alienação, a cessão, a transferência, a destinação e a disposição
final ambientalmente adequadas de bens móveis no âmbito da administração
pública federal direta, autárquica e fundacional.
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9. Decreto Federal nº 9.393, de 30.05.2018 – DOU 1 de 30.05.2018.
Altera o Decreto nº 8.415, de 27 de fevereiro de 2015, que regulamenta a
aplicação do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as
Empresas Exportadoras - Reintegra.
10. Instrução Normativa INSS nº 95, de 03.05.2018 – DOU 1 de
04.05.2018 - Instituto Nacional do Seguro Social.
Altera a Instrução Normativa INSS/PRES nº 28, de 16 de maio de 2008.
11. Instrução Normativa SIT nº 144, de 18.05.2018 – DOU 1 de
21.05.2018 - Secretaria de Inspeção do Trabalho.
Dispõe sobre a fiscalização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e
das Contribuições Sociais instituídas pela Lei Complementar nº 110, de 29 de
junho de 2001.
12 Lei Federal nº 13.660, de 08.05.2018 – DOU 1 de 09.05.2018.
Altera o § 2.º do art. 819 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre o
pagamento dos honorários de intérprete judicial.
13. Lei Federal nº 13.670, de 30.05.2018. – DOU 1 de EDIÇÃO EXTRA
04.06.2018.
Altera as Leis nºs 12.546, de 14 de dezembro de 2011, quanto à contribuição
previdenciária sobre a receita bruta, 8.212, de 24 de julho de 1991, 8.218, de
29 de agosto de 1991, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, 10.865, de 30 de abril de 2004, e 11.457, de 16 de março
de 2007, e o Decreto-Lei nº 1.593, de 21 de dezembro de 1977.
14. Medida Provisória nº 831, de 27.05.2018 – DOU 1 de 27.05.2018.
Altera a Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, que dispõe sobre a extinção e
dissolução de entidades da administração pública federal.
15. Medida Provisória nº 832, de 27.05.2018 – DOU 1 de 27.05.2018.
Institui a Política de Preços Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas.
16. Medida Provisória nº 833, de 27.05.2018 – DOU 27.05.2018.
Altera a Lei nº 13.103, de 2 de março de 2015, para prever que, em todo o
território nacional, os veículos de transporte de cargas que circularem vazios
nas vias terrestres federais, estaduais, distritais e municipais ficarão isentos da
cobrança de pedágio sobre os eixos que mantiverem suspensos.
17. Portaria nº 349, de 23.05.2018 – DOU 1 de 24.05.2018.
Estabelece regras voltadas à execução da Lei nº 13.467, de 13 de julho de
2017, no âmbito das competências normativas do Ministério do Trabalho.
18 Portaria COGEA nº 14, de 07.05.2018 – DOU 1 de 09.05.2018 –
Coordenador-Geral de Atendimento.
Altera os Anexos I e II da Instrução Normativa RFB nº 1.782, de 11 de janeiro
de 2018.
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19. Portaria PGFN n º 42, de 25.05.2018 – DOU 1 de 28.05.2018 Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Altera a Portaria PGFN nº 33, de 08 de fevereiro de 2018, que regulamenta os
arts. 20-B e 20-C da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002 e disciplina os
procedimentos para o encaminhamento de débitos para fins de inscrição em
dívida ativa da União, bem como estabelece os critérios para apresentação de
pedidos de revisão de dívida inscrita, para oferta antecipada de bens e direitos à
penhora e para o ajuizamento seletivo de execuções fiscais.
20. Portaria SECEX nº 23, de 03.05.2018 – DOU 1 de 04.05.2018 Secretaria de Comércio Exterior.
Estabelece critérios para alocação de cotas para importação, determinadas pela
Resolução CAMEX nº 32, de 2 de maio de 2018.
21. Resolução CAMEX nº 23, de 27.03.2018 – DOU 1 de 08.05.2018 –
Câmara do Comercio Exterior.
Ret. - Altera para 0% (zero por cento) as alíquotas do Imposto de Importação
incidentes sobre Bens de Capital, na condição de Ex-Tarifários.
22 Resolução CAMEX nº 28, de 27.04.2018 – DOU 1 de 02.05.2018 Câmara do Comércio Exterior.
O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, no uso das
atribuições que lhe conferem os arts. 2.º, inciso XIV, e 5.º, § 4.º, inciso II, do
Decreto nº 4.732, de 10 de junho de 2003, e o inciso II do art. 18 da Resolução
nº 77, de 21 de setembro de 2016, da Câmara de Comércio Exterior, e tendo
em vista a deliberação de sua 155ª reunião, realizada em 19 de abril de 2018, e
o disposto no Decreto nº 6.500, de 2 de julho de 2008, no Decreto nº 8.278, de
27 de junho de 2014, e no Decreto nº 8.797, de 30 de junho de 2016, e a
Resolução nº 61, de 23 de junho de 2015, da Câmara de Comércio Exterior,
resolve, ad referendum do Conselho de Ministros:
23. Resolução CAMEX nº 32, de 02.05.2018 – DOU 1 de 03.02.2018 Câmara de Comércio Exterior.
Concede redução temporária da alíquota do Imposto de Importação ao amparo
da Resolução nº08/08 do Grupo Mercado Comum do Mercosul.
24. Resolução CAMEX nº 33, de 11.05.2018 – DOU 1 de 14,05.2018 Câmara de Comércio Exterior.
Fixa diretrizes para a utilização do Seguro de Crédito à Exportação, nas
operações de Micro, Pequenas e Médias Empresas, com garantia da União, ao
amparo do Fundo de Garantia à Exportação.
25. Resolução CAMEX nº 34, de 21.05.2018 – DOU 1 de 21.05.2018 Gestão da Câmara de Comércio Exterior.
Aplica medida compensatória definitiva, por um prazo de até 5 (cinco) anos, às
importações brasileiras de produtos laminados planos, de aço ligado ou não
ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, em chapas
(não enrolados) de espessura inferior a 4,75 mm, ou em bobinas (em rolos) de
qualquer espessura, originárias da República Popular da China, e suspende sua
aplicação em razão de interesse público.
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26. Resolução CAMEX nº 35, de 24.05.2018 – DOU 1 de 25.05.2018 Câmara de Comércio Exterior.
Concede redução temporária da alíquota do Imposto de Importação ao amparo
da Resolução nº 08/2008 do Grupo Mercado Comum do MERCOSUL.
27. Resolução CONFAZ nº 02, de 16.05.2018 – DOU 1 de 21.05.2018
Conselho Nacional de Política Fazendária – Republicado.
Rep. - Autoriza unidades federadas a publicar relação de atos normativos
conforme o disposto no parágrafo único da cláusula terceira do Convênio ICMS
190/2017.
28. Resolução DC/ANVISA nº 228, de 23.05.2018 – DOU 1 de 24.05.2018 Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Dispõe sobre a gestão de risco sanitário aplicada às atividades de controle e
fiscalização, na importação de bens e produtos sob vigilância sanitária, e dá
outras providências.
29. Solução de Consulta DISIT/SRRF01 nº 1008, de 03.04.2018 – DOU 1
de 11.05.2018 - Consulta Vinculada à Solução de Consulta/Receita
Federal do Brasil.
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS.
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LEGISLAÇÃO FEDERAL
1. Ato Declaratório CONFAZ nº 11, de 10.05.2018 – DOU 1 de 11.05.2018
- Conselho Nacional de Política Fazendária.
Ratifica o Convênio ICMS aprovado na 300ª Reunião Extraordinária do CONFAZ,
realizada no dia 24.04.2018 e publicado no DOU em 25.04.2018.
ÍNTEGRA
Convênio ICMS 38/18 - Prorroga as disposições do Convênio ICMS 25/14, que
autoriza o Estado de Santa Catarina a conceder isenção do ICMS nas operações
internas com veículos automotores adquiridos pela Orionópolis Catarinense e
revigora o Convênio ICMS 129/03, que autoriza o Estado de Santa Catarina a
conceder isenção do ICMS nas operações internas com veículos automotores
adquiridos pelo Centro de Recuperação Nova Esperança - CERENE.
BRUNO PESSANHA NEGRIS
Secretário-Executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária
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2. Ato Declaratório Executivo COPES nº 1, de 04.05.2018 – DOU 1 de
08.05.2018 - Coordenação–Geral de Programação e Estudos.
Dispõe sobre o formato de arquivo digital a ser apresentado no sistema Coleta
pelas pessoas jurídicas tributadas com base no Simples Nacional, para prestar
informações relativas ao recebimento e à manutenção de recursos de
exportação no exterior.
ÍNTEGRA
Art. 1.º Fica aprovado o formato de arquivo digital a ser apresentado no
sistema Coleta Nacional pelas pessoas jurídicas tributadas com base no Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), para prestar
as informações exigidas nos incisos I a III do art. 4.º da IN RFB nº 1.801/2018,
relativas ao recebimento e à manutenção de recursos de exportação no
exterior.
Parágrafo único. O formato aprovado está disponível para download no seguinte
endereço
eletrônico:
idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declarações
edemonstrativos/prestacao-de-informacao-sobre-recursos-deexportacao
mantidos-no-exterior-empresas-do-simples-nacional.
Art. 2.º Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial da União.
PAULO CIRILO DOS SANTOS MENDES
Coordenador-Geral de Programação e Estudos

8
Maio 2018

Informe Técnico

3. Ato do Congresso Nacional nº 25, de 02.05.2018 – DOU 1 de
03.05.2018.
O PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL, cumprindo o que dispõe
o § 1.º do art. 10 da Resolução nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos do
§ 7.º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 804, de 29 de setembro
de 2017, publicada em Edição Extra do Diário Oficial da União do mesmo dia,
mês e ano, que "Altera a Medida Provisória nº 783, de 31 de maio de 2017, que
institui o Programa Especial de Regularização Tributária junto à Secretaria da
Receita Federal do Brasil e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e revoga
a Medida Provisória nº 798, de 30 de agosto de 2017", tem sua vigência
prorrogada pelo período de sessenta dias.
Congresso Nacional, em 2 de maio de 2018.
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente da Mesa do Congresso Nacional
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4. Circular BACEN/DC nº 3.898, de 17.05.2018 – DOU
Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil.
Dispõe sobre procedimentos para instrução de processos
funcionamento, de cancelamento da autorização para
autorização para transferência de controle societário e
societária e sobre procedimentos para comunicação
participação qualificada da sociedade de crédito direto
empréstimo entre pessoas.

1 de 21.05.2018 de autorização para
funcionamento, de
para reorganização
de alteração em
e da sociedade de

ÍNTEGRA
CAPÍTULO I DO OBJETO E DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO
Art. 1.º Esta Circular dispõe sobre procedimentos para instrução de processos
de autorização para funcionamento, de cancelamento da autorização para
funcionamento, de autorização para transferência de controle societário e para
reorganização societária e sobre procedimentos para comunicação de alteração
em participação qualificada da sociedade de crédito direto (SCD) e da sociedade
de empréstimo entre pessoas (SEP).
CAPÍTULO II DA INSTRUÇÃO DE PROCESSOS
Seção I da Autorização para Funcionamento
Art. 2.º Os interessados na obtenção de autorização para funcionamento de
SCD e de SEP devem protocolizar requerimento no Banco Central do Brasil
acompanhado de:
I - ato societário de constituição da pessoa jurídica objeto da autorização para
funcionamento;
II - comprovação da integralização e do recolhimento do capital social no Banco
Central do Brasil;
III - justificativa fundamentada, contendo, no mínimo:
a) tipo de instituição (SEP ou SCD);
b) capital social;
c) indicação dos serviços prestados, inclusive o interesse em emitir moeda
eletrônica;
d) público-alvo;
e) local da sede e das eventuais dependências;
f) oportunidades de mercado que justificam a constituição do empreendimento;
g) diferenciais competitivos da instituição;
h) manifestação sobre o interesse de abrir conta de liquidação desde o início de
suas atividades; e
i) sistemas e recursos tecnológicos;
IV - documento contendo a identificação dos integrantes do grupo de controle e
dos detentores de participação qualificada na instituição, com as respectivas
participações societárias;
V - declaração, firmada pelos participantes do grupo de controle e pelos
detentores de participação qualificada, relativa à inexistência de fatos que
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possam, a juízo do Banco Central do Brasil, afetar sua reputação, aplicando-se,
no que couber, os requisitos estabelecidos nos arts. 2.º e 3.º do Regulamento
Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012;
VI - comprovação da origem e da respectiva movimentação financeira dos
recursos utilizados no empreendimento pelos integrantes do grupo de controle e
pelos detentores de participação qualificada;
VII - demonstração de que o grupo de controle ou, individualmente, cada
integrante do grupo de controle, a critério do Banco Central do Brasil, detém
capacidade econômico-financeira compatível com o empreendimento, mediante
apresentação, no mínimo, de balanços patrimoniais auditados ou cópias de
declarações de ajuste anual do imposto de renda;
VIII - autorização, firmada por todos os integrantes do grupo de controle e por
todos os detentores de participação qualificada:
a) à Secretaria da Receita Federal do Brasil para fornecimento de informações
ao Banco Central do Brasil referentes aos três últimos exercícios fiscais, para
uso exclusivo no respectivo processo de autorização; e
b) ao Banco Central do Brasil para acesso a informações constantes de sistemas
públicos ou privados de cadastro de informações, inclusive processos ou
procedimentos administrativos ou judiciais, de qualquer natureza;
IX - documento com a identificação das autoridades estrangeiras que
supervisionem os controladores diretos ou indiretos, se houver;
X - documentação contendo informações sobre o tipo de fundo, a forma de
negociação de cotas, a quantidade de cotistas, a relação dos seis principais
cotistas, o valor total e a composição dos ativos, os segmentos de atuação, o
histórico de rentabilidade, o horizonte temporal e a política de desinvestimento,
na hipótese prevista no art. 27 da Resolução nº 4.656, de 26 de abril de 2018;
e
XI - demais documentos previstos no art. 6.º, inciso I.
§ 1.º Para atendimento do requisito previsto no art. 31, inciso II, da Resolução
nº 4.656, de 2018, os interessados deverão apresentar o organograma do
conglomerado econômico do qual fará parte a instituição, ou declaração de que
a instituição não fará parte de conglomerado, e a identificação dos
controladores, diretos e indiretos, da SCD ou da SEP.
§ 2.º No caso de indefinição de controle, representada pela inexistência de um
único acionista com mais de 50% (cinquenta por cento) do capital votante,
deve ser apresentado, juntamente com os documentos previstos neste artigo,
acordo de acionistas envolvendo todos os níveis de participação societária, com
a finalidade de definir o exercício do poder de controle, do qual deve constar
cláusula de prevalência do referido acordo sobre qualquer outro não submetido
à apreciação do Banco Central do Brasil.
Seção II Do Cancelamento da Autorização para Funcionamento
Art. 3.º O exame dos atos que impliquem o cancelamento, a pedido, da
autorização para funcionamento da SCD e da SEP, conforme disposto no art. 33
da Resolução nº 4.656, de 2018, fica condicionado à adoção das seguintes
providências:
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I - protocolização do pedido acompanhado, nos casos em que for exigido, de
minuta da declaração de propósito prevista no art. 34, inciso II, da Resolução
nº 4.656, de 2018, na forma definida pelo Banco Central do Brasil;
II - publicação da declaração de propósito, quando exigida, após manifestação
sobre a minuta apresentada, no sítio eletrônico da instituição na internet ou no
aplicativo em que a plataforma eletrônica da instituição é disponibilizada, ou de
outra forma definida pelo Banco Central do Brasil;
III - comprovação, quando exigida, da transferência, para outra SEP, das
operações de empréstimo e de financiamento entre pessoas da instituição
pleiteante;
IV - apresentação de ato societário de dissolução ou mudança do objeto social
que descaracterize a instituição como sociedade integrante do sistema
financeiro;
V - apresentação de declaração de responsabilidade, na forma definida pelo
Banco Central do Brasil; e
VI - encaminhamento dos demais documentos previstos no art. 6.º, inciso V.
§ 1.º Nos casos em que seja necessária a publicação da declaração de propósito
de que trata o inciso II, a instituição deve transmitir o texto da declaração de
propósito na forma definida pelo Banco Central do Brasil, para fins de
divulgação de Comunicado ao Público.
§ 2.º O prazo para apresentação ao Banco Central do Brasil de objeções por
parte do público, em decorrência da publicação da declaração de propósito, será
de trinta dias contados da data da divulgação do respectivo Comunicado.
Seção III da Autorização para Transferência de Controle Societário e para
Reorganização Societária
Art. 4.º Os pedidos de autorização para transferência de controle societário de
que trata o art. 36, inciso I, da Resolução nº 4.656, de 2018, deverão ser
protocolizados no Banco Central do Brasil, no prazo de quinze dias contados da
data do correspondente ato jurídico, acompanhado de:
I - cópia do contrato de compra e venda, do instrumento de doação, do formal
de partilha, do contrato de usufruto, do ato societário ou de outro instrumento
que formaliza a operação;
II - identificação dos novos integrantes do grupo de controle e dos novos
detentores de participação qualificada na instituição, com as respectivas
participações societárias;
III - declaração de que trata o art. 2.º, inciso V;
IV - autorização de que trata o art. 2.º, inciso VIII;
V - indicação da origem dos recursos a serem utilizados na operação por todos
os novos integrantes do grupo de controle e por todos os novos detentores de
participação qualificada;
VI - demonstração de que o novo grupo de controle ou, individualmente, cada
integrante do novo grupo de controle, a critério do Banco Central do Brasil,
detém capacidade econômicofinanceira compatível com o empreendimento,
mediante apresentação, no mínimo, de balanços patrimoniais auditados ou
cópias de declarações de ajuste anual do imposto de renda; e
VII - encaminhamento dos demais documentos previstos no art. 6.º, inciso II.
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§ 1.º Para atendimento do requisito previsto no art. 31, inciso II, da Resolução
nº 4.656, de 2018, os interessados deverão observar o disposto no art. 2.º, §
1.º.
§ 2.º Caso a transferência de controle societário implique indefinição de
controle, representada pela ausência de um único acionista com mais de 50%
(cinquenta por cento) do capital votante, deve ser encaminhada, juntamente
com os documentos previstos neste artigo, minuta de acordo de acionistas
envolvendo todos os níveis de participação societária, com a finalidade de
definir o exercício do poder de controle, do qual deve constar cláusula de
prevalência do referido acordo sobre qualquer outro não submetido à
apreciação do Banco Central do Brasil.
§ 3.º Concluída a operação de transferência de controle societário, a instituição
deverá encaminhar ao Banco Central do Brasil documentos comprobatórios da
origem de recursos utilizados e das movimentações financeiras realizadas, e, se
for o caso, cópia do acordo de acionistas celebrado.
Art. 5.º Os pedidos de autorização de que trata o art. 36, incisos II e III, da
Resolução nº 4.656, de 2018, deverão ser protocolizados no prazo de trinta dias
contados da data do respectivo ato ou deliberação, acompanhados dos
documentos previstos no art. 6.º, incisos III e IV, conforme o caso, bem como
de justificativa para a operação, destacando os aspectos de natureza
estratégica, societária e econômico-financeira.
Seção IV Dos Documentos e das Informações para Instrução dos Processos
Art. 6.º Os processos relativos aos assuntos disciplinados nas seções I, II e III
desta Circular devem ser instruídos, conforme o caso, mediante apresentação
dos seguintes documentos ou informações, constantes do Anexo I desta
Circular, sem prejuízo dos demais documentos elencados nesta Circular e do
disposto no art. 39, inciso I, da Resolução nº 4.656, de 2018:
I - autorização para funcionamento: 1, 3 a 10, 12 a 16, 19, 20 e 31;
II - transferência de controle: 1, 4 a 10, 13 a 16, 20, 21 e 31;
III - mudança de objeto social: 1, 17, 18, 22 e 31, acrescido dos documentos 9,
10, 13 e 14, nos casos em que for exigida a comprovação de capacidade
econômico-financeira, e 23, se for o caso;
IV - fusão, cisão ou incorporação: 1, 7, 17, 22, 24 e 25; e
V - cancelamento da autorização para funcionamento a pedido: 1, 2, 17, 18, 23,
26 a 30, e 11, se for o caso.
Parágrafo único. Os documentos oriundos do exterior devem estar apostilados
ou legalizados no Consulado Brasileiro localizado no país de origem, traduzidos
por tradutor público juramentado e registrados, originais e respectivas
traduções, no competente ofício de registro de títulos e documentos, conforme
a legislação aplicável.
Art. 7.º Além da documentação especificada no art. 6º, os interessados devem
incluir no Sistema de Informações sobre Entidades de Interesse do Banco
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Central (UNICAD) as informações necessárias à instrução de processos, na
forma da Circular nº 3.180, de 26 de fevereiro de 2003, e remeter, nos pleitos
relativos à autorização para funcionamento ou que envolvam alteração
estatutária, arquivo eletrônico contendo o estatuto, nos termos da Circular nº
3.215, de 12 de dezembro de 2003.
CAPÍTULO III
QUALIFICADA

DA COMUNICAÇÃO

DE

ALTERAÇÃO EM PARTICIPAÇÃO

Art. 8.º As operações de que trata o art. 38 da Resolução nº 4.656, de 2018,
devem ser comunicadas ao Banco Central do Brasil, no prazo de quinze dias
contados de sua ocorrência, mediante remessa do mapa de composição de
capital da instituição e das pessoas jurídicas que dela participam, na forma da
regulamentação em vigor.
Parágrafo único. O Banco Central do Brasil poderá, no prazo de sessenta dias do
recebimento da comunicação de que trata o caput, exigir a apresentação dos
documentos mencionados no art. 2.º, incisos V, VI e VIII desta Circular.
CAPÍTULO IV DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 9.º A Circular nº 3.885, de 26 de março de 2018, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 34. .....
.....
II - as sociedades de crédito, financiamento e investimento, para a prestação
dos serviços de pagamento mencionados no inciso II do art. 4.º;
III - as cooperativas singulares de crédito, para a prestação dos serviços
mencionados nos incisos I e II do art. 4.º exclusivamente aos seus associados;
e
IV - as sociedades de crédito direto e as sociedades de empréstimo entre
pessoas, para a prestação dos serviços de pagamento mencionados no inciso I
do art. 4.º.
....."
(NR)
Art. 10. Esta Circular entra em vigor na data de sua publicação.
OTÁVIO RIBEIRO DAMASO
Diretor de Regulação
ANEXO I DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES NECESSÁRIOS À INSTRUÇÃO DE
PROCESSOS
1 - requerimento subscrito pelos controladores ou por administradores cuja
representatividade seja reconhecida pelo estatuto social;
2 - minuta da declaração de propósito;
3 - justificativa fundamentada;
4 - identificação dos integrantes do grupo de controle e dos detentores de
participação qualificada, com as respectivas participações societárias;
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5 - formulário cadastral preenchido por todos os integrantes do grupo de
controle e por todos os detentores de participação qualificada, se ingressantes
no Sistema Financeiro Nacional;
6 - declaração de que trata o art. 4.º, inciso III, do Regulamento Anexo I à
Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012;
7 - organograma completo do conglomerado econômico, contendo a
identificação de todas as sociedades com o número de inscrição no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), ou, caso estrangeira, com o nome do país
onde se localiza a sede, e respectivos percentuais de capital votante e total
detidos, ou declaração de que a instituição não pertence a conglomerado
econômico;
8 - indicação da forma pela qual o controle societário da instituição será
exercido;
9 - autorização, firmada pelos controladores e detentores de participação
qualificada, à Secretaria da Receita Federal do Brasil para fornecimento ao
Banco Central do Brasil de Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física ou da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica, conforme o caso, relativa aos três últimos exercícios, para uso
exclusivo no respectivo processo de autorização;
10 - autorização, firmada pelos controladores e detentores de participação
qualificada, ao Banco Central do Brasil para acesso a informações a seu respeito
em qualquer sistema público ou privado de cadastro e informações, inclusive
processos e procedimentos judiciais ou administrativos e inquéritos policiais,
para uso exclusivo no respectivo processo de autorização;
11 - comprovação da publicação da declaração de propósito;
12 - atos societários de constituição da pessoa jurídica;
13 - cópia do balanço patrimonial dos três últimos exercícios das pessoas
jurídicas controladoras - exceto quando se tratar de instituição autorizada a
funcionar pelo Banco Central do Brasil -, auditado por auditor independente
devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ou
documento equivalente no caso de pessoa jurídica sediada no exterior;
14 - cópia de Declarações de Ajuste Anual de Imposto de Renda - Pessoa Física,
das pessoas físicas controladoras, diretas ou indiretas, referentes aos três
últimos exercícios, com comprovante de encaminhamento à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, ou documento equivalente, no caso de residente no
exterior, que evidencie a renda anual auferida e listagem dos bens, direitos e
ônus da pessoa física, com o respectivo valor;
15 - cópia ou minuta de acordo de acionistas envolvendo todos os níveis de
participação societária, do qual deve constar cláusula de prevalência sobre
qualquer outro não submetido à apreciação do Banco Central do Brasil, ou
declaração de sua inexistência;
16 - cópia do contrato de usufruto relativo às participações societárias dos
controladores envolvendo todos os níveis de participação societária, ou
declaração de sua inexistência;
17 - prova de publicação do edital de convocação da assembleia geral, na forma
da lei, se for o caso;
18 - duas vias autênticas dos atos societários que representarem deliberação
sobre a mudança de objeto social ou o cancelamento da autorização para
funcionamento;
19 - lista de subscrição, na forma regulamentar;
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20 - comprovação da origem e respectiva movimentação financeira dos recursos
utilizados na operação;
21 - contrato de compra e venda, ou instrumento equivalente, do qual deve
constar cláusula estipulando que a concretização do negócio está condicionada
a sua aprovação pelo Banco Central do Brasil;
22 - justificativa para a operação pretendida, destacando os aspectos de
natureza estratégica, societária e econômico-financeira;
23 - declaração de que foram liquidadas todas as operações passivas privativas
da instituição original;
24 - duas vias autênticas dos atos societários das instituições envolvidas que
deliberaram sobre a fusão/cisão/incorporação e a nomeação dos peritos para
avaliação do patrimônio, na forma da lei;
25 - duas vias autênticas do protocolo e justificação e dos laudos de avaliação
dos peritos nomeados, caso não tenham sido transcritos nos atos societários, e
uma via do balanço/balancete patrimonial na data-base, acompanhado do
respectivo parecer de auditor independente devidamente registrado na
Comissão de Valores Mobiliários;
26 - declaração de responsabilidade;
27 - relação das localidades onde a instituição manteve pontos de atendimento
ao público nos seis meses anteriores à deliberação pela dissolução ou pela
mudança de objeto social;
28 - informações sobre as providências que serão adotadas em relação aos
recursos de terceiros e/ou aos fundos de investimento administrados pela
instituição;
29 - informações sobre as providências que serão adotadas em relação às
dependências que ainda estejam em atividade, inclusive no exterior;
30 - no caso de instituição detentora de conta Reservas Bancárias de
titularidade facultativa ou de conta de liquidação, cópia de correspondência
encaminhada ao Banco Central do Brasil solicitando o encerramento da referida
conta; e
31 - mapa de composição de capital da instituição e das pessoas jurídicas que
dela participam (documento Capef - "Composição de Capital", modelo Cadoc
38029-8), na forma da regulamentação em vigor.
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5. Circular CAIXA nº 807, de 17.05.2018 – DOU 1 de 21.05.2018 - Caixa
Econômica Federal.
Divulga a versão 7 do Manual de Orientação ao Empregador Recolhimentos
Mensais e Rescisórios ao FGTS e das Contribuições Sociais.
ÍNTEGRA
1. Divulgar atualização do Manual de Orientação Recolhimentos Mensais e
Rescisórios ao FGTS e das Contribuições Sociais que dispõe sobre os
procedimentos pertinentes a arrecadação do FGTS, versão 7, disponibilizada no
sítio da CAIXA, www.caixa.gov.br, opção download FGTS Manuais Operacionais.
2. Esta Circular CAIXA entra em vigor na data de sua publicação e revoga a
Circular nº 806, de 23 de abril de 2018.
VALTER GONÇALVES NUNES
Vice-Presidente de Fundos de Governo e Loterias Interino
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6. Circular CAIXA n° 808, de 07.05.2018 – DOU 1 de 08.05.2018 - Caixa
Econômica Federal.
Divulga versão atualizada dos Manuais Operacionais do Agente Operador do
FGTS.
ÍNTEGRA
1 Divulgar versão atualizada dos Manuais abaixo relacionados, que consolidam
as diretrizes, conceitos e parâmetros estabelecidos pelo Conselho Curador do
FGTS e pelo Gestor da Aplicação dos recursos do FGTS, tendo como objetivo a
racionalização dos procedimentos operacionais a serem observados pelos
Agentes Financeiros, Agentes Promotores e Mutuários, nas operações de crédito
lastreadas com recursos do FGTS:
1.1 Manual de Fomento Pró-Moradia Alterações operacionais relativas ao
Programa Pró-Moradia;
1.2 Manual de Fomento Pró-Transporte Alterações operacionais relativas ao
Programa Pró-Transporte;
1.3 Manual de Fomento Saneamento Para Todos Alterações operacionais
relativas ao Programa Saneamento Para Todos.
2 A versão dos Manuais ora divulgada consolida as alterações ocorridas nos
procedimentos operacionais dos Programas acima citados.
2.1 Esses Manuais estão disponíveis a todos os participantes dos Programas de
Aplicação do FGTS, por intermédio das Superintendências Regionais e Gerências
de Filial do FGTS da Caixa Econômica Federal, em todo o território nacional e no
sítio da CAIXA na internet no endereço eletrônico: http://www.caixa.gov.br,
na área de downloads, item FGTS Manual de Fomento Agente O p e r a d o r.
3 Os casos omissos serão dirimidos pelo Agente Operador, no que lhe couber.
4 Esta Circular entra em vigor na data de sua publicação, revogando os subitens
1.3, 1.4 e 1.5 da Circular nº 805, de 23.03.2018
VÁLTER GONÇALVES NUNES
Vice Presidente Interino
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7. Comunicado BACEN nº 31.981, de 07.05.2018 – DOU 1 de 08.05.2018
– Banco Central do Brasil.
Divulga a Taxa Básica Financeira (TBF), o Redutor "R" e a Taxa Referencial (TR)
relativos a 4 de maio de 2018.
ÍNTEGRA
De acordo com o que determina a Resolução nº 4.624, de 18.01.2018,
comunicamos que a Taxa Básica Financeira (TBF), o Redutor "R" e a Taxa
Referencial (TR) relativos ao período de 04.05.2018 a 04.06.2018 são,
respectivamente: 0,4426% (quatro mil, quatrocentos e vinte e seis décimos de
milésimo por cento), 1,0060 (um inteiro e sessenta décimos de milésimo) e
0,0000% (zero por cento).
JOAO HENRIQUE DE PAULA FREITAS SIMAO
Chefe do Departamento de Operações do Mercado Aberto
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8. Decreto Federal nº 9.373, de 11.05.2018 – DOU 1 de 14.05.2018.
Dispõe sobre a alienação, a cessão, a transferência, a destinação e a disposição
final ambientalmente adequadas de bens móveis no âmbito da administração
pública federal direta, autárquica e fundacional.
ÍNTEGRA
Art. 1.º Este Decreto dispõe sobre a alienação, a cessão, a transferência, a
destinação e a disposição final ambientalmente adequadas de bens móveis no
âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
Art. 2.º No cumprimento ao disposto neste Decreto, aplicam-se os princípios e
objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, conforme o disposto na Lei
nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, em especial:
I - a ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento, a preços
competitivos, de bens e serviços qualificados que satisfaçam as necessidades
humanas e tragam qualidade de vida e a redução do impacto ambiental e do
consumo de recursos naturais a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade
de sustentação estimada do planeta;
II - a visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere as variáveis
ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública;
III - a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;
IV - o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem
econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de
cidadania; e
V - não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos
sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.
Art. 3.º Para que seja considerado inservível, o bem será classificado como:
I - ocioso - bem móvel que se encontra em perfeitas condições de uso, mas não
é aproveitado;
II - recuperável - bem móvel que não se encontra em condições de uso e cujo
custo da recuperação seja de até cinquenta por cento do seu valor de mercado
ou cuja análise de custo e benefício demonstre ser justificável a sua
recuperação;
III - antieconômico - bem móvel cuja manutenção seja onerosa ou cujo
rendimento seja precário, em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro
ou obsoletismo; ou
IV - irrecuperável - bem móvel que não pode ser utilizado para o fim a que se
destina devido à perda de suas características ou em razão de ser o seu custo
de recuperação mais de cinquenta por cento do seu valor de mercado ou de a
análise do seu custo e benefício demonstrar ser injustificável a sua recuperação.
Art. 4.º A cessão, modalidade de movimentação de bens de caráter precário e
por prazo determinado, com transferência de posse, poderá ser realizada nas
seguintes hipóteses:
I - entre órgãos da União;
II - entre a União e as autarquias e fundações públicas federais; ou
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III - entre a União e as autarquias e fundações públicas federais e os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios e suas autarquias e fundações públicas.
Parágrafo único. A cessão dos bens não considerados inservíveis será admitida,
excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente.
Art. 5.º A transferência, modalidade de movimentação de caráter permanente,
poderá ser:
I - interna - quando realizada entre unidades organizacionais, dentro do mesmo
órgão ou entidade; ou
II - externa - quando realizada entre órgãos da União.
Parágrafo único. A transferência externa de bens não considerados inservíveis
será admitida, excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade
competente.
Art. 6.º Os bens móveis inservíveis ociosos e os recuperáveis poderão ser
reaproveitados, mediante transferência interna ou externa.
Art. 7.º Os bens móveis inservíveis cujo reaproveitamento seja considerado
inconveniente ou inoportuno serão alienados em conformidade com a legislação
aplicável às licitações e aos contratos no âmbito da administração pública
federal direta, autárquica e fundacional, indispensável a avaliação prévia.
Parágrafo único. Verificada a impossibilidade ou a inconveniência da alienação
do bem classificado como irrecuperável, a autoridade competente determinará
sua destinação ou disposição final ambientalmente adequada, nos termos da Lei
nº 12.305, de 2010.
Art. 8.º A doação prevista no art. 17,caput, inciso II, alínea "a", da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse
social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica,
relativamente à escolha de outra forma de alienação, poderá ser feita em favor:
I - das autarquias e fundações públicas federais e dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios e de suas autarquias e fundações públicas, quando se
tratar de bem ocioso ou recuperável;
II - dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de suas autarquias e
fundações públicas e de Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público,
quando se tratar de bem antieconômico; e
III - de Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público e de associações
ou cooperativas que atendam aos requisitos do Decreto nº 5.940, de 25 de
outubro de 2006, quando se tratar de bem irrecuperável.
Parágrafo único. Excepcionalmente, mediante ato motivado da autoridade
máxima do órgão ou da entidade, vedada a delegação, os bens ociosos e
recuperáveis poderão ser doados a Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público.
Art. 9.º Os alienatários e beneficiários da transferência se responsabilizarão pela
destinação final ambientalmente adequada dos bens móveis inservíveis.
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Art. 10. As classificações e avaliações de bens serão efetuadas por comissão
especial, instituída pela autoridade competente e composta por três servidores
do órgão ou da entidade, no mínimo.
Art. 11. Sem prejuízo da observância aos princípios e objetivos da Política
Nacional de Resíduos Sólidos, conforme o disposto na Lei nº 12.305, de 2010,
este Decreto não se aplica:
I - ao Ministério da Defesa e aos Comandos da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica;
II - à Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, quanto a
bens apreendidos; e
III - aos órgãos e às entidades com finalidades agropecuárias, industriais ou
comerciais, quanto à venda de bens móveis por eles produzidos ou
comercializados.
Art. 12. Observada a legislação aplicável às licitações e aos contratos no âmbito
da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, os bens
móveis adquiridos pela União, autarquias e fundações públicas federais para a
execução descentralizada de programa federal poderão ser doados à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios e às suas autarquias e fundações
públicas e aos consórcios intermunicipais, para exclusiva utilização pelo órgão
ou entidade executor do programa.
Parágrafo único. Na hipótese docaput, quando se tratar de bem móvel
permanente, o seu tombamento poderá ser feito diretamente no patrimônio do
donatário, lavrando-se registro no processo administrativo competente.
Art. 13. O disposto no art. 8.º não se aplica às aeronaves, simuladores e demais
produtos aeronáuticos cedidos, até a data de publicação deste Decreto, para
utilização na formação e adestramento de pessoal de aviação civil, pela Agência
Nacional de Aviação Civil - ANAC a aeroclubes, que poderão ser a estes doados,
dispensada a licitação, desde que comprovados os fins e uso de interesse social
e após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica,
relativamente à escolha de outra forma de alienação.
Parágrafo único. O disposto nocaputtambém se aplica às aeronaves,
simuladores e demais produtos aeronáuticos doados pela União e revertidos ao
patrimônio da ANAC por descumprimento do encargo até a publicação deste
Decreto.
Art. 14. Os equipamentos, as peças e os componentes de tecnologia da
informação e comunicação classificados como ociosos ou recuperáveis poderão
ser doados a Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público que
participem do programa de inclusão digital do Governo federal, conforme
disciplinado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.
Parágrafo único. Os bens referidos neste artigo poderão ser doados a entidades
sem fins lucrativos regularmente constituídas que se dediquem à promoção
gratuita da educação e da inclusão digital, desde que não se enquadrem nas
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categorias arroladas nos incisos I a VIII, X e XIII docaputdo art. 2.º da Lei nº
9.790, de 23 de março de 1999.
Art. 15. Os resíduos perigosos serão remetidos a pessoas jurídicas inscritas no
Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos, conforme o disposto
no art. 38 da Lei nº 12.305, de 2010, contratadas na forma da lei.
Art. 16. Os símbolos nacionais, as armas, as munições, os materiais pirotécnicos
e os bens móveis que apresentarem risco de utilização fraudulenta por
terceiros, quando inservíveis, serão inutilizados em conformidade com a
legislação específica.
Art. 17. O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão poderá:
I - expedir instruções complementares necessárias para a execução do disposto
neste Decreto; e
II - estabelecer, por meio de sistema de tecnologia da informação, solução
integrada e centralizada para auxiliar na operacionalização das disposições
deste Decreto.
Art. 18. Ficam revogados:
I - o Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990; e
II - o Decreto nº 6.087, de 20 de abril de 2007.
Art. 19. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de maio de 2018; 197º da Independência e 130º da República.
MICHEL TEMER
Presidente da República
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9. Decreto Federal nº 9.393, de 30.05.2018 – DOU 1 de 30.05.2018.
Altera o Decreto nº 8.415, de 27 de fevereiro de 2015, que regulamenta a
aplicação do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as
Empresas Exportadoras - Reintegra.
ÍNTEGRA
Art. 1.º º O Decreto nº 8.415, de 27 de fevereiro de 2015, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
"Art 2.º
§ 7.º º
II - um décimo por cento, entre 1º de dezembro de 2015 e 31 de dezembro
de 2016;
III - dois por cento, entre 1º de janeiro de 2017 e 31 de maio de 2018; e
IV - um décimo por cento, a partir de 1º de junho de 2018.
" (NR)
Art. 2.º º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de maio de 2018;
República.

197º

da Independência e 130º da

MICHEL TEMER
Presidente da República

24
Maio 2018

Informe Técnico

10. Instrução Normativa INSS nº 95, de 03.05.2018 – DOU 1 de
04.05.2018 - Instituto Nacional do Seguro Social.
Altera a Instrução Normativa INSS/PRES nº 28, de 16 de maio de 2008.
ÍNTEGRA
Art. 1.º Fica revogado o inciso VI do art. 32 da Instrução Normativa INSS/PRES
nº 28, de 16 de maio de 2008, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº
94, de 19 de maio de 2008, Seção 1, págs. 102/104.
Art. 2.º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
FRANCISCO PAULO SOARES LOPES
Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social
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11. Instrução Normativa SIT nº 144, de 18.05.2018 – DOU 1 de
21.05.2018 - Secretaria de Inspeção do Trabalho.
Dispõe sobre a fiscalização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e
das Contribuições Sociais instituídas pela Lei Complementar nº 110, de 29 de
junho de 2001.
A Secretária de Inspeção do Trabalho,
ÍNTEGRA
Art. 1.º O Auditor-Fiscal do Trabalho na fiscalização do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS - e das Contribuições Sociais instituídas pela Lei
Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001 deve observar o disposto nesta
instrução normativa.
CAPÍTULO I DA FISCALIZAÇÃO
Art. 2.º Cabe à Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT definir as atividades e
projetos nos quais deve ser obrigatória, em todas as ações fiscais, a inclusão
dos atributos relacionados à verificação de regularidade dos recolhimentos do
FGTS, das contribuições sociais e da formalização do vínculo de emprego nas
ordens de serviço.
§ 1.º O período mínimo a ser fiscalizado deve ter como início e término,
respectivamente, a primeira competência não inspecionada e a última
competência exigível, definida por ocasião do início da ação fiscal.
§ 2.º Se a ação fiscal se estender por mais de 3 (três) meses, a última
competência exigível será aquela exigível no momento do encerramento da
ação fiscal.
§ 3.º Se durante a ação fiscal o Auditor-Fiscal do Trabalho constatar indício de
débito não notificado, a fiscalização deve retroagir a outros períodos, para fins
de levantamento de débito.
§ 4.º Na fiscalização na modalidade indireta, o período mínimo a ser fiscalizado
pode ter como início a competência mais antiga com indício de débito apurado
nos sistemas informatizados, limitando a competência final à existência de
documentos ou de informações nas bases de dados disponibilizadas à
fiscalização.
§ 5.º Na modalidade dirigida, a competência final poderá ser limitada à
existência de documentos ou de informações nas bases de dados
disponibilizadas à fiscalização.
Art. 3.º O Auditor-Fiscal do Trabalho deve notificar o empregador para
apresentar livros e documentos necessários ao desenvolvimento da ação fiscal,
inclusive a apresentação em mídia em formatos acessíveis à fiscalização,
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arquivos digitais, em meio magnético ou eletrônico, quando mantidos pelo
empregador e quando entender serem necessários ao exercício de suas
atribuições legais.
§ 1.º A notificação de que trata o caput poderá ser realizada por meio de
domicílio fiscal trabalhista eletrônico.
§ 2.º A existência de declaração de fato gerador ou de base de cálculo do FGTS
como eSocial, SEFIP.RE, GRRF.RE ou GFIP ou outro documento que venha a
substituí-los, disponível à fiscalização trabalhista nos sistemas informatizados do
Ministério do Trabalho, desobriga o Auditor-Fiscal do Trabalho do procedimento
previsto no caput, para a finalidade de apuração de débitos de FGTS e
Contribuição Social, devendo ser observado o critério da dupla visita para a
lavratura de autos de infração.
§ 3.º Se o único documento eletrônico disponível à fiscalização do trabalho for o
Relatório Anual de Informações Sociais - RAIS, o empregador deve ser
notificado para apresentar documentos na forma do caput.
§ 4.º Frustrada a notificação pessoal ou via postal nos moldes do caput no
endereço do empregador constante das bases de dados da Receita Federal, o
Auditor-Fiscal do Trabalho deve levantar o débito de FGTS e Contribuição Social
e lavrar Notificação de Débito do FGTS e da Contribuição Social - NDFC com as
informações disponíveis em bancos de dados do Ministério do Trabalho, na
forma dos capítulos IV e V desta Instrução Normativa, situação que deverá ser
descrita no relatório circunstanciado.
§ 5.º O Auditor-Fiscal do Trabalho deve observar o critério da dupla visita para
a lavratura de autos de infração, na forma do art. 627 da Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
do art. 6.º, § 3.º, da Lei nº 7.855, de 24 de outubro de 1989, e do art. 55, §
1.º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não se
aplicando este critério para a emissão das notificações de débito.
§ 6.º Entende-se por empregador a pessoa física ou a pessoa jurídica de direito
privado ou de direito público, da administração pública direta, indireta ou
fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, que admitir trabalhadores a seu serviço, bem assim aquele
que, regido por legislação especial, encontrar-se nessa condição ou figurar
como fornecedor ou tomador de mão de obra, independentemente da
responsabilidade solidária ou subsidiária a que eventualmente venha obrigarse.
Art. 4.º O Auditor-Fiscal do Trabalho pode examinar livros contábeis, fiscais e
outros documentos de suporte à escrituração das empresas, assim como
apreender documentos, arquivos digitais, materiais, livros e assemelhados, para
a verificação da existência de fraudes e irregularidades, mediante termo lavrado
de acordo com a Instrução Normativa nº 89, de 2 de março de 2011.
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Parágrafo único. Caso constate indícios de fraude, o Auditor-Fiscal do Trabalho,
sem prejuízo da ação fiscal, deve informá-los à chefia imediata, por meio de
relatório.
Art. 5.º Na fiscalização do FGTS, desde que presentes os requisitos constantes
do art. 28 do Regulamento da Inspeção do Trabalho, aprovado pelo Decreto nº
4.552, de 27 de dezembro de 2002, é cabível a instauração de procedimento
especial para ação fiscal.
Parágrafo único. O termo de compromisso porventura lavrado durante o
procedimento especial para ação fiscal deve ser elaborado em sistema
informatizado competente para tal e conter o débito do empregador
individualizado por competência e por empregado.
CAPÍTULO II DO FGTS E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A REMUNERAÇÃO
MENSAL DO TRABALHADOR
Seção I Do Procedimento de Verificação do Recolhimento
Art. 6.º O Auditor-Fiscal do Trabalho deve verificar o recolhimento do FGTS e
das contribuições sociais incidentes sobre a remuneração paga ou devida aos
trabalhadores, nos seguintes percentuais, estabelecidos em lei:
I - FGTS, à alíquota de oito por cento;
II - Contribuição Social prevista no art. 2.º da Lei Complementar nº 110, de
2001, à alíquota de cinco décimos por cento.
§ 1.º Na verificação do recolhimento do FGTS, o Auditor-Fiscal do Trabalho
deve observar ainda os seguintes percentuais:
I - nos contratos de aprendizagem previstos no art. 428 da CLT, o percentual de
dois por cento;
II - no período de fevereiro de 1998 a janeiro de 2003, o percentual de dois por
cento a oito por cento nos contratos por prazo determinado instituídos pela Lei
nº 9.601, de 21 de janeiro de 1998.
§ 2.º É devido o depósito do FGTS, excluída a indenização compensatória, na
conta vinculada do trabalhador, cujo contrato de trabalho seja declarado nulo,
nos termos do art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando reconhecido o
direito à percepção do salário.
Art. 7.º A verificação a que se refere o art. 5.º deve ser realizada inclusive nas
hipóteses em que o trabalhador se afaste do serviço, por força de lei ou de
acordo, mas continue percebendo remuneração ou contando o tempo de
afastamento como de serviço efetivo, tais como:
I - serviço militar obrigatório;
II - primeiros 15 (quinze) dias de licença para tratamento de saúde, exceto no
caso de concessão de novo benefício decorrente da mesma doença, dentro de
60 (sessenta) dias contados da cessação do benefício anterior, de acordo com o
previsto no § 3.º do art. 75 do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999;
III - licença por acidente de trabalho;
IV - licença-maternidade;
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V - licença-paternidade;
VI - gozo de férias;
VII - exercício de cargo de confiança; e
VIII - demais casos de ausências remuneradas.
Art. 8.º Para verificação da contribuição social mensal, deve ser considerado o
período de janeiro de 2002 a dezembro de 2006, observando-se ainda as
hipóteses de isenção previstas no § 1.º do art. 2.º da Lei Complementar nº 110,
de 2001.
§ 1.º Para a apuração do benefício da isenção previsto no inciso I do § 1.º do
art. 2.º da Lei Complementar nº 110, de 2001, deve ser considerado o limite de
um milhão e duzentos mil reais de faturamento anual, independentemente da
receita bruta exigida para inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte SIMPLES.
§ 2.º Descaracteriza a isenção qualquer documentação que comprove
faturamento superior ao limite estabelecido no § 1º.
Seção II Da Identificação da Base de Cálculo
Art. 9.º Consideram-se de natureza salarial para fins do disposto no art. 6º, as
seguintes parcelas, além de outras identificadas pelo caráter de contraprestação
do trabalho:
I - o salário-base, inclusive as prestações in natura;
II - as horas extras;
III - os adicionais de insalubridade, periculosidade, penosidade e do trabalho
noturno;
IV - o adicional por tempo de serviço;
V - o adicional por transferência de localidade de trabalho;
VI - o salário-família, no que exceder o valor legal obrigatório;
VII - o abono ou gratificação de férias, desde que excedente a 20 (vinte) dias
do salário, concedido em virtude de cláusula contratual, de regulamento da
empresa, ou de convenção ou acordo coletivo;
VIII - o valor de um terço do abono constitucional das férias;
IX - as comissões;
X - as diárias para viagem, pelo seu valor global, desde que não haja prestação
de contas do montante gasto;
XI - as etapas, no caso dos marítimos;
XII - as gorjetas;
XIII - a gratificação de natal, seu valor proporcional e sua parcela devida sobre
o aviso prévio indenizado, inclusive na extinção de contrato a prazo certo e de
safra, e a gratificação periódica contratual, pelo seu duodécimo;
XIV - as gratificações legais, as de função e as que tiverem natureza de
contraprestação pelo trabalho;
XV - ajuda de custo, quando paga mensalmente, pelo seu valor global, se
ultrapassar o limite de cinquenta por cento da remuneração mensal, mesmo
que recebida exclusivamente em decorrência de mudança de localidade de
trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT;
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XVI - as gratificações incorporadas em razão do exercício de cargo de confiança,
antes de 11 de novembro de 2017, data de início da vigência da Lei nº
13.467/2017;
XVII - as retiradas de diretores não empregados, quando haja deliberação da
empresa, garantindo-lhes os direitos decorrentes do contrato de trabalho;
XVIII - o valor a título de licença-prêmio;
XIX - o valor pelo repouso semanal remunerado;
XX - o valor pelos domingos e feriados civis e religiosos trabalhados, bem como
o valor relativo à dobra em razão de feriados trabalhados, não compensados;
XXI - o valor a título de aviso prévio, trabalhado ou indenizado, proporcional ao
tempo de serviço;
XXII - o valor não o pago a título de aviso prévio indenizado, nos casos da
extinção de contrato de trabalho por acordo, previsto no art. 484-A da CLT;
XXIII - o valor a título de quebra de caixa;
XXIV - o valor do tempo de reserva, nos termos do § 6.º do art. 235-E da CLT,
originados antes de 11 de novembro de 2017, data de início da vigência da Lei
nº 13.467/2017;
XXV - prêmios concedidos pelo empregador com natureza de contraprestação,
originados antes de 11 de novembro de 2017, data de início da vigência da Lei
nº 13.467/2017;
XXVI - abonos concedidos pelo empregador com natureza de contraprestação,
originados antes de 11 de novembro de 2017, data de início da vigência da Lei
nº 13.467/2017;
XXVII - valor relativo ao período integral do intervalo intrajornada, quando não
concedido em seu período mínimo antes de 11 de novembro de 2017, data de
início da vigência da Lei nº 13.467/2017;
XXVIII - parcela à qual, por força de convenção ou acordo coletivo de trabalho,
for atribuída natureza salarial.
Parágrafo único. As contribuições mencionadas no art. 6.º também incidirão
sobre:
I - o valor contratual mensal da remuneração do empregado afastado na forma
do art. 7.º desta IN, inclusive sobre a parte variável, calculada segundo os
critérios previstos na CLT e na legislação esparsa, atualizada sempre que
ocorrer aumento geral na empresa ou para a categoria;
II - o valor da remuneração paga pela entidade de classe ao empregado
licenciado para desempenho de mandato sindical, idêntico ao que perceberia
caso não licenciado, inclusive com as variações salariais ocorridas durante o
licenciamento, obrigatoriamente informadas pelo empregador à respectiva
entidade.
III - o salário contratual e o adicional de transferência devido ao empregado
contratado no Brasil transferido para prestar serviço no exterior;
IV - a remuneração percebida pelo empregado ao passar a exercer cargo de
diretoria, gerência ou outro cargo de confiança imediata do empregador, salvo
se a do cargo efetivo for maior;
V - remuneração paga a empregado estrangeiro, em atividade no Brasil,
independentemente do local em que for realizado o pagamento.
VI - os valores pagos ao trabalhador intermitente, no período mensal, conforme
o § 6.º, do art. 452-A da CLT.
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Art. 10. Não integram a remuneração, para fins do disposto no art. 6.º:
I - participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando
paga ou creditada de acordo com a Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000;
II - abono correspondente à conversão de um terço das férias em pecúnia e seu
respectivo adicional constitucional;
III - abono ou gratificação de férias, concedido em virtude de contrato de
trabalho, de regulamento da empresa, de convenção ou acordo coletivo de
trabalho, cujo valor não exceda a 20 (vinte) dias do salário;
IV - o valor correspondente ao pagamento da dobra da remuneração de férias
concedidas após o prazo legal;
V - importâncias recebidas a título de férias indenizadas e o respectivo adicional
constitucional;
VI - indenização por tempo de serviço anterior a 05 de outubro de 1988, de
empregado não-optante pelo FGTS;
VII - indenização relativa à dispensa de empregado no período de 30 (trinta)
dias que antecede sua data-base, de acordo com o disposto no art. 9.º da Lei
nº 7.238, de 29 de outubro de 1984;
VIII - indenização por despedida sem justa causa do empregado nos contratos
com termo estipulado de que trata o art. 479 da CLT, bem como na indenização
prevista na alínea "f" do art. 12 da Lei nº 6.019, de 03 de janeiro de 1974;
IX - indenização do tempo de serviço do safrista, quando do término normal do
contrato de que trata o art. 14 da Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973;
X - indenização recebida a título de incentivo à demissão;
XI - indenização rescisória do FGTS sobre o montante de todos os depósitos
realizados na conta vinculada do trabalhador, de que trata o art. 18 da Lei nº
8.036, de 11 de maio de 1990;
XII - indenização relativa à licença-prêmio;
XIII - ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em
decorrência de mudança de localidade de trabalho do empregado, na forma do
art. 470 da CLT;
XIV - ajuda de custo, quando paga mensalmente, limitada a cinquenta por
cento da remuneração mensal, recebida exclusivamente em decorrência de
mudança de localidade de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da
CLT;
XV - ajuda de custo, em caso de transferência permanente, e o adicional
mensal, em caso de transferência provisória, recebidos pelo aeronauta nos
termos da Lei nº 5.929, de 30 de outubro de 1973;
XVI - diárias para viagem, desde que comprovada sua natureza indenizatória;
XVII - valor da bolsa de aprendizagem, garantida ao adolescente até quatorze
anos de idade, de acordo com o disposto no art. 64 da Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990, vigente até 15 de dezembro de 1998, em face da promulgação
da Emenda Constitucional nº 20;
XVIII - valor da bolsa ou outra forma de contraprestação, quando paga ao
estagiário nos termos da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008;
XIX - cotas do salário-família e demais benefícios pagos pela Previdência Social,
nos termos e limites legais, salvo o salário maternidade e o auxílio doença
decorrente de acidente do trabalho;
XX - parcela in natura recebida de acordo com o Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT, instituído pela Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976;
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XXI - vale-transporte, nos termos e limites legais, bem como transporte
fornecido pelo empregador para deslocamento ao trabalho e retorno, em
percurso servido ou não por transporte público;
XXII - valor da multa paga ao trabalhador em decorrência do atraso na quitação
das parcelas rescisórias;
XXIII - importâncias recebidas a título de ganhos eventuais e abonos
expressamente desvinculados do salário por força de lei;
XXIV - abono do Programa de Integração Social - PIS e do Programa de
Assistência ao Servidor Público - PASEP;
XXV - valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos
pelo empregador ao empregado contratado para trabalhar em localidade
distante de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da
atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas de proteção
estabelecidas pelo Ministério do Trabalho;
XXVI - importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do
auxílio-doença, desde que este direito seja extensivo à totalidade dos
empregados da empresa;
XXVII - parcelas destinadas à assistência ao empregado da agroindústria
canavieira, de que tratava o art. 36 da Lei nº 4.870, de 1º de dezembro de
1965;
XXVIII - prêmios, pagos até duas vezes ao ano, compreendidos como parcelas
pagas por liberalidade e em razão de desempenho superior ao ordinariamente
esperado no exercício das atividades do empregado, originados a partir de 11
de novembro de 2017, data de início da vigência da Lei nº 13.467/2017;
XXIX - abonos originados a partir de 11 de novembro de 2017, data de início da
vigência da Lei nº 13.467/2017, desde que não sejam pagos como
contraprestação pelo trabalho;
XXX - pagamento do período suprimido do intervalo intrajornada, não concedido
em seu período mínimo, quando o fato gerador for originado a partir de 11 de
novembro de 2017, data de início da vigência da Lei nº 13.467/2017;
XXXI - valor das contribuições efetivamente pagas pelo empregador a título de
previdência privada;
XXXII - valor relativo a assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada
diretamente pelo empregador ou mediante seguro- saúde;
XXXIII - valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios
fornecidos ao empregado e utilizados no local de trabalho para prestação dos
serviços;
XXXIV - ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado, quando
devidamente comprovadas;
XXXV - valor relativo à concessão de educação, em estabelecimento de ensino
do empregador ou de terceiros, compreendendo valores relativos a matrícula,
mensalidade, anuidade, livros e material didático;
XXXVI - valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais;
XXXVII - auxílio-creche pago em conformidade com a legislação trabalhista,
para ressarcimento de despesas devidamente comprovadas com crianças de até
6 (seis) anos de idade;
XXXVIII - auxílio-babá, limitado ao salário mínimo, pago em conformidade com
a legislação trabalhista e condicionado a comprovação do registro na Carteira de
Trabalho e Previdência Social - CTPS, para ressarcimento de despesas de
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remuneração e contribuição previdenciária de empregado que cuide de crianças
de até 6 (seis) anos de idade;
XXXIX - valor das contribuições efetivamente pagas pelo empregador a título de
prêmio de seguro de vida e de acidentes pessoais;
XL - o valor do tempo de espera, nos termos do § 9º do art. 235-C da CLT; e
XLI - o valor, pago ao empregado a título de multa, correspondente a um trinta
avos da média da gorjeta por dia de atraso.
Seção III Da Forma e Prazo do Recolhimento
Art. 11. Na verificação a que se refere o art. 6.º, o Auditor-Fiscal do Trabalho
deve observar se o recolhimento foi efetuado até o dia 07 (sete) do mês
subsequente ao da competência devida, em conta vinculada do empregado, por
meio de guia ou procedimento específico estabelecido pela Caixa Econômica
Federal - CAIXA.
§ 1.º Quando o vencimento do prazo mencionado no caput ocorrer em dia não
útil, o recolhimento deve ser efetuado no dia útil imediatamente anterior.
§ 2.º Considera-se competência devida dos recolhimentos previstos no art. 5.º:
I - o mês e o ano a que se refere a remuneração;
II - o período de gozo das férias, observada a proporcionalidade do número de
dias em cada mês;
III - o mês e o ano em que é paga ou devida cada parcela da gratificação
natalina, como também o mês e o ano da complementação da gratificação, para
efeito de recolhimento complementar.
Art. 12. O Auditor-Fiscal do Trabalho deve observar que, na vigência de
legislação anterior, o recolhimento do FGTS estava sujeito aos seguintes prazos:
I - até o último dia do mês subsequente ao vencido, no período de 1º de janeiro
de 1967 a 20 de junho de 1989, de acordo com a Lei nº 5.107, de 13 de
setembro de 1966;
II - até o último dia do expediente bancário do primeiro decêndio de cada mês,
referente ao mês anterior, no período de 21 de junho de 1989 a 12 de outubro
de 1989, nos termos da Lei nº 7.794, de 10 de julho de 1989;
III - até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido, no período de 13 de
outubro de 1989 a 13 de maio de 1990, conforme previsto na Lei nº 7.839, de
12 de outubro de 1989, considerado o sábado como dia útil para efeito de
contagem, a partir da vigência da Instrução Normativa nº 01, de 07 de
novembro de 1989.
CAPÍTULO III DO FGTS E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL NA RESCISÃO OU
EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
Seção I da Verificação de Recolhimento e da Identificação da Base de Cálculo
Art. 13. No caso de despedida sem justa causa, rescisão indireta do contrato de
trabalho, rescisão antecipada de contrato a termo por iniciativa do empregador,
inclusive do contrato de trabalho temporário, o Auditor-Fiscal do Trabalho deve
verificar o recolhimento da multa rescisória do FGTS, prevista no § 1.º, art. 18,
da Lei 8.036 de 1990, e da contribuição social prevista no art. 1.º da Lei
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Complementar nº 110, de 2001, incidentes sobre o montante de todos os
depósitos devidos ao FGTS na vigência do contrato de trabalho, atualizados
monetariamente e acrescidos dos respectivos juros remuneratórios, não se
deduzindo, para este fim, os saques ocorridos:
§ 1.º A Contribuição Social não será exigida nos casos de extinção por acordo
entre empregador e empregado e na extinção do contrato de trabalho
intermitente.
§ 2.º A multa rescisória do FGTS será de 20 (vinte) por cento na ocorrência de
despedida por culpa recíproca ou força maior, reconhecidas pela Justiça do
Trabalho, e nos casos de extinção por acordo entre empregador e empregado.
§ 3.º Os empregadores domésticos estão isentos da contribuição social.
§ 4.º A multa rescisória do FGTS não se aplica aos contratos celebrados de
acordo com a Lei nº 9.601, de 1998, exceto se convencionado pelas partes.
§ 5.º Ocorrendo despedida sem justa causa, ainda que indireta, extinção por
acordo entre empregado e empregador, com culpa recíproca, por força maior,
extinção normal ou antecipada do contrato de trabalho a termo, inclusive a do
trabalhador temporário e do trabalhador intermitente e daquele contratado na
forma da Lei nº 9.601, de 1998, o Auditor-Fiscal do Trabalho deve verificar o
recolhimento do FGTS e da contribuição social, referente ao mês da rescisão e
ao imediatamente anterior.
§ 6.º A multa rescisória do FGTS e a contribuição social não se aplicam à
distribuição de parte do resultado positivo auferido pelo FGTS, mediante crédito
nas contas vinculadas de titularidade dos trabalhadores, acrescido de juros e
atualização monetária.
Art. 14. Integram a base de cálculo das contribuições mencionadas no art. 13 os
valores dos recolhimentos relativos ao mês da rescisão e ao imediatamente
anterior, bem como o complemento da atualização monetária devido na data da
rescisão contratual, previsto no art. 4.º da Lei Complementar nº 110, de 2001.
Seção II da Forma e Prazo de Recolhimento
Art. 15. Na verificação do valor devido na rescisão contratual, o Auditor-Fiscal
do Trabalho deve observar se o depósito foi efetuado em conta vinculada do
trabalhador, por meio de guia ou procedimento específico estabelecido pela
Caixa Econômica Federal, nos seguintes prazos:
I - até o primeiro dia útil imediato ao término do contrato ou do efetivo
desligamento do empregado dispensado sem justa causa e com aviso prévio
trabalhado, antes de 11 de novembro de 2017, data de início da vigência da Lei
nº 13.467/2017;
II - até o décimo dia corrido, a contar do dia imediatamente posterior ao
término do contrato ou do efetivo desligamento do empregado:
a) ao do término do contrato por prazo determinado, ou ao do término do aviso
prévio trabalhado, na dispensa sem justa causa, na extinção por acordo entre
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empregado e empregador, inclusive do trabalhador intermitente, a partir de 11
de novembro de 2017, data de início da vigência da Lei nº 13.467/2017;
b) quando o aviso prévio for indenizado ou houver dispensa de seu
cumprimento, na dispensa sem justa causa e na extinção por acordo entre
empregado e empregador e na rescisão antecipada de contrato de trabalho por
prazo determinado, inclusive do trabalho temporário e do trabalhador
intermitente;
§ 1.º O recolhimento incidente sobre a remuneração do mês anterior e do mês
da rescisão do contrato deve ser efetuado na forma do art. 11, caso o prazo ali
previsto seja anterior aos consignados neste artigo.
§ 2.º No caso de rescisão antecipada de contrato de trabalho por prazo
determinado, ocorrida antes de 11 de novembro de 2017, data de início da
vigência da Lei nº 13.467/2017, e nos dez dias que antecederem ao término
regular do contrato, deve ser observado o prazo previsto no inciso I.
Art. 16. Nos casos em que há termo de quitação anual, de conformidade com o
art. 507-B da CLT, o Auditor-Fiscal do Trabalho deve efetuar o levantamento de
débito do FGTS com base:
I - nas parcelas remuneratórias constantes das folhas de pagamento ou de
qualquer outro documento que contenha tal informação, nas competências
originalmente pagas ou devidas, deduzindo os valores depositados na conta
vinculada do empregado; e
II - nas parcelas remuneratórias reconhecidas somente no termo de quitação
anual.
Parágrafo único. Na hipótese do inciso II, os valores deverão ser lançados nas
competências em que ocorreu o fato gerador.
Art. 17. Nos termos do art. 611-B da CLT, o valor devido a título de FGTS
mensal, rescisório e da indenização compensatória do FGTS é direito
indisponível.
Seção III Da Sistemática para Distribuição de Valor Rescisório Recolhido a
Menor
Art. 18. Ao verificar que o valor recolhido é menor que a soma das parcelas
declaradas na guia de recolhimento rescisório, o Auditor-Fiscal do Trabalho deve
adotar a sistemática de distribuição de valores de acordo com a seguinte ordem
de prioridade:
I - percentual devido a título de contribuição para o FGTS relativo à:
a) multa rescisória;
b) percentual incidente sobre o aviso prévio indenizado;
c) percentual incidente sobre a remuneração do mês da rescisão; e
d) percentual incidente sobre a remuneração do mês anterior ao da rescisão;
II - juros e atualização monetária - JAM devidos na conta vinculada do
empregado, relativos aos percentuais incidentes sobre as parcelas seguintes,
em ordem de prioridade:
a) remuneração do mês anterior ao da rescisão;
b) remuneração do mês da rescisão;
c) aviso prévio indenizado; e
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d) multa rescisória.
III - alíquota de cinco décimos por cento devida a título de contribuição social
mensal, observando-se a ordem de prioridade do inciso II, exceto alínea "d";
IV - alíquota de dez por cento, devida na rescisão, a título de contribuição social
rescisória;
V - parcela resultante da diferença entre os acréscimos legais e o JAM,
observando-se a ordem de prioridade do inciso II;
VI - parcela relativa aos acréscimos legais referentes à contribuição mencionada
no inciso III, observando-se a ordem de prioridade do inciso II, exceto alínea
"d";
VII - parcela relativa aos acréscimos legais referentes à contribuição
mencionada no inciso IV.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, considera-se:
I - JAM: a soma dos valores devidos pela aplicação dos juros remuneratórios da
conta vinculada do empregado com atualização pela taxa referencial - TR, na
forma da lei;
II - acréscimos legais: a soma da atualização pela TR com os juros de mora e
multa de mora, na forma da lei.
Art. 19. Após a aplicação do disposto no art. 18, o Auditor - Fiscal do Trabalho,
a fim de apurar o débito, deve confrontar os valores distribuídos com os valores
devidos pelo empregador.
CAPÍTULO IV DO LEVANTAMENTO DE DÉBITO
Art. 20. Ao constatar irregularidade, o Auditor-Fiscal do Trabalho deve proceder
ao levantamento do débito, individualizado por empregado, e emitir a
notificação de débito respectiva para que o empregador recolha a importância
devida.
Parágrafo único. Os sistemas informatizados à disposição da fiscalização do
trabalho devem ser utilizados para a verificação da regularidade dos
recolhimentos de FGTS e CS.
Seção I do Procedimento em Empregadores com Estabelecimentos Filiais
Art. 21. Nos empregadores com mais de um estabelecimento, localizados em
diferentes estados, o levantamento do débito do FGTS e das contribuições
sociais, relativo a todos os estabelecimentos, deve ser efetuado
preferencialmente pela Superintendência com competência sobre a localidade
da matriz do empregador.
Art. 22. Ao constatar a existência de débito em estabelecimento filial ou
equivalente, localizado fora do estado da matriz, o Auditor-Fiscal do Trabalho
deve comunicá-la à chefia imediata e solicitar à Superintendência competente,
ou seja, em cuja circunscrição esteja localizada a matriz, por meio do Sistema
Federal de Inspeção do Trabalho - SFITWEB, autorização para o levantamento
do débito na forma do art. 21.
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§ 1.º As chefias imediatas das Superintendências envolvidas devem informar
aos coordenadores dos projetos do FGTS a existência de débito, para fins de
inclusão no planejamento da fiscalização.
§ 2.º O levantamento efetuado na forma centralizada
demonstrativo do débito discriminado por estabelecimento.

deve

conter

§ 3.º Recebida a solicitação referida no caput, a Superintendência competente
deve lançar o Relatório de Inspeção centralizado em 10 (dez) dias.
§ 4.º No caso de autorização ou omissão da Superintendência competente, a
competência para apurar o débito passa obrigatoriamente à Superintendência
solicitante.
Art. 23. Para o levantamento do débito, a chefia competente, ou quem esta
designar, deve programar a ação fiscal considerando a complexidade da
apuração, tais como, o porte do empregador, a distribuição geográfica dos
estabelecimentos envolvidos, além de outros fatores que entender como
relevantes, podendo para tanto designar mais de um Auditor-Fiscal do Trabalho.
Art. 24. Independentemente da solicitação prevista no art. 22, o Auditor-Fiscal
do Trabalho deve emitir notificação de débito quando este for originado de
remuneração paga a empregados sem registro, parcelas não declaradas, ou
decorrentes de irregularidades específicas do estabelecimento fiscalizado.
Art. 25. Caso a fiscalização não se inicie nos prazos estabelecidos no art. 22 e
não havendo outra solicitação em andamento, a Secretaria de Inspeção do
Trabalho pode indicar a Superintendência que procederá ao levantamento
centralizado, podendo, inclusive, designar Auditor-Fiscal do Trabalho de outros
estados.
Art. 26. No levantamento de débito para empresa com todos os
estabelecimentos localizados no mesmo estado aplicam-se, no que couber, as
disposições dos art. 21 a 24, devendo a solicitação ser dirigida ao chefe de
fiscalização da Superintendência.
Art. 27. A ação fiscal para o levantamento do débito na forma do art. 21 não
impede a lavratura de autos de infração por irregularidades constatadas em
quaisquer dos estabelecimentos fiscalizados.
Seção II do Procedimento em Caso de Prestação de Serviços
Art. 28. Ao constatar irregularidade na prestação de serviços que descaracterize
o contrato, atribuindo-se ao contratante do serviço a responsabilidade pelo
vínculo empregatício dos trabalhadores, o Auditor-Fiscal do Trabalho deve
expedir a notificação de débito de FGTS e contribuição social contra o
contratante.
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Parágrafo único. Os depósitos de FGTS e contribuição social eventualmente
realizados pelo prestador de serviços, decorrentes dos contratos de trabalho a
que se refere o caput, devem ser abatidos do débito apurado.
Seção III do procedimento em casos de sucessão
Art. 29. Nos casos de alteração contratual subjetiva, nos termos dos art. 10 e
448 da CLT, por:
I - Sucessão, fusão e incorporação, o sujeito passivo será a empresa sucessora;
II - Cisão, com a extinção da empresa cindida, o sujeito passivo será a empresa
cindenda inspecionada e o Auditor-Fiscal do Trabalho deverá lavrar notificação
de débito em separado para a apuração:
a) do débito relativo aos seus empregados, incluídos aqueles para ela
transferidos, relativo a todo o contrato de trabalho;
b) do débito relativo aos empregados com contrato extinto antes da cisão,
considerando-se as demais empresas cindendas como devedoras solidárias pelo
débito de FGTS da empresa extinta;
III - Cisão, sem a extinção da empresa cindida, cada uma das empresas será
responsável pelo débito relativo a todo o contrato de trabalho dos seus
respectivos empregados.
§ 1.º Nos casos de sucessão, fusão, cisão e incorporação, todas as empresas
responderão solidariamente quando ficar comprovada fraude na transferência,
podendo constar como sujeito passivo qualquer um dos empregadores.
§ 2.º O levantamento efetuado nos moldes previstos nesse artigo deve conter
demonstrativo do débito por empregador envolvido.
Seção IV Do Procedimento em Grupos Econômicos
Art. 30. Para fins de fiscalização de FGTS, entende-se por grupo econômico o
conjunto de empresas que atuam de modo subordinado ou coordenado.
Art. 31. Forma-se grupo econômico por coordenação, quando, preservada a
autonomia entre as empresas, há demonstração de interesse integrado, efetiva
comunhão de interesses e atuação conjunta dos integrantes, sem relação de
dominação, conforme previsto nos §§ 2.º e 3.º do art. 2.º da CLT.
Art. 32. Forma-se grupo econômico por subordinação, quando o comando é
centralizado em uma das sociedades integrantes, denominada controladora ou
dominante, mediante controle interno ou dependência econômica.
§ 1.º O controle interno caracteriza-se pela participação societária decisiva no
capital das sociedades agrupadas ou pelo controle gerencial ou administrativo.
§ 2.º A dependência econômica é caracterizada na relação vertical entre a
empresa dominante e a subordinada, quando:
I - a empresa subordinada tiver vendido ou consignado à dominante, no ano
anterior, mais de vinte por cento do seu volume das vendas, no caso de
distribuição com exclusividade em determinada área do território nacional, e
mais de cinquenta por cento do volume total das vendas, nos demais casos; ou
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II - a empresa dominante, por qualquer forma ou título, for a única adquirente
de um ou mais produtos ou serviços fornecidos pela subordinada, ainda quando
a exclusividade se refira à padronagem, marca ou tipo do produto.
Art. 33. Para fins de levantamento de débito de FGTS e contribuição social nos
casos de grupos econômicos por coordenação ou subordinação, atribui-se a
responsabilidade solidária passiva às empresas integrantes do grupo, as quais
devem ser incluídas no relatório circunstanciado.
§ 1.º O débito mensal deve ser apurado em cada empresa integrante do grupo
para a qual o trabalhador prestou serviços, referente ao período trabalhado em
cada uma delas, emitindo-se uma notificação de débito para cada empregador e
os correspondentes autos de infração.
§ 2.º Nas hipóteses de transferência, em caso de rescisão do contrato de
trabalho na empresa fiscalizada, a apuração do débito rescisório deverá
apropriar as informações de todo período laboral do empregado, o FGTS pago
ou devido de todo contrato de trabalho, abrangendo todas as empresas
envolvidas nas transferências.
Art. 34. Para fins de levantamento de FGTS, constatando a existência de débito
em empresas do grupo econômico, o Auditor-Fiscal do Trabalho deverá lavrar
tantas notificações quantas sejam as empresas com débito, quando a matriz
dessas estiver localizada dentro do estado onde foi realizada a inspeção.
§ 1.º Os depósitos eventualmente realizados em outros estabelecimentos
devem ser considerados para cômputo do saldo para fins rescisórios.
§ 2.º Se, em razão do procedimento descrito no caput, for constatada a
existência de débito de FGTS e contribuição social em empresa integrante do
grupo econômico com matriz localizada fora do estado onde foi realizada a
inspeção e:
I - Sem estabelecimento no estado onde foi realizada a inspeção, o AuditorFiscal do Trabalho deve gerar uma demanda no SFITWEB informando os fatos,
para comunicação à Superintendência competente para a devida apuração;
II - Com estabelecimento no estado onde foi realizada a inspeção, o AuditorFiscal do Trabalho deve comunicar a chefia e solicitar à Superintendência em
cuja circunscrição estiver localizada a matriz, autorização para o levantamento
do débito.
§ 3.º Quando a matriz de uma das empresas do grupo econômico estiver
localizada dentro do estado onde foi realizada a inspeção e não possuir
estabelecimento na circunscrição onde foi iniciada a inspeção, a chefia estadual
da fiscalização emitirá ordem de serviço.
Seção V do Procedimento em Órgãos Públicos
Art. 35. O Auditor-Fiscal do Trabalho deve verificar o recolhimento das
contribuições mencionadas nos art. 5º e 13 relativamente aos empregados de
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pessoa jurídica de direito público, notificando-a na forma do art. 3.º desta
instrução normativa.
§ 1.º Quando for constatada a inexistência de documentos que possibilitem o
levantamento, o débito deve ser levantado na forma prevista nos art. 38 e 39.
§ 2.º Caso a pessoa jurídica de direito público não apresente os documentos
solicitados, sem justificativa legal, o Auditor-Fiscal do Trabalho deve informar à
chefia imediata, para fins de comunicação ao Tribunal de Contas, ao Ministério
Público Federal, ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público do
Trabalho, sem prejuízo da lavratura da notificação de débito do FGTS e dos
respectivos autos de infração.
Art. 36. O prazo prescricional para apuração do FGTS em pessoa jurídica de
direito público é quinquenal.
Seção VI do Procedimento Frente a Confissões de Dívida na Caixa Econômica
Federal
Art. 37. A confissão de débito apresentada pelo empregador perante a Caixa
Econômica Federal ou seu parcelamento, antes ou durante a ação fiscal, não
prejudica a emissão da notificação de débito nem a lavratura dos autos de
infração correspondentes.
Parágrafo único. Na notificação deve ser incluído todo o débito existente na
data da apuração, independentemente da existência de confissão de débito ou
de parcelamento concedido.
Seção VII dos Procedimentos Especiais
Art. 38. Havendo documentação que, embora incompleta, propicie a
identificação de empregados em situação irregular, proceder-se-á ao
levantamento por recomposição da base de cálculo, utilizando-se dados
declarados em sistemas informatizados.
Art. 39. Na ausência de dados declarados em sistemas informatizados
disponíveis à fiscalização, o levantamento do débito será efetuado, optando-se
pelo critério mais favorável ao empregado, dentre os quais:
I - a remuneração paga ao empregado em meses anteriores ou posteriores;
II - a remuneração paga a outros empregados do mesmo empregador que
exerçam ou exerciam função equivalente ou semelhante;
III - o piso salarial da categoria profissional;
IV - o salário profissional;
V - o piso salarial previsto na Lei Complementar nº 103, de 14 de julho de
2000;
VI - o salário mínimo nacional.
Art. 40. Considera-se não quitado o FGTS pago diretamente ao empregado, à
exceção dos pagamentos efetuados até 15 de fevereiro de 1998, relativos ao
mês da rescisão, ao imediatamente anterior e à indenização compensatória.
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Art. 41. No período de vigência da Unidade Real de Valor - URV, de março de
1994 a junho de 1994, o valor apurado deverá ser convertido em Cruzeiro Real,
com base na URV do dia cinco do mês subsequente ao da competência, se
recolhido no prazo, ou na URV do dia sete do mês subsequente, se recolhido
fora do prazo, conforme determina o parágrafo único do art. 32 da Lei nº 8.880,
de 27 de maio de 1994.
Art. 42. Caso o empregador não esteja inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica - CNPJ, a identificação se fará pelo Cadastro de Pessoas Físicas - CPF,
cabendo, em ambos os casos, informar o Cadastro Específico do INSS - CEI,
caso existente.
Art. 43. A individualização do valor devido ou recolhido de FGTS na conta
vinculada do empregado é obrigação do empregador.
Art. 44. A apresentação de Certificado de Regularidade do FGTS - CRF pelo
empregador não inibe o levantamento e a emissão da notificação de débito.
Parágrafo único. Ao constatar débito relativo ao período abrangido pelo
Certificado de Regularidade do FGTS, o Auditor-Fiscal do Trabalho deve
comunicar o fato à chefia imediata, que deve dar ciência do fato à Caixa
Econômica Federal.
CAPÍTULO V DA NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO DO FUNDO DE GARANTIA E DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Art. 45. O Auditor-Fiscal do Trabalho deve emitir Notificação de Débito do
Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço e da Contribuição Social - NDFC,
quando for constatado débito por falta de recolhimento ou recolhimento a
menor das contribuições mencionadas nos art. 6.º e 13.
Parágrafo único. O valor do débito deve ser atualizado pela Taxa Referencial até
a data da emissão da NDFC e representado na moeda atual, com especificação
dos valores históricos devidos, segundo os padrões monetários à época
vigentes.
Art. 46. Integram a NDFC os seguintes relatórios:
I - Relatório inicial que discrimina o débito total notificado, correspondente à
totalização dos débitos de recolhimento mensal e rescisório;
II - Débito Mensal do FGTS por Competência;
III - Débito Mensal do FGTS por Empregado;
IV - Débito Mensal de Contribuição Social;
V - Débito Rescisório por Data de Vencimento;
VI - Débito Rescisório por Empregado;
VII - Recomposição do Saldo Rescisório;
VIII - Guias de Recolhimento Analisadas;
IX - Relação de Empregados; e
X - Relatório Circunstanciado.

41
Maio 2018

Informe Técnico

§ 1.º Na inexistência de dados para sua composição, alguns relatórios
relacionados no caput podem ser suprimidos.
§ 2.º O Relatório Circunstanciado deve conter as seguintes informações, além
de outras que propiciem a reconstituição do débito a qualquer tempo:
I - indicação do período auditado, devendo incluir todas as competências
verificadas;
II - indicação de débito original ou débito complementar aos valores
anteriormente notificados;
III - indicação da forma do levantamento de débito, centralizado ou não, nos
termos do art. 21 e seguintes;
IV - relação dos estabelecimentos envolvidos na auditoria, a saber: matriz e
todas as filiais, tomadores de serviço, CEI vinculado, inclusive aqueles em que
não se constatou débito;
V - narração da caracterização da sucessão trabalhista, fusão, cisão e
incorporação ou do grupo econômico, bem como a relação de todos os
devedores solidários;
VI - relação dos documentos examinados, das fontes de consulta a sistemas
informatizados, inclusive manifestação expressa do Auditor-Fiscal do Trabalho a
respeito da obtenção de informações do empregador por meio magnético ou
digital;
VII - descrição dos procedimentos utilizados para o levantamento do débito e
demais ocorrências, tais como recomposição e arbitramento de bases de
incidência;
VIII - identificação dos corresponsáveis existentes na data da emissão da NDFC,
com nome, endereço completo e número do CPF, incluindo os demais
responsáveis do período abrangido pela notificação de débito, devendo neste
campo ser citadas as pessoas jurídicas componentes do grupo econômico
constatado, se for o caso;
IX - indicação da capitulação dos autos de infração correlatos com o débito
notificado, incluindo os lavrados por afronta ao art. 630 da CLT; e
X - relato de que o empregador exerce suas atividades em endereço diverso do
que consta do cadastro oficial, que não seja o local de prestação de serviços a
tomadores.
§ 3.º Quanto aos débitos do FGTS decorrentes da rescisão contratual de
empregados cujos contratos foram extintos até 15 de fevereiro de 1998:
I - os relativos ao mês da rescisão e ao imediatamente anterior, quando
vencidos antes do prazo de pagamento das verbas rescisórias, deverão ser
notificados; e
II - os relativos à multa rescisória, ao mês da rescisão e ao imediatamente
anterior, quando vencidos no prazo da rescisão, não serão objeto de notificação
de débito.
Seção I dos Procedimentos Gerais
Art. 47. Para o levantamento do débito, o Auditor-Fiscal do Trabalho deve
lançar no sistema AUDITOR todos os recolhimentos quitados pelo empregador,
estejam eles individualizados ou não.
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§ 1.º A liquidez dos valores notificados será definida na data de apuração
indicada pelo Auditor-Fiscal do Trabalho que lavrou a notificação de débito.
§ 2.º O interstício entre a data da apuração, definida pelo Auditor-Fiscal do
Trabalho que lavrou a notificação de débito, e a data da emissão da notificação
não pode ser superior a sessenta dias.
§ 3.º Não serão considerados, para fins de abatimento no débito, os
recolhimentos efetuados sem a necessária individualização.
§ 4.º O FGTS depositado na conta vinculada do trabalhador em decorrência de
dissídio coletivo, reclamatória trabalhista, conciliação em comissão de
conciliação prévia e termo de arbitragem deve ser considerado para fins de
abatimento no débito se:
I - comprovado pelo empregador a origem da base de cálculo e a
individualização por empregado e competência; e
II - os valores que originaram o recolhimento foram contemplados na base de
cálculo do débito a ser levantado.
§ 5.º A contribuição social rescisória, quando depositada por meio de guia que
informe o trabalhador e o fato gerador, deverá ser abatida do débito apurado.
§ 6.º A contribuição social rescisória, quando depositada por meio de guia
única, sem informação do trabalhador e do fato gerador a qual se refere deve
ser considerada para fins de abatimento no débito se:
I - comprovado pelo empregador a origem da base de cálculo e a
individualização por empregado e competência; e
II - os valores que deram origem ao recolhimento foram contemplados na base
de cálculo do débito a ser levantado.
Art. 48. O débito de FGTS ou das contribuições sociais apurado na forma dos
art. 6.º e 13, resultante da incidência sobre parcela de remuneração que não
conste em folha de pagamento, ou não declarada como base de cálculo, deve
ensejar a emissão de notificação de débito em separado.
Art. 49. Os documentos que serviram de base para o levantamento do débito do
FGTS e das contribuições sociais devem ser datados e rubricados pelo AuditorFiscal do Trabalho, salvo os oficiais e aqueles em que, pela sua forma, tal
providência não seja possível.
Parágrafo único. As guias de recolhimento do FGTS e das contribuições sociais
devem ser relacionadas na notificação de débito, dispensando-se o
procedimento previsto no caput.
Art. 50. O levantamento de débito do FGTS e das contribuições sociais pode ser
feito, a critério do Auditor-Fiscal do Trabalho, no local que oferecer melhores
condições para a execução da ação fiscal.
Art. 51. A notificação de débito deve ser expedida em três vias, com a seguinte
destinação:
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I - primeira via: instauração do processo;
II - segunda via: empregador; e
III - terceira via: Auditor-Fiscal do Trabalho.
§ 1.º A primeira via deve ser protocolizada na unidade de exercício do AuditorFiscal do Trabalho dentro de quarenta e oito horas contadas da data da entrega
ao empregador, salvo nos casos de fiscalização fora de sua unidade de
exercício, hipótese em que deve ser protocolizada quando o Auditor-Fiscal do
Trabalho a ela retornar.
§ 2.º O Auditor-Fiscal do Trabalho deve entregar a notificação de débito ao
empregador ou ao seu preposto, assim entendido como aquele que apresenta
carta de preposição ou que atende a fiscalização, prestando informações ou
apresentando documentos, mediante recibo na página inicial, com identificação
legível do recebedor.
§ 3.º Os documentos anexos que porventura acompanhem a notificação de
débito devem conter a comprovação de recebimento pelo empregador ou seu
preposto.
§ 4.º A notificação de débito pode ser entregue em arquivo digital, mediante
termo de recebimento gerado obrigatoriamente pelo sistema AUDITOR.
§ 5.º Na hipótese do parágrafo anterior, o relatório inicial da notificação de
débito e o Termo de Recebimento, necessariamente impressos e assinados,
devem acompanhar cada via da notificação de débito.
§ 6.º O Termo de Recebimento, formalizado nos termos do § 4.º, comprova que
o empregador foi notificado, para todos os efeitos legais.
§ 7.º O processo deve ser formado pelo relatório inicial, pelo termo de
recebimento e pela notificação de débito em mídia não regravável ou impressa.
§ 8.º O Termo de Recebimento deve conter a identificação do notificado, as
características do arquivo digital, o local, a data do recebimento, as assinaturas
do Auditor-Fiscal do Trabalho notificante e do empregador notificado ou seu
preposto e as informações que possibilitem o download do arquivo digital pela
internet.
§ 9.º A notificação de débito será preferencialmente entregue pelo AuditorFiscal do Trabalho ao empregador ou preposto, podendo ser enviados por via
postal com comprovante de recebimento.
§ 10. No caso de entrega pessoal, havendo recusa no recebimento da
notificação de débito, a segunda via deve ser entregue, com a devida
informação, juntamente com a primeira, ao setor responsável, a fim de que o
empregador seja notificado por meio de publicação oficial.
Seção II do Termo de Retificação
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Art. 52. Para inclusão, exclusão ou alteração de dados ou valores na notificação
de débito, deve ser emitido Termo de Retificação - TRET pelo Auditor-Fiscal do
Trabalho que emitiu a notificação.
§ 1.º O Termo de Retificação pode ser emitido até o momento da remessa do
processo para análise, ou quando o processo for encaminhado ao Auditor-Fiscal
do Trabalho para esse fim, o que pode ocorrer em qualquer fase do processo,
mediante requerimento fundamentado.
§ 2.º O débito retificado deve ser atualizado até a data da emissão da
notificação de débito que lhe deu origem, sendo vedada a dedução de depósitos
do FGTS e contribuições sociais quando efetuados após essa data, bem como a
inclusão de competências fora do período auditado.
§ 3.º Do Termo de Retificação deve constar a informação de reabertura do
prazo legal para defesa do notificado, salvo se emitido em razão de
encaminhamento da unidade competente pela tramitação do processo e não
resultar em majoração do débito total notificado, inserção de novas
competências e/ou empregados envolvidos, hipóteses em que o trâmite do
processo retomará a partir da fase em que se encontrava.
§ 4.º O Termo de Retificação deve ser expedido em três vias, com a seguinte
destinação:
I - primeira via: juntada ao respectivo processo de notificação de débito, não
originando novo processo administrativo;
II - segunda via: empregador, podendo ser entregue ao setor competente para
remessa via postal;
III - terceira via: Auditor-Fiscal do Trabalho.
§ 5.º O Termo de Retificação deve ser emitido quando a correção:
I - alterar a identificação ou qualificação dos corresponsáveis
estabelecimentos envolvidos; ou
II - alterar dados ou valores que impliquem na modificação do débito.

e

§ 6.º As correções que não envolvam as situações referidas no § 5º devem
constar de documento juntado ao processo, prescindindo da emissão do Termo
de Retificação.
§ 7.º O Termo de Retificação pode ser expedido em arquivo digital, aplicandose as regras do art. 51.
§ 8.º Recebida proposta de elaboração de Termo de Retificação durante a fase
processual, o chefe da unidade de multas e recursos deverá encaminhar o
processo ao chefe imediato do Auditor Fiscal do Trabalho que emitiu a
notificação.
§ 9.º Nos casos previstos no art. 53, o processo será encaminhado ao chefe
local da fiscalização, que designará outro Auditor Fiscal do Trabalho para
emissão do Termo de Retificação.
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§ 10. No prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento do processo para
elaboração de Termo de Retificação, o chefe responsável deverá encaminhar o
processo ao Auditor-Fiscal do Trabalho designado para emissão de Termo de
Retificação de Débito e emitir turnos de Ordem de Serviço Administrativa OSADs em quantidade suficiente para a realização do trabalho, levando em
consideração a complexidade da retificação a ser promovida e mediante prazo
para conclusão dos trabalhos, que não poderá ultrapassar 60 (sessenta) dias.
§ 11. Concluída a retificação, o Auditor Fiscal do Trabalho devolverá o processo
ao seu chefe que, ato contínuo, remeterá os autos à unidade de multas e
recursos para seguimento do contencioso.
§ 12. Caso a retificação da notificação de débito repercuta nos processos
correlatos de autos de infração, o Auditor Fiscal do Trabalho deverá prestar
informação em cada um dos processos afetados, devolvendo-os ao seu chefe
juntamente com o processo da notificação de débito retificado.
§ 13. Os procedimentos previstos nos §§ 8.º ao 11º aplicamse aos pedidos de
manifestação de Auditores Fiscais do Trabalho em processos de autos de
infração, mesmo que não vinculados ao FGTS, devendo, nesses casos, o Auditor
Fiscal do Trabalho se manifestar no prazo de 20 dias.
§ 14. Constatadas novas infrações relativas a eventuais erros nas informações
oficiais prestadas inicialmente pelo empregador, o Auditor-Fiscal do Trabalho
notificante poderá solicitar ordem de serviço - OS para a eventual lavratura de
autos de infração.
§ 15. Tendo o empregador apresentado defesa contra NDFC lavrada nos termos
dos §§ 2.º e 4.º do art. 3.º desta IN que importe inclusão, exclusão ou
alteração de dados ou valores, deverá ser emitido TRET.
§ 16. Nas análises de notificação de débito do FGTS e da Contribuição Social em
apreciação de recurso na Coordenação-Geral de Recursos, o próprio AuditorFiscal do Trabalho analista poderá emitir TRET para correção de valores
lançados com evidente equívoco, quando restar indubitável ponto a ser
retificado.
Art. 53. A chefia imediata deve designar outro Auditor-Fiscal do Trabalho para
emissão do Termo de Retificação, se ocorrer a impossibilidade ou impedimento
de emissão pelo Auditor-Fiscal do Trabalho que emitiu a notificação de débito,
decorrentes dos seguintes motivos:
I - aposentadoria;
II - falecimento;
III - exoneração;
IV - remoção;
V - afastamento legal superior a noventa dias;
VI - outras situações devidamente justificadas.
Art. 54. O Termo de Retificação referente à notificação de débito mensal ou
rescisório, emitida antes da vigência da Instrução Normativa nº 99, de 23 de
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agosto de 2012, deve ser elaborado nos moldes da notificação de origem e não
pode ser utilizada a forma digital do art. 51, § 4.º.
Seção III do Termo de Alteração do Débito
Art. 55. O Termo de Alteração de Débito - TAD deve ser emitido pelo AuditorFiscal do Trabalho analista quando constatar erro de interpretação da norma
trabalhista sobre as hipóteses de incidência de FGTS e contribuição social, bem
como nas ocorrências de prescrição ou decadência.
§ 1.º O TAD está sujeito a revisão de ofício, exceto quando emitido para
suprimir valores atingidos pela prescrição ou decadência.
§ 2.º Quando, a critério do Auditor-Fiscal do Trabalho analista, os elementos
constantes dos autos forem insuficientes para a emissão do TAD, o processo
deve ser remetido ao Auditor-Fiscal do Trabalho que emitiu a notificação de
débito para que este preste as informações solicitadas.
§ 3.º A constatação de recolhimentos devidamente individualizados até o dia
anterior à data de apuração e que não foram considerados pelo Auditor-Fiscal
do Trabalho que emitiu a notificação de débito ensejará a remessa do processo
para emissão de Termo de Retificação, após o que o trâmite do processo
retornará à fase em que se encontrava.
§ 4.º Na ocorrência simultânea das hipóteses previstas no caput e no § 2.º, o
Termo de Retificação precederá à emissão do TAD.
§ 5.º A emissão do TAD não renovará o prazo para defesa nem pode majorar o
débito total notificado, sendo vedada a inserção de novas competências e/ou
empregados envolvidos, hipóteses em que se procederá na forma do art. 52.
§ 6.º O débito alterado será atualizado até a data da emissão da notificação de
débito que lhe deu origem, sendo vedada a dedução de depósitos do FGTS e
contribuições sociais, quando efetuados a partir da data da apuração do débito.
§ 7.º O TAD acompanhará necessariamente o relatório de análise que
fundamentará a decisão, devendo ser juntado ao respectivo processo de
notificação de débito.
§ 8.º Quando restarem comprovados equívocos que não envolvam valores, a
alteração constará apenas do relatório de análise, não ensejando a emissão de
TAD.
§ 9.º O TAD pode ser expedido em arquivo digital, hipótese em que o analista
deve disponibilizar as vias para o processo e para remessa ao empregador,
aplicando-se, no que couber, as regras do art. 51.
Art. 56. Não se aplica o disposto no art. 55 na ocorrência de erro quanto à
identificação do empregador notificado, devendo a notificação de débito ser
arquivada por nulidade.
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Parágrafo único. O erro de indicação da pessoa a que se referir a notificação de
débito não viciará a notificação quando, por seu contexto e pelas circunstâncias,
se puder identificar a pessoa cogitada, hipótese em que será possível alterar
nome e o CNPJ, mediante emissão de Termo de Retificação.
Art. 57. Aplica-se ao TAD o disposto no art. 54.
Seção IV do Procedimento para Apuração de Mora do FGTS
Art. 58. O Auditor-Fiscal do Trabalho deve apresentar à sua chefia o relatório
circunstanciado de que trata o art. 5.º da Portaria nº 1.061, de 1º de novembro
de 1996, para dar cumprimento ao disposto no Decreto-lei nº 368, de 19 de
dezembro de 1968, e no art. 22, § 1.º, da Lei nº 8.036, de 1990 sempre que
constatar débito de FGTS, por período:
I - igual ou superior a 03 (três) meses, independentemente da comprovação de
retiradas pelos sócios;
II - inferior a 03 (três) meses, quando comprovada retirada pelos sócios.
Parágrafo único. O procedimento de apuração de mora do FGTS deve ser
instaurado quando a ação fiscal decorrer de denúncia de empregado ou de
entidade sindical da respectiva categoria profissional.
CAPÍTULO VI DA LAVRATURA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
Art. 59. As infrações às obrigações relativas ao recolhimento do FGTS e das
contribuições sociais ensejam a lavratura de autos de infração distintos.
Art. 60. Os autos de infração lavrados pelo não recolhimento das contribuições
sociais, ou seu recolhimento após o vencimento do prazo sem os acréscimos
legais, deverão ser capitulados como a seguir:
I - rescisória:
Art. 1.º da Lei Complementar nº 110, de 2001;
II - mensal:
Art. 2.º da Lei Complementar nº 110, de 2001.
Parágrafo único. Os autos de infração lavrados nos termos do caput devem
conter, no histórico, o valor atualizado do débito das contribuições sociais
notificadas e o número da respectiva notificação de débito.
CAPÍTULO VII DA FISCALIZAÇÃO DIRIGIDA
Art. 61. Caso o empregador, regularmente notificado, não apresente
documentos, o Auditor-Fiscal do Trabalho deve lavrar auto de infração
capitulado no art. 630, §§ 3.º ou 4.º, da CLT e adotar procedimento visando à
apuração dos débitos do FGTS e a emissão de correspondente notificação de
débito e auto de infração, podendo observar o § 4.º do art. 2.º desta instrução
normativa.
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Art. 62. Se o empregador não for encontrado no domicílio fiscal e for constatado
indício de débito de FGTS nos sistemas disponibilizados à fiscalização, o AuditorFiscal do Trabalho pode proceder ao levantamento do débito e à lavratura da
NDFC nos termos do § 4.º do art. 3.º, situação que deverá ser descrita no
relatório circunstanciado.
CAPÍTULO VIII DA FISCALIZAÇÃO INDIRETA
Art. 63. Sem prejuízo da fiscalização direta, pode ser adotado o procedimento
de fiscalização indireta previsto na Instrução Normativa nº 105, de 15 de abril
de 2014, visando à verificação dos recolhimentos do FGTS e da contribuição
social.
Parágrafo único. O cruzamento e análise de dados declarados pelo empregador
em programa de tratamento das informações deve abranger, no mínimo, os
últimos cinco anos, observada a data da última fiscalização realizada no atributo
FGTS, se mais recente.
Art. 64. A fiscalização indireta eletrônica deve atingir, preferencialmente,
empregadores com indício de débito estabelecidos em localidades menos
atingidas pela fiscalização direta.
Art. 65. Na fiscalização indireta eletrônica devem ser notificados, por meio de
Notificação para Comprovação do Cumprimento de Obrigações Trabalhistas NCO, os empregadores com indício de débito para que comprovem a
regularidade do recolhimento do FGTS e da contribuição social no prazo
estabelecido na notificação.
Art. 66. A notificação emitida deve ser encaminhada via postal com Aviso de
Recebimento - AR, ou outro meio que assegure a comprovação do recebimento,
e conter, necessariamente:
I - a identificação do empregador;
II - os documentos necessários à verificação de regularidade do FGTS, mensal e
rescisório;
III - a indicação do período a ser fiscalizado.
§ 1.º Na fiscalização indireta presencial a Notificação para Apresentação de
Documentos - NAD deve conter, ainda, a data, hora e local para
comparecimento.
§ 2.º Na fiscalização indireta eletrônica a NCO deve conter, ainda:
I - o prazo final para o cumprimento da notificação.
II - a indicação do correio eletrônico institucional a ser utilizado pelo
empregador para informar as datas de quitação do FGTS e da contribuição
social e para prestar outros esclarecimentos.
III - a solicitação, no mínimo, dos seguintes documentos: folhas de pagamento
analíticas em meio digital das competências com indício de débito,
preferencialmente, no formato texto, bem como os arquivos "SEFIP.RE" e
"GRRF.RE", caso a informação não esteja disponível eletronicamente.
49
Maio 2018

Informe Técnico

IV - informação de que os documentos digitais enviados somente serão
considerados recebidos se houver uma confirmação de recebimento do órgão
fiscalizador.
Art. 67. Na fiscalização indireta eletrônica, se houver a quitação integral do
débito do FGTS e da contribuição social no prazo estabelecido para
cumprimento da notificação, o empregador fica dispensado de exibir
documentos digitais à fiscalização, devendo informar apenas a data da quitação
dos débitos.
Art. 68. Constatando-se que não houve a quitação, o Auditor-Fiscal do Trabalho
deverá emitir a notificação de débito e lavrar os autos de infração, adotando,
como base de apuração, os valores constantes dos documentos apresentados e,
na sua ausência ou inexatidão, os dados declarados em sistemas
informatizados, como RAIS ou guias declaratórias do FGTS, na forma prevista
nesta instrução normativa.
Parágrafo único. O relatório circunstanciado da NDFC conterá a informação de
todos os eventos que motivaram sua lavratura, em especial os relacionados ao
cumprimento da notificação.
Art. 69. Devem ser observadas as disposições contidas na Instrução Normativa
nº 105, de 15 de abril de 2014, quando aplicáveis.
Art. 70. Caso o empregador, regularmente notificado, não compareça no dia e
hora determinados, o Auditor-Fiscal do Trabalho deve lavrar auto de infração
capitulado no art. 630, §§ 3.º ou 4.º, da CLT, e adotar procedimento visando à
apuração dos débitos e a emissão de correspondente notificação de débito, se
for o caso, conforme planejamento da fiscalização.
§ 1.º Considera-se notificado o empregador cuja correspondência tenha sido
recebida no seu domicílio fiscal, conforme comprovante dos correios.
Art. 71. Frustrada a notificação via postal, deve ser observado o procedimento
descrito no § 4.º do art. 3.º, visando à apuração dos débitos do FGTS e a
emissão de correspondente notificação de débito e auto de infração, podendo
observar os §§ 3.º e 4.º do art. 2.º desta instrução normativa.
Art. 72. Considera-se fiscalização indireta, ainda, a decorrente de comunicação
emitida para que o empregador efetue a regularização de indício de débito
apurado pelos sistemas informatizados disponíveis, sem necessidade de haver o
comparecimento da empresa às unidades descentralizadas do Ministério do
Trabalho.
Parágrafo único. Confirmado o recebimento da comunicação, nos termos do art.
65, e não sendo constatada a regularização até o prazo estipulado, deve ser
adotado procedimento visando à apuração dos débitos e à emissão de
correspondente notificação de débito, se for o caso, conforme planejamento da
fiscalização.
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CAPÍTULO IX DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Art. 73. Os documentos apresentados em fase de defesa ou recurso devem ser
apreciados pela autoridade competente apenas no momento da decisão,
independentemente do número de vezes que o notificado se manifestar no
processo.
§ 1.º A quitação ou individualização operada a partir da data da apuração do
débito, prevista no art. 47, será apreciada pela Caixa Econômica Federal,
cabendo ao Ministério do Trabalho apreciar apenas aquela ocorrida em data
anterior à data de apuração.
§ 2.º Para efeito do parágrafo anterior, entende-se que a guia está
individualizada na data em que houve o processamento do depósito na conta
vinculada do empregado.
Art. 74. Os recolhimentos que impliquem quitação integral do débito e a
confissão ou o parcelamento que abranjam integralmente a notificação de
débito, ocorridos a partir da data de apuração da notificação de débito,
confirmam sua procedência, operando o encerramento do contencioso
administrativo.
Art. 75. Previamente ao envio dos autos para análise, em etapa de saneamento,
bem como nas outras fases do procedimento administrativo, o Auditor-Fiscal do
Trabalho que emitiu a notificação de débito pode determinar diligências
complementares a fim de prestar informações ou corrigir a notificação de
débito, mediante Termo de Retificação.
§ 1.º Na etapa de saneamento prévio à análise, a unidade de multas e recursos
deve verificar, dentre outros aspectos formais, o atendimento da composição
estrutural da notificação de débito, prevista no art. 46, não dispensando a
futura análise dessa verificação.
Art. 76. O planejamento da fiscalização deve priorizar o andamento das
fiscalizações e dos processos administrativos de empregadores em fase de
falência, liquidação judicial ou extrajudicial.
Art. 77. Encerrada a tramitação administrativa no âmbito do Ministério do
Trabalho, o processo deve ser remetido para cobrança do débito, podendo ser
reapreciado somente em caso de nulidade, erro material ou apresentação de
provas de quitação operada em data anterior à da apuração do débito, prevista
no art. 47, § 1.º.
CAPÍTULO X DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 78. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Inspeção do
Trabalho, mediante provocação.
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Art. 79. As disposições desta instrução aplicam-se às microempresas e
empresas de pequeno porte naquilo em que não forem incompatíveis com as
disposições legais especiais.
Art. 80. Fica revogada a Instrução Normativa nº 99, de 23 de agosto de 2012.
Art. 81. Esta instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação.
MARIA TERESA PACHECO JENSEN
Auditora-Fiscal do Trabalho
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12. Lei Federal nº 13.660, de 08.05.2018 – DOU 1 de 09.05.2018.
Altera o § 2.º do art. 819 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre o
pagamento dos honorários de intérprete judicial.
ÍNTEGRA
Art. 1.º O § 2.º do art. 819 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 819. .....
.....
§ 2.º As despesas decorrentes do disposto neste artigo correrão por conta da
parte sucumbente, salvo se beneficiária de justiça gratuita." (NR)
Art. 2.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de maio de 2018; 197º da Independência e 130º da República.
MICHEL TEMER
Presidente da República
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13. Lei n º 13.670, de 30.05.2018. – DOU 1 de
EDIÇÃO EXTRA
04.06.2018.
Altera as Leis nºs 12.546, de 14 de dezembro de 2011, quanto à contribuição
previdenciária sobre a receita bruta, 8.212, de 24 de julho de 1991, 8.218, de
29 de agosto de 1991, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, 10.865, de 30 de abril de 2004, e 11.457, de 16 de março
de 2007, e o Decreto-Lei nº 1.593, de 21 de dezembro de 1977.
ÍNTEGRA
Art. 1.º A Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
(Vigência)
“Art. 7.º Até 31 de dezembro de 2020, poderão contribuir sobre o valor da
receita bruta, excluídos as vendas canceladas e os descontos incondicionais
concedidos, em substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do
caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991:
...............................................................................” (NR)
“Art. 8.º º Até 31 de dezembro de 2020, poderão contribuir sobre o valor da
receita bruta, excluídos as vendas canceladas e os descontos incondicionais
concedidos, em substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do
caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991:
.........................................................................................
VI - as empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens de
que trata a Lei n º 10.610, de 20 de dezembro de 2002, enquadradas nas
classes 1811-3, 5811-5, 5812-3, 5813-1, 5822-1, 5823-9, 6010-1, 6021-7 e
6319-4 da CNAE 2.0;
VII - (VETADO);
VIII - as empresas que fabriquem os produtos classificados na Tipi nos códigos:
a) 3926.20.00, 40.15, 42.03, 43.03, 4818.50.00, 6505.00, 6812.91.00,
8804.00.00, e nos capítulos 61 a 63;
b) 64.01 a 64.06;
c) 41.04, 41.05, 41.06, 41.07 e 41.14;
d) 8308.10.00, 8308.20.00, 96.06 e 96.07;
e) 87.02, exceto 8702.90.10, e 87.07;
f) (VETADO);
g) 4016.93.00; 7303.00.00; 7304.11.00; 7304.19.00; 7304.22.00; 7304.23.10;
7304.23.90; 7304.24.00; 7304.29.10; 7304.29.31; 7304.29.39; 7304.29.90;
7305.11.00; 7305.12.00; 7305.19.00; 7305.20.00; 7306.11.00; 7306.19.00;
7306.21.00; 7306.29.00; 7308.20.00; 7308.40.00; 7309.00.10; 7309.00.90;
7311.00.00; 7315.11.00; 7315.12.10; 7315.12.90; 7315.19.00; 7315.20.00;
7315.81.00; 7315.82.00; 7315.89.00; 7315.90.00; 8307.10.10; 8401; 8402;
8403; 8404; 8405; 8406; 8407; 8408; 8410; 8439; 8454; 8412 (exceto 8412.2,
8412.30.00, 8412.40, 8412.50, 8418.69.30, 8418.69.40); 8413; 8414; 8415;
8416; 8417; 8418; 8419; 8420; 8421; 8422 (exceto 8422.11.90 e 8422.19.00);
8423; 8424; 8425; 8426; 8427; 8428; 8429; 8430; 8431; 8432; 8433; 8434;
8435; 8436; 8437; 8438; 8439; 8440; 8441; 8442; 8443; 8444; 8445; 8446;
8447; 8448; 8449; 8452; 8453; 8454; 8455; 8456; 8457; 8458; 8459; 8460;
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8461; 8462; 8463; 8464; 8465; 8466; 8467; 8468; 8470.50.90; 8470.90.10;
8470.90.90; 8472; 8474; 8475; 8476; 8477; 8478; 8479; 8480; 8481; 8482;
8483; 8484; 8485; 8486; 8487; 8501; 8502; 8503; 8505; 8514; 8515; 8543;
8701.10.00; 8701.30.00; 8701.94.10; 8701.95.10; 8704.10.10; 8704.10.90;
8705.10.10; 8705.10.90; 8705.20.00; 8705.30.00; 8705.40.00; 8705.90.10;
8705.90.90; 8706.00.20; 8707.90.10; 8708.29.11; 8708.29.12; 8708.29.13;
8708.29.14; 8708.29.19; 8708.30.11; 8708.40.11; 8708.40.19; 8708.50.11;
8708.50.12; 8708.50.19; 8708.50.91; 8708.70.10; 8708.94.11; 8708.94.12;
8708.94.13; 8709.11.00; 8709.19.00; 8709.90.00; 8716.20.00; 8716.31.00;
8716.39.00; 9015; 9016; 9017; 9022; 9024; 9025; 9026; 9027; 9028; 9029;
9031; 9032; 9506.91.00; e 9620.00.00;
h) (VETADO);
i) (VETADO);
j) 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07, 02.09, 0210.1, 0210.99.00, 1601.00.00,
1602.3, 1602.4, 03.03, 03.04 e 03.02, exceto 03.02.90.00;
k) 5004.00.00, 5005.00.00, 5006.00.00, 50.07, 5104.00.00, 51.05, 51.06,
51.07, 51.08, 51.09, 5110.00.00, 51.11, 51.12, 5113.00, 5203.00.00, 52.04,
52.05, 52.06, 52.07, 52.08, 52.09, 52.10, 52.11, 52.12, 53.06, 53.07, 53.08,
53.09, 53.10, 5311.00.00, no capítulo 54, exceto os códigos 5402.46.00,
5402.47.00 e 5402.33.10, e nos capítulos 55 a 60;
l) (VETADO);
m) (VETADO);
IX - as empresas de transporte rodoviário de cargas, enquadradas na classe
4930-2 da CNAE 2.0;
X - (VETADO);
XI - (VETADO);
XII - (VETADO);
XIII - (VETADO);
XIV - (VETADO).
.............................................................................” (NR)
“Art. 8.º-A A alíquota da contribuição sobre a receita bruta prevista no art. 8.º
desta Lei será de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento), exceto para as
empresas referidas nos incisos VI, IX, X e XI do caput do referido artigo e para
as empresas que fabricam os produtos classificados na Tipi nos códigos
6309.00, 64.01 a 64.06 e 87.02, exceto 8702.90.10, que contribuirão à alíquota
de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), e para as empresas que
fabricam os produtos classificados na Tipi nos códigos 02.03, 0206.30.00,
0206.4, 02.07, 02.09, 0210.1, 0210.99.00, 1601.00.00, 1602.3, 1602.4, 03.03 e
03.04, que contribuirão à alíquota de 1% (um por cento).” (NR)
“Art. 9.º º ..........................................................................
.........................................................................................
VIII - para as sociedades cooperativas, a metodologia adotada para a
contribuição sobre a receita bruta, em substituição às contribuições previstas
nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,
limita-se às previsões constantes do art. 8º desta Lei e somente às atividades
abrangidas pelos códigos nele referidos;
........................................................................................
§ 1.º º ................................................................................
........................................................................................
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II - ao disposto no art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, reduzindose o valor da contribuição dos incisos I e III do caput do referido artigo ao
percentual resultante da razão entre a receita bruta de atividades não
relacionadas aos serviços de que tratam o caput do art. 7 º º desta Lei ou à
fabricação dos produtos de que tratam os incisos VII e VIII do caput do art. 8 º
º desta Lei e a receita bruta total.
..............................................................................” (NR)
Art. 2.º º O § 21 do art. 8.º º da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, passa a
vigorar com a seguinte redação:
(Vigência)
“Art. 8.º º ..........................................................................
.........................................................................................
§ 21. Até 31 de dezembro de 2020, as alíquotas da COFINS-Importação de que
trata este artigo ficam acrescidas de um ponto percentual na hipótese de
importação dos bens classificados na Tipi, aprovada pelo Decreto nº
8.950, de 29 de dezembro de 2016, nos códigos:
........................................................................................
VII - 3926.20.00, 40.15, 42.03, 43.03, 4818.50.00, 6505.00, 6812.91.00,
8804.00.00, capítulos 61 a 63;
VIII - 64.01 a 64.06;
IX - 41.04, 41.05, 41.06, 41.07 e 41.14;
X - 8308.10.00, 8308.20.00, 96.06 e 96.07;
XI - (VETADO);
XII - 87.02, exceto 8702.90.10, e 87.07;
XIII - (VETADO);
XIV - 7308.20.00; 7309.00.10; 7309.00.90; 7310.29.90; 7311.00.00;
7315.12.10; 7316.00.00; 84.02; 84.03; 84.04; 84.05; 84.06; 84.07, 84.08;
84.09 (exceto o código 8409.10.00); 84.10. 84.11; 84.12; 84.13; 8414.10.00;
8414.30.19; 8414.30.91; 8414.30.99; 8414.40.10; 8414.40.20; 8414.40.90;
8414.59.90; 8414.80.11; 8414.80.12; 8414.80.13; 8414.80.19; 8414.80.22;
8414.80.29; 8414.80.31; 8414.80.32; 8414.80.33; 8414.80.38; 8414.80.39;
8414.90.31; 8414.90.33; 8414.90.34; 8414.90.39; 84.16; 84.17; 84.19; 84.20;
8421.11.10; 8421.11.90; 8421.19.10; 8421.19.90; 8421.21.00; 8421.22.00;
8421.23.00; 8421.29.20; 8421.29.30; 8421.29.90; 8421.91.91; 8421.91.99;
8421.99.10; 8421.99.91; 8421.99.99; 84.22 (exceto o código 8422.11.00);
84.23 (exceto o código 8423.10.00); 84.24 (exceto os códigos 8424.10.00,
8424.20.00, 8424.89.10 e 8424.90.00); 84.25; 84.26; 84.27; 84.28; 84.29;
84.30; 84.31; 84.32; 84.33; 84.34; 84.35; 84.36; 84.37; 84.38; 84.39; 84.40;
84.41; 84.42; 8443.11.10; 8443.11.90; 8443.12.00; 8443.13.10; 8443.13.21;
8443.13.29; 8443.13.90; 8443.14.00; 8443.15.00; 8443.16.00; 8443.17.10;
8443.17.90; 8443.19.10; 8443.19.90; 8443.39.10; 8443.39.21; 8443.39.28;
8443.39.29; 8443.39.30; 8443.39.90; 84.44; 84.45; 84.46; 84.47; 84.48; 84.49;
8450.11.00; 8450.19.00; 8450.20.90; 8450.20; 8450.90.90; 84.51 (exceto
código 8451.21.00); 84.52 (exceto os códigos 8452.10.00, 8452.90.20 e
8452.90.8); 84.53; 84.54; 84.55; 84.56; 84.57; 84.58; 84.59; 84.60; 84.61;
84.62; 84.63; 84.64; 84.65; 84.66; 8467.11.10; 8467.11.90; 8467.19.00;
8467.29.91; 8468.20.00; 8468.80.10; 8468.80.90; 84.74; 84.75; 84.77;
8478.10.10; 8478.10.90; 84.79; 8480.20.00; 8480.30.00; 8480.4; 8480.50.00;
8480.60.00; 8480.7; 8481.10.00; 8481.30.00; 8481.40.00; 8481.80.11;
56
Maio 2018

Informe Técnico

8481.80.19; 8481.80.21; 8481.80.29; 8481.80.39; 8481.80.92; 8481.80.93;
8481.80.94; 8481.80.95; 8481.80.96; 8481.80.97; 8481.80.99; 84.83; 84.84;
84.86; 84.87; 8501.33.10; 8501.33.20; 8501.34.11; 8501.34.19; 8501.34.20;
8501.51.10; 8501.51.20. 8501.51.90; 8501.52.10; 8501.52.20; 8501.52.90;
8501.53.10; 8501.53.20; 8501.53.30; 8501.53.90; 8501.61.00; 8501.62.00;
8501.63.00; 8501.64.00; 85.02; 8503.00.10; 8503.00.90; 8504.21.00;
8504.22.00; 8504.23.00; 8504.33.00; 8504.34.00; 8504.40.30; 8504.40.40;
8504.40.50; 8504.40.90; 8504.90.30; 8504.90.40; 8505.90.90; 8508.60.00;
8514.10.10; 8514.10.90; 8514.20.11; 8514.20.19; 8514.20.20; 8514.30.11;
8514.30.19; 8514.30.21; 8514.30.29; 8514.30.90; 8514.40.00; 8515.11.00;
8515.19.00; 8515.21.00; 8515.29.00; 8515.31.10; 8515.31.90; 8515.39.00;
8515.80.10; 8515.80.90; 8543.30.00; 8601.10.00; 8602.10.00; 8604.00.90;
8701.10.00; 8701.30.00; 8701.90.10; 8701.90.90; 8705.10.10; 8705.10.90;
8705.20.00; 8705.30.00; 8705.40.00; 8705.90.10; 8705.90.90; 8716.20.00;
9017.30.10; 9017.30.20; 9017.30.90; 9024.10.10; 9024.10.20; 9024.10.90;
9024.80.11; 9024.80.19; 9024.80.21; 9024.80.29; 9024.80.90; 9024.90.00;
9025.19.10; 9025.19.90; 9025.80.00; 9025.90.10; 9025.90.90; 9026.10.19;
9026.10.21; 9026.10.29; 9026.20.10; 9026.20.90; 9026.80.00; 9026.90.10;
9026.90.20; 9026.90.90; 9027.10.00; 9027.20.11; 9027.20.12; 9027.20.19;
9027.20.21; 9027.20.29; 9027.30.11; 9027.30.19; 9027.30.20; 9027.50.10;
9027.50.20; 9027.50.30; 9027.50.40; 9027.50.50; 9027.50.90; 9027.80.11;
9027.80.12; 9027.80.13; 9027.80.14; 9027.80.20; 9027.80.30; 9027.80.91;
9027.80.99; 9027.90.10; 9027.90.91; 9027.90.93; 9027.90.99; 9031.10.00;
9031.20.10; 9031.20.90; 9031.41.00; 9031.49.10; 9031.49.20; 9031.49.90;
9031.80.11; 9031.80.12; 9031.80.20; 9031.80.30; 9031.80.40; 9031.80.50;
9031.80.60; 9031.80.91; 9031.80.99; 9031.90.10; 9031.90.90; 9032.10.10;
9032.10.90; 9032.20.00; 9032.81.00; 9032.89.11; 9032.89.29; 9032.89.8;
9032.89.90; 9032.90.10; 9032.90.99; 9033.00.00; 9506.91.00;
XV - (VETADO);
XVI - (VETADO);
XVII - 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07, 02.09, 0210.1, 0210.99.00,
1601.00.00, 1602.3, 1602.4, 03.03, 03.04, 03.02, exceto 03.02.90.00;
XVIII - 5004.00.00, 5005.00.00, 5006.00.00, 50.07, 5104.00.00, 51.05, 51.06,
51.07, 51.08, 51.09, 5110.00.00, 51.11, 51.12, 5113.00, 5203.00.00, 52.04,
52.05, 52.06, 52.07, 52.08, 52.09, 52.10, 52.11, 52.12, 53.06, 53.07, 53.08,
53.09, 53.10, 5311.00.00, no capítulo 54, exceto os códigos 5402.46.00,
5402.47.00 e 5402.33.10, e nos capítulos 55 a 60;
XIX - (VETADO);
XX - (VETADO).
..............................................................................” (NR)
Art. 3.º Os valores das contribuições previstas nos incisos I e III do caput do
art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, recolhidos em decorrência da
impossibilidade de opção pela contribuição patronal sobre o valor da receita
bruta determinada pela Medida Provisória nº 774, de 30 de março de 2017, no
período de sua vigência, na parte em que excederem o que seria devido em
virtude da opção efetuada pela tributação substitutiva, conforme dispõem os §
§ 13, 14, 15 e 16 do art. 9.º da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011,
serão considerados pagamentos indevidos e poderão ser compensados com
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futuros débitos de contribuição previdenciária patronal do mesmo contribuinte,
ou a ele restituídos nos termos da legislação vigente.
Parágrafo único. São remitidos os créditos tributários, constituídos ou não,
inscritos ou não em dívida ativa, bem como anistiados os respectivos encargos
legais, multas e juros de mora, quando relacionados a diferenças de tributos
mencionadas no caput deste artigo eventualmente não recolhidas.
Art. 4.º A Lei nº 8.218, de 29 de agosto de 1991, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 12. .......................................................................
I - multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor da receita bruta da
pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração aos que não
atenderem aos requisitos para a apresentação dos registros e respectivos
arquivos;
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da
pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem ou
prestarem incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos
arquivos; e
III - multa equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso,
calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a
escrituração, limitada a 1% (um por cento) desta, aos que não cumprirem o
prazo estabelecido para apresentação dos registros e respectivos arquivos.
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas que utilizarem o Sistema Público de
Escrituração Digital, as multas de que tratam o caput deste artigo serão
reduzidas:
I - à metade, quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; e
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se a obrigação for cumprida no prazo
fixado em intimação.” (NR)
Art. 5.º A Lei n º 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 89. .......................................................................
.......................................................................................
§ 12. O disposto no § 10 deste artigo não se aplica à compensação efetuada
nos termos do art. 74 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.”(NR)
Art. 6.º A Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 74. ........................................................................
........................................................................................
§ 3.º ................................................................................
........................................................................................
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V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda
que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa;
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido
pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda
que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa;
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e
certeza esteja sob procedimento fiscal;
VIII - os valores de quotas de salário-família e salário-maternidade; e
IX - os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) apurados na forma do art. 2.º desta Lei.
.............................................................................” (NR)
Art. 7.º A Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 18. ........................................................................
........................................................................................
§ 6.º O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, à compensação de que trata o
inciso I do caput do art. 26-A da Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007.”
(NR)
Art. 8.º A Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“ Art. 26. O valor correspondente à compensação de débitos relativos às
contribuições de que trata o art. 2.º º desta Lei será repassado ao Fundo do
Regime Geral de Previdência Social no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis,
contado da data em que ela for promovida de ofício ou em que for apresentada
a declaração de compensação.
Parágrafo único. (Revogado).” (NR)
“Art. 26-A. O disposto no art. 74 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de
1996:
I - aplica-se à compensação das contribuições a que se referem os arts. 2.º e
3.º desta Lei efetuada pelo sujeito passivo que utilizar o Sistema de Escrituração
Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), para
apuração das referidas contribuições, observado o disposto no § 1.º deste
artigo;
II - não se aplica à compensação das contribuições a que se referem os arts.
2.º e 3.º desta Lei efetuada pelos demais sujeitos passivos; e
III - não se aplica ao regime unificado de pagamento de tributos, de
contribuições e dos demais encargos do empregador doméstico (Simples
Doméstico).
§ 1.º Não poderão ser objeto da compensação de que trata o inciso I do caput
deste artigo:
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I - o débito das contribuições a que se referem os arts. 2.º e 3.º desta Lei:
a) relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial para a
apuração das referidas contribuições; e
b) relativo a período de apuração posterior à utilização do eSocial com crédito
dos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
concernente a período de apuração anterior à utilização do eSocial para
apuração das referidas contribuições; e
II - o débito dos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil:
a) relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial para apuração
de tributos com crédito concernente às contribuições a que se referem os arts.
2.º º e 3.º desta Lei; e
b) com crédito das contribuições a que se referem os arts. 2.º e 3.º desta Lei
relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial para apuração
das referidas contribuições.
§ 2.º A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste
artigo.”
Art. 9.º O art. 12 do Decreto-Lei nº 1.593, de 21 de dezembro de 1977, passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 12. Os cigarros destinados à exportação não poderão ser vendidos nem
expostos à venda no País e deverão ser marcados, nas embalagens de cada
maço ou carteira, pelos equipamentos de que trata oart. 27 da Lei nº 11.488,
de 15 de junho de 2007, com códigos que possibilitem identificar sua legítima
origem e reprimir a introdução clandestina desses produtos no território
nacional.
..............................................................................” (NR)
Art. 10. (VETADO).
Art. 11. Esta Lei entra em vigor:
I - no primeiro dia do quarto mês subsequente ao de sua publicação, quanto
aos arts. 1.º e 2.º , e ao inciso II do caput do art. 12; e
II - na data de sua publicação, quanto aos demais dispositivos.
Art. 12. Ficam revogados:
I - o § 2.º do art. 25 da Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007; e
II - os seguintes dispositivos da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011:
(Vigência)
a) o inciso II do caput do art. 7º;
b) as alíneas “b” e “c” do inciso II do §§ 1.º, os §§ 3.º a 9.º e o § 11 do
art. 8.º; e
c) os Anexos I e II.
Brasília, 30 de maio de 2018; 197o da Independência e 130o da República.
MICHEL TEMER
Presidente da República
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Eduardo Refinetti Guardia
Este texto não substitui o publicado no DOU de 30.5.2018 - Edição extra
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14. Medida Provisória nº 831, de 27.05.2018 – DOU 1 de 27.05.2018.
Altera a Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, que dispõe sobre a extinção e
dissolução de entidades da administração pública federal.
ÍNTEGRA
Art. 1.º A Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 19-A. A Companhia Nacional de Abastecimento - Conab contratará
transporte rodoviário de cargas com dispensa do procedimento licitatório para
até trinta por cento da demanda anual de frete da Companhia, obedecidos,
cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - o contratado seja:
a) cooperativa de transportadores autônomos de cargas instituída na forma
prevista na Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971;
b) entidade sindical de transportadores autônomos de cargas; ou
c) associação de transportadores autônomos de cargas constituída nos termos
previstos no art. 53 ao art. 61 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 Código Civil, que tenham, no mínimo, três anos de funcionamento;
II - o preço contratado não exceda o praticado nas tabelas referenciais
utilizadas pela Conab; e
III - o contratado atenda aos requisitos estabelecidos no regulamento para
contratação de serviços de transportes da Conab, aprovado em ato do Ministro
de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Parágrafo único. A Conab poderá deixar de observar o disposto no caput na
hipótese de a oferta de serviço de transporte de cargas pelas entidades
mencionadas no inciso I do caput não ser suficiente para suprir a demanda da
Companhia." (NR)
Art. 2.º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de maio de 2018; 197º da Independência e 130º da República.
MICHEL TEMER
Presidente da República
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15. Medida Provisória nº 832, de 27.05.2018 – DOU 1 de 27.05.2018.
Institui a Política de Preços Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas.
ÍNTEGRA
Art. 1.º Fica instituída a Política de Preços Mínimos do Transporte Rodoviário de
Cargas.
Art. 2.º A Política de Preços Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas tem a
finalidade de promover condições razoáveis à realização de fretes no território
nacional, de forma a proporcionar a adequada retribuição ao serviço prestado.
Art. 3.º Para fins do disposto nesta Medida Provisória, entende-se por:
I - carga geral - a carga embarcada e transportada com acondicionamento, com
marca de identificação e com contagem de unidades;
II - carga a granel - a carga líquida ou seca embarcada e transportada sem
acondicionamento, sem marca de identificação e sem contagem de unidades;
III - carga frigorificada - a carga que necessita ser refrigerada ou congelada
para conservar as qualidades essenciais do produto transportado;
IV - carga perigosa - a carga passível de provocar acidentes, ocasionar ou
potencializar riscos, danificar cargas ou meios de transporte e gerar perigo às
pessoas que a manipulem; e
V - carga neogranel - a carga formada por conglomerados homogêneos de
mercadorias, de carga geral, sem acondicionamento específico e cujo volume ou
quantidade possibilite o transporte em lotes, em um único embarque.
Art. 4.º O transporte rodoviário de cargas, em âmbito nacional, obedecerá aos
preços fixados com base nesta Medida Provisória.
Art. 5.º Para a execução da Política de Preços Mínimos do Transporte Rodoviário
de Cargas, a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT publicará
tabela com os preços mínimos referentes ao quilômetro rodado na realização de
fretes, por eixo carregado, consideradas as especificidades das cargas definidas
no art. 3.º.
§ 1.º A publicação da tabela a que se refere o caput ocorrerá até os dias 20 de
janeiro e 20 de julho de cada ano e a tabela será válida para o semestre em
que for editada.
§ 2.º Na hipótese da tabela a que se refere o caput não ser publicada nos
prazos estabelecidos no § 1.º, a tabela anterior continuará válida e seus valores
serão atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA,
ou por outro que o substitua, no período acumulado.
§ 3.º A ANTT publicará a primeira tabela a que se refere o caput, a qual vigerá
até 20 de janeiro de 2019, no prazo de cinco dias, contado da data de
publicação desta Medida Provisória.
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§ 4.º Os preços fixados na tabela a que se refere o caput têm natureza
vinculativa e a sua não observância sujeitará o infrator a indenizar o
transportador em valor equivalente ao dobro do que seria devido, descontado o
valor já pago.
Art. 6.º O processo de fixação dos preços mínimos contará com a participação
dos representantes das cooperativas de transporte de cargas e dos sindicatos
de empresas de transportes e de transportadores autônomos de cargas.
Art. 7.º Para a fixação dos preços mínimos, serão
prioritariamente, os custos do óleo diesel e dos pedágios.

considerados,

Art. 8.º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de maio de 2018; 197º da Independência e 130º da República.
MICHEL TEMER
Presidente da República
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16. Medida Provisória nº 833, de 27.05.2018 – DOU 1 de 27.05.2018.
Altera a Lei nº 13.103, de 2 de março de 2015, para prever que, em todo o
território nacional, os veículos de transporte de cargas que circularem vazios
nas vias terrestres federais, estaduais, distritais e municipais ficarão isentos da
cobrança de pedágio sobre os eixos que mantiverem suspensos.
ÍNTEGRA
Art. 1.º A Lei nº 13.103, de 2 de março de 2015, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 17. Em todo o território nacional, os veículos de transporte de cargas que
circularem vazios ficarão isentos da cobrança de pedágio sobre os eixos que
mantiverem suspensos.
§ 1.º O disposto no caput abrange as vias terrestres federais, estaduais,
distritais e municipais, inclusive as concedidas.
§ 2.º Os órgãos e as entidades competentes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios disporão sobre as medidas técnicas e operacionais
para viabilizar a isenção de que trata o caput.
§ 3.º Até a implementação das medidas a que se refere o § 2.º, consideram-se
vazios os veículos de transporte de carga que transpuserem as praças de
pedágio com um ou mais eixos que mantiverem suspensos, assegurada a
fiscalização da condição pela autoridade com circunscrição sobre a via ou pelo
seu agente designado na forma prevista no § 4.º do art. 280 da Lei nº 9.503,
de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro.
§ 4.º Para as vias rodoviárias federais concedidas, poderá ser adotada a
regulamentação da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT.
§ 5.º Ficam sujeitos à penalidade prevista no art. 209 do Código de Trânsito
Brasileiro os veículos de transporte de cargas que circularem com eixos
indevidamente suspensos."(NR)
Art. 2.º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de maio de 2018; 197º da Independência e 130º da República.
MICHEL TEMER
Presidente da República
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17. Portaria nº 349, de 23.05.2018 – DOU 1 de 24.05.2018.
Estabelece regras voltadas à execução da Lei nº 13.467, de 13 de julho de
2017, no âmbito das competências normativas do Ministério do Trabalho.
ÍNTEGRA
Art. 1.º A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades
legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade
de empregado prevista no art. 3.º do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, que aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.
§ 1.º Não caracteriza a qualidade de empregado prevista no art. 3.º da
Consolidação das Leis do Trabalho o fato de o autônomo prestar serviços a
apenas um tomador de serviços.
§ 2.º O autônomo poderá prestar serviços de qualquer natureza a outros
tomadores de serviços que exerçam ou não a mesma atividade econômica, sob
qualquer modalidade de contrato de trabalho, inclusive como autônomo.
§ 3.º Fica garantida ao autônomo a possibilidade de recusa de realizar atividade
demandada pelo contratante, garantida a aplicação de cláusula de penalidade,
caso prevista em contrato.
§ 4.º Motoristas, representantes comerciais, corretores de imóveis, parceiros, e
trabalhadores de outras categorias profissionais reguladas por leis específicas
relacionadas a atividades compatíveis com o contrato autônomo, desde que
cumpridos os requisitos do caput, não possuirão a qualidade de empregado
prevista o art. 3.º da Consolidação das Leis do Trabalho.
§ 5.º Presente a subordinação jurídica, será reconhecido o vínculo empregatício.
Art. 2.º O contrato de trabalho intermitente será celebrado por escrito e
registrado na Carteira de Trabalho e Previdência Social, ainda que previsto em
acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva, e conterá:
I - identificação, assinatura e domicílio ou sede das partes;
II - valor da hora ou do dia de trabalho, que não poderá ser inferior ao valor
horário ou diário do salário mínimo, nem inferior àquele devido aos demais
empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função, assegurada a
remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; e
III - o local e o prazo para o pagamento da remuneração.
§ 1.º O empregado, mediante prévio acordo com o empregador, poderá usufruir
suas férias em até três períodos, nos termos dos §§ 1.º e 3.º do art. 134 da
Consolidação das Leis do Trabalho.
§ 2.º Na hipótese de o período de convocação exceder um mês, o pagamento
das parcelas a que se referem o § 6.º do Art. 452-A da Consolidação das Leis
do Trabalho não poderá ser estipulado por período superior a um mês, devendo
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ser pagas até o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado, de acordo com o
previsto no § 1.º do art. 459 da CLT.
MATÉRIAS MAIS RECENTES - TODAS AS SEÇÕES 24/05/2018 PORTARIA Nº
349, DE 23 DE MAIO DE 2018 - Matéria - Imprensa Nacional
http://portal.imprensanacional.gov.br/web/guest/materia//asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/15752792/do1-2018-05-24-portarian-349-de-23-de-maio-de § 3.º Dadas as características especiais do contrato de
trabalho intermitente, não constitui descumprimento do inciso II do caput ou
discriminação salarial pagar ao trabalhador intermitente remuneração horária ou
diária superior à paga aos demais trabalhadores da empresa contratados a
prazo indeterminado.
§ 4.º Constatada a prestação dos serviços pelo empregado, estarão satisfeitos
os prazos previstos nos §§ 1.º e 2.º do Art. 452-A da Consolidação das Leis do
Trabalho.
Art. 3.º É facultado às partes convencionar por meio do contrato de trabalho
intermitente:
I - locais de prestação de serviços;
II - turnos para os quais o empregado será convocado para prestar serviços; e
III - formas e instrumentos de convocação e de resposta para a prestação de
serviços.
Art. 4.º Para fins do disposto no § 3.º do art. 443 da Consolidação das Leis do
Trabalho, considera-se período de inatividade o intervalo temporal distinto
daquele para o qual o empregado intermitente haja sido convocado e tenha
prestado serviços nos termos do § 1.º do art. 452-A da referida lei.
§ 1.º Durante o período de inatividade, o empregado poderá prestar serviços de
qualquer natureza a outros tomadores de serviço, que exerçam ou não a
mesma atividade econômica, utilizando contrato de trabalho intermitente ou
outra modalidade de contrato de trabalho.
§ 2.º No contrato de trabalho intermitente, o período de inatividade não será
considerado tempo à disposição do empregador e não será remunerado,
hipótese em que restará descaracterizado o contrato de trabalho intermitente
caso haja remuneração por tempo à disposição no período de inatividade.
Art. 5.º As verbas rescisórias e o aviso prévio serão calculados com base na
média dos valores recebidos pelo empregado no curso do contrato de trabalho
intermitente.
Parágrafo único. No cálculo da média a que se refere o caput, serão
considerados apenas os meses durante os quais o empregado tenha recebido
parcelas remuneratórias no intervalo dos últimos doze meses ou o período de
vigência do contrato de trabalho intermitente, se este for inferior.
Art. 6.º No contrato de trabalho intermitente, o empregador efetuará o
recolhimento das contribuições previdenciárias próprias e do empregado e o
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depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço com base nos valores
pagos no período mensal e fornecerá ao empregado comprovante do
cumprimento dessas obrigações.
Art. 7.º As empresas anotarão na Carteira de Trabalho e Previdência Social de
seus empregados o salário fixo e a média dos valores das gorjetas referente aos
últimos doze meses.
Art. 8.º A comissão de representantes dos empregados a que se refere o Título
IV-A da Consolidação das Leis do Trabalho não substituirá a função do sindicato
de defender os direitos e os interesses coletivos ou individuais da categoria,
inclusive em questões judiciais ou administrativas, hipótese em que será
obrigatória a participação dos sindicatos em negociações coletivas de trabalho,
nos termos do incisos III e VI do caput do art. 8.º da Constituição Federal.
Art. 9.º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
HELTON YOMURA
Ministro de Estado do Trabalho
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18. Portaria COGEA nº 14, de 07.05.2018 – DOU 1 de 09.05.2018 Coordenador-Geral de Atendimento.
Altera os Anexos I e II da Instrução Normativa RFB nº 1.782, de 11 de janeiro
de 2018.
ÍNTEGRA
Art. 1.º Ficam substituídos os Anexos I e II da Instrução Normativa RFB nº
1.782, de 11 de janeiro de 2018 , pelos Anexos I e II desta Portaria,
respectivamente.
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial
da União.
Art. 3.º Fica revogada a Portaria Cogea nº 4, de 15 de janeiro de 2018 .
ANTONIO HENRIQUE LINDEMBERG BALTAZAR
Coordenador-Geral de Atendimento
ANEXO I
Nomenclatura de Arquivos por Agrupamento de Documentos
Este Anexo define e padroniza os nomes de arquivos gerados pelo interessado a
serem entregues ou remetidos à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Considerando a praticidade para realizar o processo de digitalização dos
documentos por parte do interessado e a celeridade nas operações de juntada
desses documentos digitais ao Sistema e-Processo por parte dos atendentes, a
nomenclatura utilizada para identificar os arquivos digitais deve-se restringir a
estes 4 (quatro) nomes, além dos arquivos "Read assinado.pdf" e "Sodea.pdf",
mencionados no § 3.º do art. 6.º e no § 1.º do art. 9.º , respectivamente, da
Instrução Normativa RFB nº 1.782, de 11 de janeiro de 2018 :
Peticao.pdf
Doc_Identificacao.pdf
Doc_Comprobatorios.pdf
Doc_Comprobatorios.zip ou Doc_Comprobatorios.rar
Peticao.pdf - Esse arquivo no formato "pdf" deve conter apenas a peça
processual relativa ao pedido a ser formulado no processo digital ou no dossiê
digital, assinado manual ou eletronicamente pelo interessado ou por seu
procurador legalmente constituído. Dentro desse arquivo, poderá ter um pedido,
requerimento, solicitação, impugnação, recurso, reclamação, manifestação de
inconformidade, etc.
Doc_Identificacao.pdf - Esse arquivo no formato "pdf" deve conter todos os
documentos relacionados à qualificação do interessado e de seu procurador, se
for o caso, tais como: contrato social que demonstre a condição de sócioadministrador, ata de nomeação de administrador, documento de identificação
pessoal do interessado (tais como: Registro Geral - carteira de identidade (RG),
Carteira Nacional de Habilitação (CNH), etc.), procurações, documento de
identificação pessoal do procurador (tais como: RG, CNH, etc.). Devem compor
esse arquivo, ainda, todos os documentos necessários que comprovem que a
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pessoa que peticiona no documento contido no arquivo digital "Peticao.pdf" é a
pessoa competente para fazê-lo.
Doc_Comprobatorios.pdf - Esse arquivo no formato "pdf" deve conter todos os
documentos que fundamentem, comprovem e sustentem a petição contida no
arquivo digital "Peticao.pdf".
Doc_Comprobatorios.zip ou Doc_Comprobatorios.rar - Exclusivamente os
documentos que não puderem ser convertidos para o formato "pdf" sem a
perda da informação e que fundamentem, comprovem e sustentem a petição
deverão ser compactados em um arquivo digital na extensão "zip" ou "rar" e
entregues como Arquivo não Paginável a que se refere o inciso VI do parágrafo
único do art. 1.º desta Instrução Normativa.
Observações:
I - Não deverão ser utilizados caracteres especiais na nomenclatura dos
arquivos, tais como: acento agudo, acento circunflexo, cedilha, acento grave,
asterisco, til, parênteses, apóstrofo, colchetes, hífen, percentual, cifrão, espaços
em branco, barra, etc.
II - Cada arquivo digital no formato "pdf" deverá conter todos os documentos
relativos à sua nomenclatura, respeitado o tamanho máximo de 15 megabytes
(15.360 kilobytes), devendo o tipo de arquivo que exceder ao seu limite ser
fracionado em tantos quantos forem necessários.
III - Cada arquivo não paginável na extensão "zip" ou "rar" deverá conter todos
os documentos relativos à sua nomenclatura, respeitado o tamanho máximo de
150 megabytes (153.600 kilobytes), devendo o que exceder ao seu limite ser
fracionado em tantos quantos forem necessários.
IV - Os arquivos no formato "pdf" deverão estar em conformidade com o
padrão ISO 19005-3:2012 (PDF/A - versões PDF 1.4 ou superior), não conter
arquivos anexados, e possuir resolução de imagem de 300 dpi (trezentos dots
per inch) nas cores preta e branca.
V - Somente quando a digitalização da documentação nas cores preta e branca
acarretar prejuízo para a visualização e interpretação do conteúdo, poderá ser
utilizada a resolução de 200 dpi (duzentos dots per inch) colorida ou em tons de
cinza.
A nomenclatura dos arquivos deverá obedecer à convenção estabelecida na
planilha a seguir.
Caso contrário, os arquivos poderão ser rejeitados ou a análise da demanda
poderá ser prejudicada
Tipo de documento

Nomenclatura
arquivo

do

Formulário de solicitação de abertura de dossiê
digital de atendimento.

Sodea.pdf

Recibo de Entrega de Arquivos Digitais.

Read assinado.pdf

Esse arquivo no formato "pdf" deve conter
apenas a peça processual que contenha o
pedido a ser formulado no processo digital ou
dossiê digital. Pode ser um pedido,
requerimento, solicitação, impugnação, recurso,
reclamação, manifestação de inconformidade,

Peticao.pdf ou
assinado.pdf

Peticao
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etc. Se o arquivo digital for superior a 15
megabytes (15.360 kilobytes), deverá ser
fragmentado em partes de forma a não
ultrapassar
esse
limite,
assumindo
as
nomenclaturas
de
arquivos
sequenciais:
Peticao01.pdf, Peticao02.pdf, Peticao03.pdf,
etc. Caso o arquivo contenha documento
assinado eletronicamente, deverá ser acrescido
do sufixo "assinado".
Esse arquivo no formato "pdf" deve conter
todos os documentos de qualificação, tais como
contrato social que demonstre a condição de
sócio-administrador, ata de nomeação de
administrador, documento de identificação
pessoal do interessado (como RG, CNH,
passaporte, etc.), procurações. documento de
identificação pessoal do procurador (como RG,
CNH, passaporte, etc.), etc. Devem compor
esse arquivo todos os documentos que
comprovem que a pessoa que peticiona no
documento
contido
no
arquivo
digital
"Peticao.pdf" é a pessoa competente para fazêlo. Se o arquivo digital for superior a 15
megabytes (15.360 kilobytes), deverá ser
fragmentado em. partes de forma a não
ultrapassar
esse
limite,
assumindo
as
nomenclaturas
de
arquivos
sequenciais:
Doc_Identificacao01.pdf,
Doc_Identificacao02.pdf,
Doc_Identificacao03.pdf, etc.

Doc_Identificacao.pdf

Esse arquivo no formato "pdf" deve conter
todos os documentos que fundamentem,
comprovem e sustentem a petição contida no
arquivo digital "Peticao.pdf". Se o arquivo
digital for superior a 15 megabytes (15.360
kilobytes), deverá ser fragmentado em partes
de forma a não . ultrapassar esse limite,
assumindo as nomenclaturas de arquivos
sequenciais:
Doc_Comprobatorios01.pdf,
Doc_Comprobatorios02.pdf,
Doc_Comprobatorios03.pdf, etc.

Doc_Comprobatorios.pdf

Exclusivamente os documentos que não
puderem ser convertidos para o formato "pdf"
sem a perda da informação e que
fundamentem, comprovem e sustentem a
petição deverão ser compactados em um
arquivo digital na extensão "zip" ou "rar" e

Doc_Comprobatorios.zip
ou
Doc_Comprobatorios.rar
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entregues como Arquivo não Paginável a que se
refere o inciso VI do parágrafo único do art. 1.º
desta Instrução Normativa. Esse arquivo
poderá conter um ou mais arquivos não
pagináveis mesmo que de tipos diversos.
Exemplo: plantas de projetos, planilhas
eletrônicas, fotos, vídeos, apresentações de
slides, etc. Se o arquivo digital for superior a
150 megabytes (153.600 kilobytes), deverá ser
fracionado
em
tantos
quantos
forem
necessários, de forma a não ultrapassar esse
limite, assumindo as nomenclaturas de arquivos
sequenciais:
Doc_Comprobatorios01.zip,
Doc_Comprobatorios02.zip,
Doc_Comprobatorios03.zip,
etc.
ou
Doc_Comprobatorios01.rar,
Doc_Comprobatorios02.rar,
Doc_Comprobatorios03.rar, etc.
ANEXO II
Extensões permitidas para arquivos não pagináveis.
Para os fins do disposto no inciso VI do parágrafo único do art. 1.º da Instrução
Normativa RFB nº 1.782, de 11 de janeiro de 2018 , serão aceitos documentos
digitais nos seguintes formatos:
I - ARQUIVO, PLANILHA ELETRÔNICA OU DE BANCO DE DADOS, CONTENDO
FÓRMULAS OU GRANDE VOLUME DE DADOS OU CUJA CONVERSÃO PARA O
FORMATO "PDF" IMPLIQUE PERDA DE INFORMAÇÃO QUE COMPROMETA A
ANÁLISE DO CONTEÚDO, NAS EXTENSÕES:
a).CSV - Coma separated values;
b).ODS - OpenDocument Format - padrão planilha;
c).MDB - Bancos de dados Access (ou.ACCDB);
d).XLS - Abreviatura de Excelent - Microsoft Excel;
e).XLSX - XLS + "X" adicional ref. XML - Microsoft Excel;
f).DWG - Drawing database (ou.DXF).
II - ARQUIVO DE IMAGEM OU DE APRESENTAÇÃO, CUJA CONVERSÃO PARA O
FORMATO "PDF" IMPLIQUE PERDA DE RESOLUÇÃO QUE COMPROMETA A
IDENTIFICAÇÃO E A ANÁLISE DO CONTEÚDO, NAS EXTENSÕES:
a).BMP - Imagem Bitmap Monocromático/16 Cores/246 Cores/24 Bits;
b).GIF - Graphics Interchange Format;
c).JPEG - Joint Photographic Experts Group (ou.JPG);
d).PNG - Portable Network Graphics;
e).TIF - Tagged Image File Format;
f).ODP - OpenDocument Format - padrão apresentação;
g).PPT - Microsoft Powerpoint;
h).PPTX - PPT + "X" adicional ref. XML - Microsoft Powerpoint.
III - ARQUIVO DE ÁUDIO, NAS EXTENSÕES:
a).MP3 - MPEG Audio Layer III;
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b).WAV - Audio for Windows;
c).MID - Musical Instrument Digital Interface (ou.MIDI);
d).WMA - Windows Media Audio.
IV - ARQUIVO DE VÍDEO, NAS EXTENSÕES:
a).AVI - Audio Video Interleave;
b).MPG - Moving Pictures Experts Group (ou.MPEG);
c).WMV - Windows Media Video;
d).MOV - QuickTime Movie file;
e).FLV - Flash Video (ou.F4V);
f).SWF - Shockwave Flash File.
V - ARQUIVOS.HTML - HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE (OU.HTM);
VI - ARQUIVOS COM EXTENSÕES UTILIZADAS EM PROGRAMAS FORNECIDOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB);
VII - ARQUIVO TEXTO QUE CONTENHA PLANILHA ELETRÔNICA, BANCO DE
DADOS, IMAGEM, APRESENTAÇÃO, VÍDEO OU ÁUDIO, CUJA CONVERSÃO PARA
O FORMATO "PDF" IMPLIQUE PERDA DE INFORMAÇÃO QUE COMPROMETA A
ANÁLISE DO CONTEÚDO, NAS EXTENSÕES:
a).DOC - Abreviação de document - Microsoft Word;
b).DOCX - DOC + "X" adicional ref. XML - Microsoft Word;
c).ODT - OpenDocument Format - padrão texto;
d).TXT - Arquivo Texto Ansi/Unicode/UTF-8.
Observações:
1. Caso seja detectado no momento da entrega arquivo digital em formato
diferente dos enumerados nos itens I a VII deste Anexo, compondo arquivo não
paginável, a entrega dos demais arquivos digitais (Peticao.pdf,
Doc_Identificacao.pdf e Doc_Comprobatorios.pdf) será inviabilizada.
2. No interesse da Administração Tributária, a RFB poderá solicitar a entrega de
arquivo de extensão diferente das enumeradas nos itens I a VII o qual deverá
compor um arquivo não paginável.
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19. Portaria PGFN n º 42, de 25.05.2018 – DOU 1 de 28.05.2018 Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Altera a Portaria PGFN nº 33, de 08 de fevereiro de 2018, que regulamenta os
arts. 20-B e 20-C da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002 e disciplina os
procedimentos para o encaminhamento de débitos para fins de inscrição em
dívida ativa da União, bem como estabelece os critérios para apresentação de
pedidos de revisão de dívida inscrita, para oferta antecipada de bens e direitos à
penhora e para o ajuizamento seletivo de execuções fiscais.
ÍNTEGRA
Art. 1.º Os arts. 3.º , 5.º , 6.º , 50 e 52 da Portaria PGFN nº 33, de 08 de
fevereiro de 2018, passam a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 3.º ..................................................................................
............................................................................................
§ 6.º A PGFN, por intermédio da Coordenação-Geral de Estratégias de
Recuperação de Créditos (CGR), fará relatórios periódicos com o objetivo de
monitorar o cumprimento do disposto no caput.
...................................................................................” (NR)
“Art. 5.º ....................................................................................
..........................................................................................
§1.º ....................................................................................
.........................................................................................
X - os débitos cuja constituição esteja fundada em matérias decididas de modo
favorável ao contribuinte pelo Tribunal Superior do Trabalho em sede de
julgamento realizado nos termos do art. 896-C do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de
apreciação pelo Supremo Tribunal Federal;
............................................................................................
§ 2 º º A aplicação do § 1 º º deste artigo deverá observar o disposto na
Portaria PGFN nº 502, de 12 de maio de 2016, ficando a negativa de inscrição,
nas hipóteses dos incisos VIII a XI do parágrafo anterior, condicionada à prévia
inclusão do tema na lista de dispensa de contestar e recorrer, disponível no sítio
da PGFN na internet.
.....................................................................................” (NR)
“Art. 6.º ....................................................................................
................................................................................................
II - em até 30 (trinta) dias:
.....................................................................................” (NR)
“Art. 50. O disposto no art. 7.º, III, desta Portaria somente se aplica aos
devedores inscritos em dívida ativa da União após 1º de outubro de 2018.”
(NR).
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“Art. 52. Esta Portaria entra em vigor a partir de 1.º de outubro de 2018.”
(NR)
Art. 2.º Os arts. 2.º e 15 da Portaria PGFN nº 33, de 2018, passam a vigorar
acrescidos dos seguintes parágrafos:
“Art. 2.º .................................................................................
Parágrafo Único. O disposto neste artigo não afeta as competências privativas
dos órgãos de constituição de créditos cobrados, nem implica revisão do
lançamento tributário pela PGFN.”
“Art. 15 ..................................................................................
.................................................................................................
§ 3.º A análise do PRDI pela PGFN observará o disposto no art. 2.º desta
Portaria.”
Art. 3.º . O art. 23 da Portaria PGFN nº 33, de 2018, passa a vigorar acrescido
do seguinte inciso:
“Art. 23 ...............................................................................
.......................................................................................
III - a pequena propriedade rural, o bem de família e demais bens considerados
impenhoráveis, nos termos das respectivas leis de regência.”
Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FABRÍCIO DA SOLLER
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20. Portaria SECEX nº 23, de 03.05.2018 – DOU 1 de 04.05.2018 Secretaria de Comércio Exterior.
Estabelece critérios para alocação de cotas para importação, determinadas pela
Resolução CAMEX nº 32, de 2 de maio de 2018.
ÍNTEGRA
Art. 1.º Ficam incluídos os incisos CXIX e CXX no art. 1.º do Anexo III da
Portaria SECEX nº 23, de 14 de julho de 2011, com a seguinte redação:
"CXIX - Resolução CAMEX nº 32, de 2 de maio de 2018, publicada no DOU de 3
de maio de 2018:
CÓDIGO
NCM

DESCRIÇ
ÃO

ALÍQU
OTA
DO II

QUANTID
ADE

VIGÊNCI
A

3003.90.
89.

Outros

0%

24
toneladas

03.05.20
18
a
02.05.20
19

Ex 001 Cloridrat
o
de
Duloxetin
a

a) o exame dos pedidos de LI será realizado por ordem de registro no
SISCOMEX;
b) o importador deverá fazer constar no pedido de LI a descrição conforme
tabela acima;
c) será concedida inicialmente a cada empresa uma cota máxima de 2.400 kg
do produto, podendo cada importador obter mais de uma LI, desde que a soma
das quantidades informadas nas LI seja inferior ou igual ao limite inicialmente
estabelecido;
d) após atingida a quantidade máxima inicialmente estabelecida, novas
concessões para a mesma empresa estarão condicionadas ao efetivo despacho
para consumo das mercadorias objeto das concessões anteriores e a quantidade
liberada será, no máximo, igual à parcela já desembaraçada; e
e) caso seja constatado o esgotamento da cota global, o DECEX não emitirá
novas licenças de importação para essa cota, ainda que já registrado pedido de
LI no SISCOMEX.
CXX - Resolução CAMEX nº 32, de 2 de maio de 2018, publicada no DOU de 3
de maio de 2018:
CÓDIGO
NCM

DESCRIÇ
ÃO

ALÍQU
OTA
DO II

QUANTID
ADE

VIGÊNCI
A

3003.90.

Outros

0%

24

03.05.20
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89

Ex 002 Clavulan
ato
de
Potássio

toneladas

18
a
02.05.20
19

a) o exame dos pedidos de LI será realizado por ordem de registro no
SISCOMEX;
b) o importador deverá fazer constar no pedido de LI a descrição conforme
tabela acima;
c) será concedida inicialmente a cada empresa uma cota máxima de 2.400 kg
do produto, podendo cada importador obter mais de uma LI, desde que a soma
das quantidades informadas nas LI seja inferior ou igual ao limite inicialmente
estabelecido;
d) após atingida a quantidade máxima inicialmente estabelecida, novas
concessões para a mesma empresa estarão condicionadas ao efetivo despacho
para consumo das mercadorias objeto das concessões anteriores e a quantidade
liberada será, no máximo, igual à parcela já desembaraçada; e
e) caso seja constatado o esgotamento da cota global, o DECEX não emitirá
novas licenças de importação para essa cota, ainda que já registrado pedido de
LI no SISCOMEX." (NR)
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RENATO AGOSTINHO DA SILVA
Secretário de Comércio Exterior,
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21. Resolução CAMEX nº 23, de 27.03.2018 – DOU 1 de 08.05.2018 –
Câmara do Comercio Exterior – Retificado.
Ret. - Altera para 0% (zero por cento) as alíquotas do Imposto de Importação
incidentes sobre Bens de Capital, na condição de Ex-Tarifários.
ÍNTEGRA
Na Resolução CAMEX no 23, de 27 de março de 2018, publicada no Diário
Oficial da União em 29 de março de 2018, Seção 1, página 2, que alterou para
0% (zero por cento) as alíquotas do Imposto de Importação incidentes sobre
Bens de Capital, na condição de Ex-Tarifários, Exclua-se os Ex-Tarifários abaixo
relacionados:
8477.59.90

Ex 109 - Máquinas de prototipagem rápida tridimensional (impressora
3D), a partir de modelos virtuais, de próteses dentárias/auriculares ou
modelos de joias, operando por deposição em camadas de resina
fluida fotossensível, cura através de raios ultravioleta produzidos por
LED, com comprimento de onda de 385 ou 405nm, formato do
arquivo de entrada STL, SLC, STM, alimentação elétrica 12VDC 10A e
com volume de construção de 119 x 67 x 76mm.

8477.59.90

Ex 110 - Máquinas de prototipagem rápida tridimensional (impressora
3D), a partir de modelos virtuais, de próteses dentárias/auriculares ou
modelos de joias, operando por deposição em camadas de resina
fluida fotossensível, cura através de raios ultravioleta produzidos por
LED, com comprimento de onda de 385 ou 405nm, formato do
arquivo de entrada STL, SLC, STM, alimentação elétrica 12VDC 10A e
com volume de construção de 51,8 x 29 x 75mm ou 71,1 x 40 x
75mm.

8477.59.90

Ex 111 - Máquinas de prototipagem rápida tridimensional (impressora
3D), a partir de modelos virtuais, de próteses dentárias/auriculares ou
modelos de joias, operando por deposição em camadas de resina
fluida fotossensível, cura através de raios ultravioleta produzidos por
LED, com comprimento de onda de 385 ou 405nm, formato do
arquivo de entrada STL, SLC, STM, alimentação elétrica 12VDC 10A, e
com volume de construção de 96 x 54 x 200mm, 119 x 67 x 200mm
ou 144 x 81 x 200mm.

8477.59.90

Ex 112 - Máquinas de prototipagem rápida tridimensional (impressora
3D) a partir de modelos virtuais, de próteses dentárias/auriculares ou
modelos de joias, operando por deposição em camadas de resina
fluida fotossensível, cura através de raios ultravioleta produzidos por
LED, com comprimento de onda de 385 ou 405nm, com volume de
construção de 51,2 x 32 x 75mm ou 64 x 40 x 75mm.
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22. Resolução CAMEX nº 28, de 27.04.2018 – DOU 1 de 02.05.2018 Câmara de Comércio Exterior.
O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, no uso das
atribuições que lhe conferem os arts. 2.º, inciso XIV, e 5.º, § 4.º, inciso II, do
Decreto nº 4.732, de 10 de junho de 2003, e o inciso II do art. 18 da Resolução
nº 77, de 21 de setembro de 2016, da Câmara de Comércio Exterior, e tendo
em vista a deliberação de sua 155ª reunião, realizada em 19 de abril de 2018, e
o disposto no Decreto nº 6.500, de 2 de julho de 2008, no Decreto nº 8.278, de
27 de junho de 2014, e no Decreto nº 8.797, de 30 de junho de 2016, e a
Resolução nº 61, de 23 de junho de 2015, da Câmara de Comércio Exterior,
resolve, ad referendum do Conselho de Ministros:
ÍNTEGRA
Art. 1.º Ficam incluídos os códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul abaixo
descritos, referentes ao Sistema Harmonizado 2012, na lista de autopeças
constante do Anexo I da Resolução nº 116, de 2014, da Câmara de Comércio
Exterior, com vigência até 30 de abril de 2019, conforme descrição e quota a
seguir discriminadas:
NCM
(SH 2012)

DESCRIÇÃO

ALÍQUOTA

8408.20.90

Outros

18%

Ex 003 - Motor
Diesel
para
aplicação
em
veículos pesados,
com 620cv (456
kW), 16 litros, 32
Válvulas,
8
cilindros em V,
15.607cm3
de
potência máxima a
1900rpm, e torque
máximo a 10001400
rpm:
3000Nm, dotado
de sistema de
injeção PDE, com
turbocompressor.

2%

Outros

18%

Ex 004 - Motor
Diesel
para
aplicação
em

2%

8408.20.90

QUOTA

180
unidades/ano

15
unidades/ano
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veículos pesados,
com 560cv (412
kW), 16 litros, 32
Válvulas,
8
cilindros em V,
15.607cm3
de
potência máxima a
1900rpm, e
torque máximo a
1000-1400
rpm:
2700Nm, dotado
de sistema de
injeção PDE, com
turbocompressor.
8408.20.90

Outros

18%

Ex 005 - Motor
Diesel
para
aplicação
em
veículos pesados,
com 500cv (368
kW), 16 litros, 32
Válvulas,
8
cilindros em V,
15.607cm3
de
potência máxima a
1900
rpm,
e
torque máximo a
1000-1400
rpm:
2500Nm, dotado
de sistema de
injeção PDE, com
turbocompressor.

2%

5
unidades/ano

Art. 2.º Fica incluído o código da Nomenclatura Comum do Mercosul (Sistema
Harmonizado 2012) abaixo descrito na lista de autopeças constante do Anexo I
da Resolução nº 116, de 2014, da Câmara de Comércio Exterior, conforme
descrição e quota a seguir discriminada:
NCM
(SH 2012)

DESCRIÇÃO

ALÍQUOTA

8407.34.90

Outros

18%

Ex 030 - Motores
de pistão ciclo
Otto
de

2%

QUOTA

500
unidades/ano
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combustão
Interna,
alternativo
ou
rotativo de ignição
por
centelha
(motores
de
explosão), movido
a
GNV,
de
cilindrada
6.900cm3,
6
cilindros em linha,
com
potência
máxima de 206kw
a 2200 rpm e
torque máximo de
1000Nm de 900 a
1900rpm, provido
de sistema de
gerenciamento
eletrônico
sequencial
multiponto
de
injeção de gás e
monitoramento
através
de
sensores
de
detonação.
Art. 3.º Ficam incluídos os Ex-Tarifários abaixo na lista de autopeças constante
do Anexo I da Resolução nº 116, de 2014, da Câmara de Comércio Exterior,
conforme descrição e quota a seguir discriminadas, com vigência até 30 de
junho de 2018:
NCM (SH
2012)

DESCRIÇÃO

ALÍQUOTA

8407.34.90

Outros

18%

Ex 031 - Motor
2.0, denominado
comercialmente
como Nu 2.0, de
ignição
por
centelha
a
combustível Flex
(etanol
e
gasolina),
para
veículos
automóveis
de

2%

QUOTA

5.000
unidades/ano
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passageiros, com
4 cilindros em
linha,
pistões
alternados,
16
válvulas,
com
1.999cm3,
6.800RPM,
composto
por
bloco e cabeçote
fabricados
essencialmente
em
liga
de
alumínio e aço,
com
bielas
e
coxins reforçados,
sistema de partida
a frio a gasolina,
além do sistema
de
comando
eletrônico
de
ignição "start &
go",
com
especificações de
Potência:
(A)
164.9hp (123kW)
@6200RPM
e
Torque 20,6 kgf.m
(202Nm)
@4.700RPM/(G)
154hp
(115kW)
@6200RPM
e
Torque:
19,1
kgf.m
(188Nm)
@4.700RPM.
8407.34.9
0

Outros

18%

Ex 032 - Motor
1.6L
T-GDI,
denominado
comercialmente
como
GAMMA
1.6T
GDI,
de
ignição
por
centelha
a
combustível
Gasolina,
para
veículos
automóveis
de

2%

5.000
unidades/ano
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passageiros, com
4 cilindros, 16
válvulas
(com
duplo comando de
válvulas variável),
com
1.591cm3,
6.500RPM, Turbo
com injeção direta
(T-GDI), composto
por
bloco
e
cabeçote
fabricados
essencialmente
em
liga
de
alumínio e aço,
com
bielas
e
coxins reforçados,
com
especificações de
Potência:
(G)
174hp
(130kW)
@5500RPM
e
Torque: (G) 27
kgf.m
(265Nm)
@4.500 rpm.
8407.34.90

Outros

18%

Ex 033 - Motor
flex
fuel
de
1.199cm3
de
deslocamento
3
cilindros
de
75,0mm
de
diâmetro e curso
de
90,34mm
naturalmente
aspirado
com
duplo
eixo
comando
com
variador de fases
com
90cv
de
potência
a
5750rpm e torque
de 122Nm a 2750
rpm
para
automóveis
de
passeio com a
utilização
de

2%

7.300
unidades/ano
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combustível E22 e
E100.
8407.34.90

8407.34.90

Outros

18%

Ex 034 - Motor
flex
fuel
de
1.598cm3
de
deslocamento com
4
cilindros
de
77,0mm
de
diâmetro e curso
de 85,8mm turbo
alimentado
com
duplo
eixo
comando, injeção
direta com 125kW
de
potência
e
240Nm de torque
para automóveis
de passeio com a
utilização
de
combustível
gasolina
e/ou
álcool
etilico
hidratado.

2%

Outros

18%

Ex 035 - Motor
turbo felx fuel de
2.0 litros com
bloco em alumínio,
injeção
direta,
sistema
de
admissão variável,
turbo
VNT
refrigerado
a
água, 16 válvulas,
4 cilindros em
linha,
sistema
VCT,
potência
máxima de 240 PS
a 3.500 rpm e
torque máximo de
360Nm
a
1.750rpm
para
automóveis.

2%

2.700
unidades/ano

3.000
unidades/ano
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8407.34.90

8407.34.90

Outros

18%

Ex 036 - Motor
básico longitudinal
ou
transversal,
bicombustível
1,6 l - 16V - 4
cilindros em linha
1.595 cm3 - Turbo
com sistema de
injeção
direta,
potência
156cv@5300rpm Torque
250Nm@1200rpm,
não
incluso:
mangueiras
de
resfriamento
do
radiador, Chicote
alternador startstop, Coxim do
motor, Catalisador
acoplado ao duto
de
exaustão,
Mangueira
combustível,
Sonda
lambda,
Tubulação
de
óleo, Compressor
ar condicionado,
Mangueira
do
compressor, Motor
de partida startstop, Alternador 3
fases, Correia do
motor,
ECU
modulo
de
gerenciamento do
motor.

2%

Outros

18%

Ex 037 - Motor
básico longitudinal
ou
transversal,
gasolina, 2,0 l 16V - 4 cilindros
em linha 1.991
cm3 - Turbo com

2%

7.750
unidades/ano

2.250
unidades/ano
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sistema de injeção
direta,
potência
184
211cv@5500rpm Torque
300
350Nm@1200rpm,
não
incluso:
Mangueiras
de
resfriamento
do
radiador, Chicote
alternador startstop, Coxim do
motor, Catalisador
acoplado ao duto
de
exaustão,
Mangueira
combustível,
Sonda
lambda,
Tubulação
de
óleo, Compressor
ar condicionado,
Mangueira
do
compressor, Motor
de partida startstop, Alternador 3
fases, Correia do
motor,
ECU
modulo
de
gerenciamento do
motor.
8407.34.90

Outros

18%

Ex 038 - Motor
turbo gasolina de
2.0 litros com
bloco em alumínio,
injeção
direta,
sistema
de
admissão variável,
turbocompressor
helicoidal
com
coletor de escape
integrado,
16
válvulas,
4
cilindros em linha,
sistema
VCT,
potência máxima
de 240 PS a

2%

3.000
unidades/ano
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3.500rpm e torque
máximo de 360Nm
a 1.750rpm para
automóveis.
Art. 4.º A quota para o Ex 024 "Motor longitudinal/transversal bicombustível ou
E0, 2,0l, 16V, 4 cilindros em linha, 1998cm3 com turbo, comando de válvulas
variável, injeção direta, potência: 141-170 kW e Torque: 280-350 Nm para
automóveis e comerciais leves", classificado no código 8407.34.90, da
Nomenclatura Comum do Mercosul, prevista no art. 1.º da Resolução nº 36, de
2017, da Câmara de Comércio Exterior, passa a ser de 5.250 (cinco mil,
duzentos e cinquenta) unidades.
Art. 5.º A quota para o Ex 025 "Motor longitudinal bicombustível ou E0, 2,0l,
16V, 4 cilindros em linha, 1997cm3 com turbo, comando de válvulas variável,
injeção direta, potência: 135-180 kW e Torque: 270-350Nm para automóveis e
comerciais leves", classificado no código 8407.34.90, da Nomenclatura Comum
do Mercosul, prevista no art. 1.º da Resolução nº 36, de 2017, da Câmara de
Comércio Exterior, passa a ser de 4.900 (quatro mil e novecentas) unidades.
Art. 6.º O Ex-Tarifário abaixo descrito, incluído no Anexo I da Resolução nº 116,
de 2014, da Câmara de Comércio Exterior, pelo art. 1.º da Resolução nº 17, de
2017, da Câmara de Comércio Exterior, passa a vigorar com a seguinte
redação:
NCM
(SH 2012)

DESCRIÇÃO

ALÍQUOTA

9026.20.90

Ex 008 - Sensor de pressão para
módulo ESP, com faixa de trabalho de
0 a 280bar, opera em temperaturas
que variam de -40º a 120ºC, com
massa de até 15 gramas e
comprimento de até 40mm.

2%

Art. 7.º O Ex-Tarifário abaixo descrito, incluído no Anexo I da Resolução nº 116,
de 2014, da Câmara de Comércio Exterior, pelo art. 1.º da Resolução nº 24, de
2018, da Câmara de Comércio Exterior, passa a vigorar com a seguinte
redação:
NCM
(SH 2012)

DESCRIÇÃO

ALÍQUOTA

8481.80.92

Ex
016
Válvula
solenoide
normalmente
aberta
para
gerenciamento da eficiência térmica
e rápido aquecimento da transmissão
automática, bloqueio da vazão de
fluido de arrefecimento para o

2%
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trocador de calor do aquecedor do
ambiente interno durante a fase
quente do agregado, controle do
fluxo para o radiador de óleo da
transmissão automática, bloqueio do
fluxo de água quente do cabeçote e
controle do fluxo de água fria
proveniente do radiador principal,
tensão nominal: de 9 a 16V; corrente
nominal (20ºC/-40ºC): 0.63/0.83 A;
resistência
(20ºC/-40ºC):
25.2+1.5W/19.3+1.5W; indutividade
a 100Hz, 1Vss ON/OFF: 347mH;
Velocidade de acionamento a 12V e
20ºC = 26ms; Temperatura de
trabalho: -40 a +135ºC, parâmetros
de teste: Teste1: 600.000 ciclos de
abertura e fechamento da válvula,
com líquido na proporção 80%/20%
(fluido de arrefecimento G13/água),
temperatura média: 135+5ºC, teste
2 (meio corrosivo): liquido na
proporção 50%/50% (fluido de
arrefecimento G13/água) c/26g de
NaCl/l (sal de cozimento), vazão em
volume: 2l/min; tempo de ciclo: 1
minuto aberto, 1minuto fechado;
tempo de teste: 12 semanas;
temperatura média ambiente: de
20+3ºC a 120+3ºC.
Art. 8.º O Ex-Tarifário 016 do código 8409.99.99 da Nomenclatura Comum do
Mercosul, incluído no Anexo I da Resolução nº 116, de 2014, da Câmara de
Comércio Exterior, pelo art. 1.º da Resolução nº 24, de 2018, da Câmara de
Comércio Exterior, passa a vigorar com a seguinte redação:
NCM
(SH 2012)

DESCRIÇÃO

ALÍQUOTA

8409.99.99

Ex 017 - Placa das engrenagens de
distribuição em aço com juntas de
vedação em borracha de silicone
unidas
por
vulcanização,
para
motores de ignição por compressão
de 6 cilindros, para caminhões e
ônibus.

2%

Art. 9.º Os Ex-Tarifários abaixo descritos, incluídos no Anexo I da Resolução nº
116, de 2014, da Câmara de Comércio Exterior, pela Resolução nº 52, de 2017,
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da Câmara de Comércio Exterior, e alterados pelo art. 14 da Resolução nº 24,
de 2018, da Câmara de Comércio Exterior, passam a vigorar com os seguintes
códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul:
NCM
(SH 2012)

DESCRIÇÃO

ALÍQUOTA

8408.20.20

Ex 004 - Motor turbo diesel de 2.0
litros com bloco em alumínio, injeção
direta, sistema de admissão variável,
turbo VNT refrigerado a água, 16
válvulas, 4 cilindros em linha, sistema
VCT, potência máxima de 180cv a
3.500rpm e torque máximo de
430Nm a 1.750rpm para automóveis.

2%

8408.20.20

Ex 005 - Motor turbo diesel de 2.0
litros com bloco em alumínio, injeção
direta, sistema de admissão variável,
turbo VNT refrigerado a água, 16
válvulas, 4 cilindros em linha, sistema
VCT, potência máxima de 240cv a
3.500rpm e torque máximo de
500Nm a 1.750rpm para automóveis.

2%

Art. 10. O Ex-Tarifário abaixo descrito, incluído no Anexo II da Resolução nº
116, de 2014, da Câmara de Comércio Exterior, pela Resolução nº 80, de 2016,
e alterado pelo art. 16 da Resolução nº 24, de 2018, ambas da Câmara de
Comércio Exterior, passa a vigorar com o seguinte código da Nomenclatura
Comum do Mercosul:
NCM
(SH 2012)

DESCRIÇÃO

ALÍQUOTA

8412.29.00

Ex 016 - Motor hidráulico orbital tipo
geroler (gerotor) com deslocamento
entre 35 e 550 cm3/rev, velocidade
máxima entre 19 e 3050rpm, pressão
máxima continua entre 140 e 260bar
e pressão máxima intermitente entre
180 e 360bar, para uso em máquinas
autopropulsadas.

2%

Art. 11. O Ex-Tarifário abaixo descrito, incluído no Anexo I da Resolução nº 116,
de 2014, da Câmara de Comércio Exterior, passa a vigorar com a seguinte
redação, e vigência até 30.06.2019:
NCM
(SH 2012)

DESCRIÇÃO

ALÍQUOTA
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8708.70.90

Ex 001 - Roda forjada de alumínio,
usinada, polida ou não, com
dimensões a partir de 8,25 polegadas
x 22,5 polegadas para caminhões e
ônibus

2%

Art. 12. O Ex-Tarifário abaixo descrito, incluído no Anexo I da Resolução nº 116,
de 2014, da Câmara de Comércio Exterior, passa a vigorar com a seguinte
redação, e vigência até 30.06.2020:
NCM
(SH 2012)

DESCRIÇÃO

ALÍQUOTA

8708.70.90

Ex 003 - Roda forjada de alumínio não
usinada com dimensões a partir de
8,25 polegadas x 22,5 polegadas de
alumínio forjado e usinado para
caminhões e ônibus.

2%

Art. 13. Os Ex-Tarifários descritos abaixo ficam excluídos da lista de autopeças
constante do Anexo I da Resolução nº 116, de 2014, da Câmara de Comércio
Exterior:
NCM (SH
2012)

DESCRIÇÃO

ALÍQUOTA

8708.70.90

Ex 004 - Roda 8,25 x 22,5 de alumínio
forjado e usinado para caminhões e
ônibus 2%

2%

Ex 002 - Roda forjada de alumínio,
usinada, não polida, com dimensões a
partir de 8,25 polegadas x 22,5
polegadas para caminhões e ônibus.

2%

Art. 14. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
MARCOS JORGE
Presidente do Comitê Executivo de Gestão
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23. Resolução CAMEX nº 32, de 02.05.2018 – DOU 1 de 03.02.2018 Câmara de Comércio Exterior.
Concede redução temporária da alíquota do Imposto de Importação ao amparo
da Resolução nº08/08 do Grupo Mercado Comum do Mercosul.
ÍNTEGRA
Art. 1.º A alíquota ad valorem do Imposto de Importação da mercadoria
classificada na Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, fica alterada para
zero por cento por um período de doze meses conforme quota discriminada a
seguir:
NCM Descrição Quota
3003.90.89 Outros
Ex 001 - Cloridrato de Duloxetina 24 toneladas
Ex 002 - Clavulanato de Potássio 24 toneladas
Art. 2.º A alíquota correspondente ao código 3003.90.89 da Nomenclatura
Comum do Mercosul, constante do Anexo I da Resolução nº 125, de 2016,
passa a ser assinalada com o sinal gráfico "**", enquanto vigorar a referida
redução tarifária.
Art. 3.º A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços - MDIC editará norma complementar, visando estabelecer os
critérios de alocação das quotas mencionadas.
Art. 4.º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
MARCOS JORGE
Presidente do Comitê Executivo de Gestão

91
Maio 2018

Informe Técnico

24. Resolução CAMEX nº 33, de 11.05.2018 – DOU 1 de 14,05.2018 Câmara de Comércio Exterior.
Fixa diretrizes para a utilização do Seguro de Crédito à Exportação, nas
operações de Micro, Pequenas e Médias Empresas, com garantia da União, ao
amparo do Fundo de Garantia à Exportação.
ÍNTEGRA
Art. 1.º Esta Resolução estabelece diretrizes para a utilização do Seguro de
Crédito à Exportação - SCE, nas operações de Micro, Pequenas e Médias
Empresas - MPME, com garantia da União, ao amparo do Fundo de Garantia à
Exportação - FGE.
Parágrafo único. Nas operações de que trata este artigo, a garantia da União
poderá ser concedida nas modalidades pré-embarque e pós-embarque,
separadas ou conjuntamente.
Art. 2.º O SCE poderá contemplar as MPME que atendam, concomitantemente,
os seguintes requisitos:
I - faturamento bruto anual de até R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de
reais); e
II - receita anual de exportações de até US$ 3.000.000,00 (três milhões de
dólares americanos).
§ 1.º O limite previsto no inciso II docaputserá de US$ 5.000.000,00 (cinco
milhões de dólares americanos) nos casos de solicitações de Seguro de Crédito
à Exportação para:
I - operações cursadas na modalidade pré-embarque;
II - operações cursadas na modalidade pós-embarque, separada ou
conjuntamente com a modalidade pré-embarque, quando o exportador tiver em
sua carteira de clientes, no ano calendário anterior, até 3 (três) importadores
que tenham utilizado o SCE; ou
III - operações cursadas na modalidade pós-embarque, separada ou
conjuntamente com a modalidade pré-embarque, quando os importadores se
localizarem em países constantes de lista periodicamente aprovada pelo Comitê
de Financiamento e Garantia das Exportações - COFIG.
§ 2.º Os parâmetros de faturamento bruto anual e receita anual de exportações
referem-se ao exercício anterior ao da apresentação da proposta de operação
pelas MPME.
Art. 3.º Fica revogada a Resolução CAMEX nº 34, de 5 de maio de 2015.
Art. 4.º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
MARCOS Jorge
Presidente do Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior
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25. Resolução CAMEX nº 34, de 21.05.2018 – DOU 1 de 21.05.2018 Gestão da Câmara de Comércio Exterior.
Aplica medida compensatória definitiva, por um prazo de até 5 (cinco) anos, às
importações brasileiras de produtos laminados planos, de aço ligado ou não
ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, em chapas
(não enrolados) de espessura inferior a 4,75 mm, ou em bobinas (em rolos) de
qualquer espessura, originárias da República Popular da China, e suspende sua
aplicação em razão de interesse público.
ÍNTEGRA
Art. 1.º Encerrar a investigação com aplicação de medida compensatória
definitiva, por um prazo de até 5 (cinco) anos, às importações brasileiras de
produtos laminados planos, de aço ligado ou não ligado, de largura igual ou
superior a 600 mm, laminados a quente, em chapas (não enrolados) de
espessura inferior a 4,75 mm, ou em bobinas (em rolos) de qualquer espessura,
comumente classificados nos códigos 7208.10.00, 7208.25.00, 7208.26.10,
7208.26.90, 7208.27.10, 7208.27.90, 7208.36.10, 7208.36.90, 7208.37.00,
7208.38.10, 7208.38.90, 7208.39.10, 7208.39.90, 7208.40.00, 7208.53.00,
7208.54.00, 7208.90.00, 7225.30.00 e 7225.40.90 da Nomenclatura Comum do
MERCOSUL - NCM, originárias da República Popular da China, a ser recolhido
sob a forma de alíquota específica fixada em dólares estadunidenses por
tonelada, nos montantes abaixo especificados:
País

Produtor/Exportador

Medida
Compensatória
(US$/t)

China

Grupo Baosteel: Baoshan Iron & Steel Co.,
Ltd. Shanghai Meishan Iron & teel Co., Ltd.
Guangdong Shaoguan Iron & Steel Co., Ltd.
Xinjiang Bayi Iron & Steel Co., Ltd.

196,49

Grupo Bengang: Bengang Steel Plates Co.
Ltd.

237,17

Angang Steel Company Limited. Hunan
Valin Lian Yuan Iron and Steel Co. Ltd. Inner
Mongolia Baotou Steel Union Co Ltd Jiangyin
Xingcheng Special Steel Works Co. Ltd.
Qingdao Sino Steel Co. Ltd. Rizhao Steel
Holding Group Co., Ltd. Shenzhen Sm Parts
Co Ltd Shenzhou City Yuxin Metal Products
Co. Tangshan Ruiyin International Trade
Co., Ltd. Tangshan Yanshan Iron & Steel
Co., Ltd.

222,75

Demais Produtores

425,22
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Art. 2.º O disposto no art. 1.º não se aplica aos produtos laminados planos a
seguir:
I - aos produtos em chapas (não enrolados), de largura igual ou superior a
600mm e espessura igual ou superior a 4,75mm (comumente classificados nos
códigos 7208.51.00 e 7208.52.00 da NCM);
II - às ligas de aço contendo, em peso, 1,2% ou menos de carbono e 10,5% ou
mais de cromo, com ou sem outros elementos (comumente denominados aços
inoxidáveis, e geralmente classificados na posição 7219 da NCM e seus
subitens);
III - aos aços ao silício, denominados "magnéticos", sendo estes os aços,
comumente classificados na subposição 7225.1 da NCM e seus subitens,
contendo, em peso, 0,6% no mínimo e 6% no máximo de silício e 0,08% no
máximo de carbono e podendo conter, em peso, 1% ou menos de alumínio,
com exclusão de qualquer outro elemento em proporção tal que lhes confira as
características de outras ligas de aços; e
IV - aos aços-ferramenta, comumente classificados no código 7225.40.10 da
NCM, e aos aços de corte rápido, sendo estes os aços contendo, com ou sem
outros elementos, pelo menos dois dos três elementos seguintes: molibdênio,
tungstênio e vanádio, com um teor total, em peso, igual ou superior a 7% para
o conjunto destes elementos, e contendo 0,6% ou mais de carbono, e de 3% a
6% de cromo, geralmente classificados no código 7225.40.20 da NCM.
Art. 3.º Suspender a exigibilidade da medida compensatória mencionada no art.
1.º, em razão de interesse público.
Art. 4.º Tornar públicos os fatos que justificaram a decisão, conforme consta
dos Anexos I e II.
Art. 5.º A Secretaria de Comércio Exterior realizará monitoramento trimestral da
evolução do volume das importações do produto, o qual será objeto de relatório
a ser encaminhado à Secretaria-Executiva da CAMEX.
Art. 6.º A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) fornecerá mensalmente
ao Decom as informações necessárias à elaboração dos relatórios trimestrais.
Art. 7.º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
MARCOS JORGE
Presidente do Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior
ANEXO I
ANEXO II
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26. Resolução CAMEX nº 35, de 24.05.2018 – DOU 1 de 25.05.2018 Câmara de Comércio Exterior.
Concede redução temporária da alíquota do Imposto de Importação ao amparo
da Resolução nº 08/2008 do Grupo Mercado Comum do MERCOSUL.
ÍNTEGRA
Art. 1.º Ficam alteradas para 2% (dois por cento), por um período de 12 (doze)
meses, conforme quotas discriminadas, as alíquotas ad valorem do Imposto de
Importação das mercadorias classificadas nos seguintes códigos da
Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM:
NCM

Descrição

Quota

2915.40.10

Ácido monocloroacético

4.500
toneladas

2929.10.10

Diisocianato de difenilmetano

23.000
toneladas

3302.90.90

Outras
Ex 001 - Misturas à base de
substâncias
odoríferas,
apresentadas sob a forma de microcápsulas, dos tipos utilizados
como
matérias-primas
nas
indústrias
de
produtos
para
cuidados pessoais e de limpeza

3904.90.00

- Outros
Ex 001 - Poli(cloreto de vinila)
clorado, em pó

3909.31.00

3.794
toneladas

-- Poli(isocianato de fenil metileno)
(MDI bruto, MDI polimérico)
Ex
001
MDI
polimérico,
apresentado na forma líquida, sem
carga

3919.90.90

1.250
toneladas

105.000
toneladas

Outras
Ex
001
Laminados
de
politereftalato de etileno, autoadesivos, em rolos de largura
superior ou igual a 920 mm, mas
inferior ou igual a 1.820 mm, com

200
toneladas
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tratamento de
proporcionar

superfície

para

controle térmico, controle de
luminosidade e filtragem de raios
UVA e UVB, concebidos para
revestimento de vidros dos tipos
utilizados em veículos automóveis
ou na construção civil
3920.20.19

Outras
Ex 001 - Filme de polipropileno com
largura superior a 50 cm e máxima
de 100 cm, com espessura inferior
ou igual a 15 micrômetros
(microns), com uma ou ambas as
faces rugosas de

600
toneladas

rugosidade relativa (relação entre a
espessura média e a máxima)
superior ou igual a 6%, de rigidez
dielétrica superior ou igual a 500
V/micrômetro (Norma ASTM D
3755-97), em rolos.
Art. 2.º Ficam alteradas para 2% (dois por cento), a partir de 14 de agosto de
2018, por um período de 12 (doze) meses, conforme quotas discriminadas, a
alíquota ad valorem do Imposto de Importação das mercadorias classificadas
nos seguintes códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM:
NCM

Descrição

Quota

2921.19.23

Monoisopropilamina
sais

5503.30.00

- Acrílicas ou modacrílicas

e

seus

26.282
toneladas
9.000 toneladas

Art. 3.º As alíquotas correspondentes aos códigos 2915.40.10, 2921.19.23,
2929.10.10, 3302.90.90, 3904.90.00, 3909.31.00, 3919.90.90, 3920.20.19 e
5503.30.00 e da Nomenclatura Comum do Mercosul, constantes do Anexo I da
Resolução CAMEX nº 125, de 2016, passam a ser assinaladas com o sinal
gráfico "**", enquanto vigorar a referida redução tarifária.
Art. 4.º A Secretaria de Comércio Exterior - SECEX do Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços - MDIC editará norma complementar, visando
estabelecer os critérios de alocação das quotas mencionadas.
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Art. 5.º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
YANA DUMARESQ SOBRAL ALVES
Presidente do Comitê Executivo de Gestão
Substituta
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27. Resolução CONFAZ nº 02, de 16.05.2018 – DOU 1 de 21.05.2018
Conselho Nacional de Política Fazendária – Republicado.
Rep. - Autoriza unidades federadas a publicar relação de atos normativos
conforme o disposto no parágrafo único da cláusula terceira do Convênio ICMS
190/2017.
A Presidente Do Conselho Nacional De Política Fazendária - Confaz,
ÍNTEGRA
Art. 1.º Autorizar os Estados de Alagoas, Espírito Santo, Goiás, Pará, Rio de
Janeiro, Santa Catarina e São Paulo, nos termos do parágrafo único da cláusula
terceira do Convênio ICMS 190/2017, de 15 de dezembro de 2017, a publicação
no Diário Oficial do Estado, até 28 de dezembro de 2018, de relação com a
identificação de atos normativos relativos aos benefícios fiscais, instituídos por
legislação estadual ou distrital publicada até 8 de agosto de 2017, em
desacordo com o disposto na alínea "g" do inciso XII do § 2.º do art. 155 da
Constituição Federal, conforme deliberação do Conselho Nacional de Política
Fazendária - CONFAZ, na sua 302ª reunião extraordinária, realizada no dia 16
de maio de 2018, em Brasília, DF, na forma do anexo único desta resolução.
Art. 2 º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação no Diário
Oficial da União.
ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI
ANEXO ÚNICO
I - ALAGOAS
APÊNDICE I
ATO
S
(3)

NÚM
ERO
(4)

EME
NTA
OU
ASSU
NTO
(5)

DISP
OSITI
VO
ESPE
CÍFIC
O (6)

DATA
DA
PUBL
ICAÇ
ÃO
NO
DOE
(7)

TER
MO
INIC
IAL
(8)

LEI

6.13
7/19
99

Alter
a
dispo
sitivo
da
Lei
nº
5.900
, de

art.
2º, I
e II

30.12
.1999

01.0
1.20
00

OBSE
RVAÇ
ÕES
(9)
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27 de
deze
mbro
de
1996,
no
que
tange
à
alíqu
ota
do
ICMS
no
forne
cime
nto
de
energ
ia
elétri
ca,
conc
ede
isenç
ão
para
a
referi
da
merc
adori
a na
hipót
ese
que
espec
ifica,
e dá
outra
s
provi
dênci
as
Inst
ruçã
o
Nor

29/2
012,
alter
ada

Dispõ
e
sobre
a

05.10
.2012

05.1
0.20
12
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mati
va

pelas
INs
34/2
012,
55/2
012,
5/20
15,
7/20
15,
16/2
015,
27/2
015,
18/2
016,
23/2
016,
27/2
016,
45/2
016,
49/2
016,
54/2
016,
55/2
016,
68/2
016.

atrib
uição
da
condi
ção
de
contri
buint
e
subst
ituto
ao
ataca
dista
crede
nciad
o nos
term
os do
Decr
eto
nº
20.74
7, de
26 de
junho
de
2012,
e
relaci
ona
as
merc
adori
as
subm
etida
s
à
referi
da
atrib
uição
.

Dec
reto

2.03
9/20
04,
alter
ado

Conc
ede
benef
ício
de

10.08
.2004

10.0
8.20
04
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pelos
Decr
etos
2.26
4/20
04 e
3.42
2/20
06.

isenç
ão do
ICMS
nas
saída
s de
gás
natur
al, na
form
a que
espec
ifica.

II - ESPÍRITO SANTO
APÊNDICE I
AT
OS
(3)

NÚ
ME
RO
(4)

EMENT
A
OU
ASSUNT
O (5)

DISP
OSITI
VO
ESPE
CÍFIC
O (6)

DATA
DA
PUBL
ICAÇ
ÃO
NO
DOE
(7)

TER
MO
INIC
IAL
(8)

De
cre
to

2.7
64R,
de
31
de
mai
o
de
201
1

Crédito
presumi
do de
onze
por
cento,
nas
operaçõ
es
interest
aduais
com
produto
s
industri
alizados
derivad
os
do
leite ou
com
leite
pasteuri

Art.
530Z-N

01.06
.2011

01.0
6.20
11

OBSER
VAÇÕE
S (9)
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zado ou
ultrapas
teurizad
o
(UHT),
produzi
dos
neste
Estado.
De
cre
to

3.5
35R,
de
25
de
de
fev
erei
ro
de
201
4

Crédito
presumi
do
à
coopera
tiva ou
indústri
a
de
laticínio
,
equival
ente a
sete por
cento
do valor
das
aquisiçõ
es
de
leite
produzi
do no
Estado,
condicio
nandose
o
benefíci
o
a
que: a)
a
aquisiçã
o seja
efetuad
a
diretam
ente do
produto
r ou por
meio de
coopera
tiva ou

Art.
530Z-P

26.02
.2014

01.1
2.20
13
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indústri
a
de
laticínio
s; e b)
o leite
seja
destina
do
à
industri
alização
no
Estado
De
cre
to

3.4
45R,
de
27
de
nov
em
bro
de
201
3

Diferim
ento do
lançam
ento e
do
pagame
nto do
imposto
incident
e sobre
as
sucessiv
as
saídas
internas
de leite
spot,
produzi
do
neste
Estado,
para o
momen
to em
que
ocorrer
a
saída.

Art.
530Z-R,
I

28.11
.2013

01.1
2.20
13

EMEN
TA
OU

DISP
OSITI
VO

DATA
DA
PUBLI

TER
MO
INIC

III - GOIÁS
APÊNDICE I
ATO
S
(3)

NÚ
ME
RO

OBSER
VAÇÕE
S (9)
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DEC
RET
O

(4)

ASSU
NTO
(5)

5.0
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Lei nº
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30 de
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de
1998
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s
provi
dênci
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(6)

CAÇÃ
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DOE
(7)
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20.04
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21.0
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99

IV - PARÁ
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DISP
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O
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Art.
7º e
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OBSE
RVAÇ
ÕES
(9)
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ecimen
to de
Cooper
ativa
de
produt
ores,
situado
neste
estado,
ou nas
remess
as
a
estabel
ecimen
to, no
mesmo
estado,
da
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Cooper
ativa,
de
Cooper
ativa
Central
ou de
Federa
ção de
Cooper
ativa
de que
a
Cooper
ativa
remete
nte
faça
parte.
DE
CR
ET
O

4.67
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18.0
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01
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ece a
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impost
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remess
as de
mercad

RICM
S-PA,
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inciso
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01

19.0
6.20
01
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orias a
estabel
ecimen
to de
Cooper
ativa
de
produt
ores,
situado
neste
estado,
ou nas
remess
as
a
estabel
ecimen
to, no
mesmo
estado,
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Cooper
ativa,
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(*) Republicado por ter saído com incorreção no texto original no DOU de
18.06.2018, seção 1, páginas 47 e 48.
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28. Resolução - RDC nº 228, de 23.05.2018 – DOU 1 de 24.05.2018 Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Dispõe sobre a gestão de risco sanitário aplicada às atividades de controle e
fiscalização, na importação de bens e produtos sob vigilância sanitária, e dá
outras providências.
ÍNTEGRA
Art. 1.º Fica estabelecida a aplicação de gestão de risco sanitário às atividades
de controle e fiscalização incidentes na importação de bens e produtos sob
vigilância sanitária.
Art. 2.º Para os efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes definições:
I - Programas Específicos: programas estabelecidos pela Anvisa, com vistas ao
fomento do acesso a produtos e serviços sujeitos a vigilância sanitária, bem
como ao aprimoramento e à melhor aplicação de normas e práticas de vigilância
sanitária. Podem embasar e nortear os Programas Específicos de que trata esta
Resolução, os programas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e
tecnológica; de estímulo à industrialização; de apoio ao desenvolvimento
tecnológico; de saúde pública do Ministério da Saúde e de suas entidades
vinculadas; bem como as normativas e diretrizes de boas práticas de fabricação,
transporte, armazenagem e fiscalização sanitária, dentre outros; e
II - Regimes Diferenciados de Controle e Fiscalização: Regimes Aduaneiros
Especiais definidos pela Receita Federal do Brasil, por meio dos quais as
operações de comércio exterior gozam de benefícios fiscais, como isenção,
suspensão parcial ou total de tributos incidentes.
Art. 3.º São critérios da gestão de risco sanitário aplicada às atividades de
controle e fiscalização, na importação de bens e produtos sob vigilância
sanitária:
I. Classe e classificação de risco do produto;
II. Finalidade da importação;
III. Condições de armazenagem e transporte;
IV. Histórico de conformidade e regularidade de empresas e de produtos;
V. Contexto epidemiológico e sanitário internacional;
VI. Monitoramento pós-mercado de produtos;
VII. Resultados de análises laboratoriais, fiscais ou de controle;
VIII. Origem e procedência do produto importado;
IX. Controle por amostragem aleatória.
Parágrafo único. Os critérios dispostos neste artigo não estão enumerados em
ordem de aplicação, e poderão ser utilizados individualmente ou de forma
combinada, observado o risco sanitário envolvido.
Art. 4.º Os processos de importação de bens e produtos sob vigilância sanitária
serão submetidos a análise de risco a partir do registro da petição para
fiscalização e liberação sanitária perante a autoridade sanitária competente da
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ANVISA, conforme critérios estabelecidos no art. 3.º desta Resolução, e
direcionados a um dos seguintes canais de fiscalização:
I. verde, canal de fiscalização que prevê deferimento simplificado, mediante
dispensa de análise documental e de inspeção de bens e produtos importados
sob vigilância sanitária;
II. amarelo, canal de fiscalização que prevê análise documental do processo de
importação e a possibilidade de deferimento, mediante dispensa de inspeção de
bens e produtos importados sob vigilância sanitária, na ausência de
irregularidade documental;
III. vermelho, canal de fiscalização que prevê análise documental, inspeção de
bens e produtos importados sob vigilância sanitária e outros procedimentos
sanitários, aplicáveis previstos em norma específica; e
IV. cinza, canal de fiscalização que implica procedimento de investigação.
Parágrafo único. O enquadramento em qualquer dos canais de fiscalização de
que trata este artigo não impede que a autoridade sanitária, a qualquer tempo,
motivada por critérios tecnicamente justificados ou indícios de irregularidade,
determine que se proceda à fiscalização pertinente ao caso.
Art. 5.º Ficam mantidas as exigências sanitárias e diretrizes técnicoadministrativas para todos os processos de importação de bens e produtos sob
vigilância sanitária, independentemente do enquadramento nos canais de
fiscalização de que trata o art. 4.º desta Resolução.
Art. 6.º Independentemente do canal de fiscalização selecionado, conforme lista
constante do art. 4.º desta Resolução, a identificação de indícios de
irregularidade pela autoridade sanitária poderá ensejar a instauração de
procedimento de investigação.
Art. 7.º Programas Específicos e Regimes Diferenciados de Controle e
Fiscalização podem ser aplicados de forma complementar à gestão de risco de
que tratam os arts. 3.º e 4.º desta Resolução, a critério da Administração,
observado o risco sanitário de bens e produtos implicados.
Art. 8.º Para fins da gestão de risco sanitário de que trata esta Resolução e em
atendimento ao art. 7.º, item 7, do Acordo sobre a Facilitação do Comércio,
promulgado pelo Decreto 9.326, de 3 de abril de 2018, a Anvisa estabelecerá
formalidades e procedimentos, a serem disciplinados por regulamento
específico, para importadores e outros intervenientes do comércio exterior que
atendam a critérios específicos, doravante denominados Operadores
Autorizados.
Art. 9.º A Anvisa poderá editar normas operacionais complementares para fins
de cumprimento do estabelecido nesta Resolução.
Parágrafo único. A adoção de matriz de risco com os critérios de
enquadramento de processos de importação de bens e produtos sob vigilância
sanitária nos canais de que trata o art. 4.º desta Resolução fica condicionada à
aprovação pela Diretoria Supervisora da Gerência-Geral de Portos, Aeroportos,
Fronteiras e Recintos Alfandegados (GGPAF).
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Art. 10. Fica revogado o item 8 do Capítulo III da Resolução da Diretoria
Colegiada - RDC nº 81, de 5 de novembro de 2008.
Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
JARBAS BARBOSA DA SILVA JR.
Diretor-Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
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29 Solução de Consulta DISIT/SRRF01 nº 1008, de 03.04.2018 – DOU 1
de 11.05.2018 - Consulta Vinculada à Solução de Consulta/Receita
Federal do Brasil.
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS.
ÍNTEGRA
EMENTA: VENDA DE AUTOPEÇAS PARA PESSOA JURÍDICA FABRICANTE DE
VEÍCULOS. TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. ADQUIRENTE FILIAL COMERCIAL
ATACADISTA OU VAREJISTA. ALÍQUOTA.
A COFINS incide à alíquota de 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento)
sobre a receita bruta auferida nas operações de venda de autopeças
relacionadas nos Anexos I e II da Lei nº10.485, de 2002, efetuadas por seus
fabricantes para pessoas jurídicas fabricantes de veículos e máquinas
relacionados no art. 1.º da mencionada Lei nº 10.485, de 2002, em qualquer
hipótese, ainda que a pessoa jurídica destinatária das vendas adquira as
autopeças por meio de estabelecimento filial comercial, atacadista ou varejista.
Solução de Consulta Vinculada à Solução de Divergência COSIT nº 1, de 22
.03.E 2018.
Dispositivos Legais: Lei nº 10.485, de 2002; e Instrução Normativa SRF nº 594,
de 2005, arts. 1.º, 16 e 17.
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/PASEP
EMENTA: VENDA DE AUTOPEÇAS PARA PESSOA JURÍDICA FABRICANTE DE
VEÍCULOS. TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. ADQUIRENTE FILIAL COMERCIAL
ATACADISTA OU VAREJISTA. ALÍQUOTA.
A Contribuição para o PIS/PASEP incide à alíquota de 1,65% (um inteiro e
sessenta e cinco centésimos por cento) sobre a receita bruta auferida nas
operações de venda de autopeças relacionadas nos Anexos I e II da Lei
nº 10.485, de 2002, efetuadas por seus fabricantes para pessoas jurídicas
fabricantes de veículos e máquinas relacionados no art. 1.º da mencionada Lei
nº 10.485, de 2002, em qualquer hipótese, ainda que a pessoa jurídica
destinatária das vendas adquira as autopeças por meio de estabelecimento filial
comercial, atacadista ou varejista.
Solução de Consulta vinculada à Solução de Divergência COSIT nº 1, de 22.03.
2018.
Dispositivos Legais: Lei nº 10.485, de 2002; e Instrução Normativa SRF nº 594,
de 2005, arts. 1.º, 16 e 17.
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LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1. Decreto Estadual nº 46.312, de 17.05.2018 - DOE 1 de 18.05.2018
Considera facultativo o ponto nas repartições públicas estaduais no dia 01 de
junho de 2018, sexta-feira, e dá outras providências.
2. Decreto nº 46.323, de 28.05.2018 - DOE 1 de 29.05.2018.
Dá nova redação ao art. 82, do Livro IX do RICMS/2000.
3. Lei Estadual 7.898 de 07.03.2018 – DOE 1 de 29.05.2018.
Derruba de Veto - Institui pisos salariais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro
para as categorias profissionais que menciona, e estabelece outras providências.
Partes vetadas pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro e rejeitadas pela
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, do Projeto de Lei nº 3764,
de 2018, que se transformou na Lei nº 7.898 , de 07 de março de 2018, que
"INSTITUI PISOS SALARIAIS NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PARA AS CATEGORIAS PROFISSIONAIS QUE MENCIONA E ESTABELECE
OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
4. Lei Estadual nº 7.952, de 14.05.2018 – DOE 1 de 15.05.2018
Assegura ao consumidor o direito à informação sobre a inexistência de
assistência técnica no Estado do Rio de Janeiro.
5. Lei Estadual nº 7.953, de 14.05.2018 – DOE 1 de 15.05.2018.
Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartazes em todos os
estabelecimentos que vendam aparelhos celulares e similares no âmbito do
Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências.
6. Lei Estadual nº 7.957, de 15.05.2018 - DOE 1 de 16.05.2018.
Dispõe sobre o uso prioritário de canudos e copos reutilizáveis ou fabricados
com produtos biodegradáveis pelos estabelecimentos comerciais, na forma que
menciona.
7. Lei Estadual nº 7.959, de 15.05.2018 - DOE 1 de 16.05.2018.
Autoriza o poder executivo a estender o prazo do laudo de solicitação, avaliação
e autorização de medicamentos do componente especializado da assistência
farmacêutica (LME), no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.
8. Lei Estadual nº 7.970, de 21.05.2018 - DOE 1 de 22.05.2018.
Dispõe sobre a fiscalização e vigilância sanitária dos serviços de tatuagens,
micropigmentações na derme e de aplicação de "piercing", e dá outras
providências.
9. Lei Estadual nº 7.981, de 24.05.2018 – DOE 1 de 25.05.2018.
Proíbe empresas e estabelecimentos comerciais que disponibilizam atendimento
telefônico gratuito - 0800 - de recusarem e bloquearem ligações de celulares. o
governador do Estado do Rio de Janeiro.
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10. Portaria DETRO/PRES nº 1.391, de 02.05.2018 – DOE 1 de 04.05.2018
- Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de
Janeiro.
Regulamenta o procedimento de fiscalização da aplicação da Lei nº 7.907, de
14 de março de 2018, que obriga a fixação em local visível nos veículos de
transporte público coletivo intermunicipal de passageiros, dotado de aparelho de
acesso de cadeirantes, do certificado da capacitação do condutor no manuseio
do equipamento.
11. Portaria PRES-DETRAN/RJ nº 5.374, de 18.05.2018 – DOE 1 de
21.05.2018 - Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro.
Institui o modelo de Carteira de Identidade diferenciada e respectivo crachá
descritivO, e dá outras providências.
12 Portaria SUCIEF nº 45, de 04.05.2018 – DOE 1 de 08.05.2018 Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento.
Republica o Manual de Instruções de Preenchimento da DECLAN-IPM ano-base
2017.
13. Portaria SUT nº 134, de 18.05.2018 – DOE 1 de 21.05.2018 –
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento.
Fornece dados para o cálculo do ICMS nas operações interestaduais com café
cru, no período de 21 A 27 de Maio de 2018.
14. Resolução SEFAZ nº 258, de 29.05.2018 – DOE 1 de 30.05.2018 –
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento.
Altera a Resolução nº 222, de 16 de Fevereiro de 2018, que define tipos
processuais que passarão a ser autuados e tramitados pelo Sistema Eletrônico
de Informações (SEI-RJ).
15 Resolução SEFAZ nº 259, de 29.05.2018 – DOE 1 de 30.05.2018 Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento.
Dá nova Redação Ao § 2.º do Artigo 7.º da Resolução SEFAZ nº 231/2018.
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LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1. Decreto Estadual nº 46.312, de 17.05.2018 - DOE 1 de 18.05.2018.
Considera facultativo o ponto nas repartições públicas estaduais no dia 01 de
junho de 2018, sexta-feira, e dá outras providências.
ÍNTEGRA
Art. 1.º - Fica considerado facultativo o ponto nas repartições públicas estaduais
no dia 01 de junho de 2018 (sexta-feira).
Parágrafo Único - O expediente será normal, entretanto, sob a responsabilidade
dos respectivos chefes, nas repartições cujas atividades não possam ser
suspensas, em virtude de exigências técnicas ou por motivo de interesse
público.
Art. 2.º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
Rio de Janeiro, 17 de maio de 2018
LUIZ FERNANDO DE SOUZA
Governador do Estado do Rio de Janeiro
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2. Decreto nº 46323, de 28.05.2018 - DOE 1 de 29.05.2018.
Dá nova redação ao art. 82, do Livro IX do RICMS/2000.
ÍNTEGRA
Art. 1.º O artigo 82, do Livro IX, do Regulamento do ICMS que acompanha o
Decreto nº 27.427 , de 19 de novembro de 2000, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 82. O ICMS incidente sobre a prestação de serviço de transporte
intermunicipal e interestadual será pago conforme a seguir:
I - pelo contratante do serviço, na qualidade de contribuinte substituto, quando
este for contribuinte do ICMS, mediante DARJ em separado, por período de
apuração, no prazo normal fixado para as demais operações;
II - pela empresa de transporte inscrita no CAD-ICMS, quando o serviço for
prestado a não contribuinte do ICMS, por período de apuração, no prazo fixado
pela legislação;
III - pela empresa de transporte sediada fora do Estado e não inscrita no CADICMS ou pelo profissional autônomo, quando prestarem serviço a não
contribuinte do ICMS, mediante DARJ, com indicação do número do CNPJ ou
CPF do prestador no campo próprio, devendo o pagamento ser efetuado antes
do início da prestação.
§ 1.º A NF-e relativa à saída da mercadoria deve conter as informações relativas
à prestação do serviço de transporte, nos campos próprios, conforme previsto
no Manual de Orientação do Contribuinte.
§ 2.º O CT-e correspondente às prestações de que trata o inciso I, do caput
deste artigo não terá destaque do imposto, devendo conter informação de que
o ICMS será pago pelo tomador do serviço na qualidade de contribuinte
substituto.
§ 3.º Quando o transporte for realizado por transportador autônomo, a NF-e
relativa à saída da mercadoria servirá para acobertar a prestação do serviço de
transporte, desde que acompanhada do DARJ a que se refere o inciso III, do
caput deste artigo.
§ 4.º O imposto incidente sobre a prestação de serviço de transporte
intermunicipal entre o produtor rural e a cooperativa realizada por profissional
autônomo, nos casos previstos nos § 2.º e 3.º, do artigo 18, do Livro I, será
pago pela destinatária, nos termos do § 5.º, do mencionado artigo."
Art. 2.º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 28 de maio de 2018
LUIZ FERNANDO DE SOUZA
Governador do Estado do Rio de Janeiro
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3. Lei Estadual 7.898, de 07.03.2018 – DOE 1 de 29.05.2018.
Derruba de Veto - Institui pisos salariais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro
para as categorias profissionais que menciona, e estabelece outras providências.
Partes vetadas pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro e rejeitadas pela
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, do Projeto de Lei nº 3764,
de 2018, que se transformou na Lei nº 7.898 , de 07 de março de 2018, que
"INSTITUI PISOS SALARIAIS NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PARA AS CATEGORIAS PROFISSIONAIS QUE MENCIONA E ESTABELECE
OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
ÍNTEGRA
Art. 1.º (.....)
(.....)
V - (.....) bem como os técnicos de nível médio regularmente inscritos nos
Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (.....) marinheiro
de esportes e recreio (.....)
VI - (.....) Jornalistas (CBO 2611) (.....)
§ 2.º O piso salarial dos empregados, integrantes das categorias profissionais
de Auxiliares de Enfermagem (CBO 3222-30); Técnicos em Enfermagem (CBO
3222-05); E, Enfermeiros (CBO 2235) será correspondente aos valores
estabelecidos, respectivamente, nas Faixas III, IV e VI, desta Lei, para uma
jornada de 30 horas semanais.
(.....)
Art. 8.º O Poder Executivo fiscalizará a aplicação desta Lei.
(.....)
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, em 25 de maio de 2018.
ANDRÉ CECILIANO
2º Vice-Presidente
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4. Lei Estadual nº 7.952, de 14.05.2018 – DOE 1 de 15.05.2018.
Assegura ao consumidor o direito à informação sobre a inexistência de
assistência técnica no Estado do Rio de Janeiro.
ÍNTEGRA
Art. .1.º Fica assegurado ao consumidor de produtos e serviços o direito à
informação sobre a inexistência de assistência técnica no Estado onde é
efetivada a contratação ou venda.
Parágrafo único. O fornecedor de produtos ou serviços deverá informar a
ausência de assistência técnica em documento fiscal ou por intermédio de
contrato devidamente assinado pelo consumidor.
Art. 2.º O descumprimento da presente Lei implica ao infrator as sanções
previstas no art. 56 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de
Defesa do Consumidor.
Art. 3.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 14 de maio de 2018
LUIZ FERNANDO DE SOUZA
Governador do Estado do Rio de Janeiro
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5. Lei Estadual nº 7.953, de 14.05.2018 – DOE 1 de 15.05.2018.
Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartazes em todos os
estabelecimentos que vendam aparelhos celulares e similares no âmbito do
Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências.
ÍNTEGRA
Art. 1.º Fica obrigada a afixação de cartazes em todos os estabelecimentos de
venda de aparelhos celulares e similares eletrônicos, informando que em caso
de roubo o conteúdo e uso do aparelho podem ser bloqueados pela operadora
de cada aparelho, através do número do IMEI (International Mobile Equipment
Identity) que vem informado no próprio aparelho e na embalagem.
Art. 2.º Os cartazes referidos no art. 1.º desta Lei devem estar em lugar
acessível e de fácil visualização em cada estabelecimento e devem conter os
seguintes dizeres:
"Seu aparelho contem um código de IMEI que pode ajudá-lo a proteger seus
dados de roubo e violação. Guarde este código em lugar seguro."
Art. 3.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 14 de maio de 2018
LUIZ FERNANDO DE SOUZA
Governador do Estado do Rio de Janeiro
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6. Lei Estadual nº 7.957, de 15.05.2018 - DOE 1 de 16.05.2018.
Dispõe sobre o uso prioritário de canudos e copos reutilizáveis ou fabricados
com produtos biodegradáveis pelos estabelecimentos comerciais, na forma que
menciona.
ÍNTEGRA
Art. 1.º - Os estabelecimentos comerciais instalados no âmbito do Estado do Rio
de Janeiro darão prioridade ao uso de canudos e copos reutilizáveis ou
fabricados com produtos biodegradáveis, em substitui- ção aos descartáveis de
material plástico comum. Parágrafo Único - O Poder Executivo promoverá
campanhas para estimular o uso de utensílios reutilizáveis ou fabricados com
produtos biodegradáveis, em substituição aos descartáveis de material plástico
comum.
Art. 2.º - O Poder Executivo regulamentará esta lei.
Art. 3.º - Esta Lei entra em vigor após decorridos 60 (sessenta) dias de sua
publicação. Rio de Janeiro, 15 de maio de 2018
LUIZ FERNANDO DE SOUZA
Governador do Estado do Rio de Janeiro
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7. Lei Estadual nº 7.959, de 15.05.2018 - DOE 1 de 16.05.2018.
Autoriza o poder executivo a estender o prazo do laudo de solicitação, avaliação
e autorização de medicamentos do componente especializado da assistência
farmacêutica (LME), no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.
ÍNTEGRA
Art. 1.º - Fica o Poder Executivo autorizado a estender o prazo do Laudo de
solicitação, avaliação e autorização de medicamento do componente
especializado da Assistência Farmacêutica - LME, no âmbito do Estado do Rio de
Janeiro.
Parágrafo Único - O prazo, a que se refere o caput do artigo anterior, é de até
180 (cento e oitenta) dias, adaptando-se à Lei Federal nº 10.858, de 13 de abril
de 2004, ao Decreto Federal nº 5.090, de 20 de maio de 2004 e ao art. 23 da
Portaria Federal nº 111, de 28 de janeiro de 2016.
Art. 2.º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Rio de Janeiro, 15
de maio de 2018
LUIZ FERNANDO DE SOUZA
Governador do Estado do Rio de Janeiro.
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8. Lei Estadual nº 7.970, de 21.05.2018 - DOE 1 de 22.05.2018.
Dispõe sobre a fiscalização e vigilância sanitária dos serviços de tatuagens,
micropigmentações na derme e de aplicação de "piercing", e dá outras
providências.
ÍNTEGRA

Art. 1.º Os estúdios de tatuagens, micropigmentações na derme e de aplicação
de "piercing" somente poderão funcionar quando devidamente autorizados pelo
órgão sanitário competente da Secretaria Estadual de Saúde que, depois de
atendidas todas as exigências previstas, expedirá o Alvará de Autorização
Sanitária.
Art. 2.º Os estúdios de tatuagem, micropigmentações na derme e de aplicação
de "piercing" deverão ser instalados em locais adequados, não sendo permitida
a sua localização próxima a fontes poluidoras que possam trazer riscos de
contaminação, ainda que eventualmente, aos locais.
Parágrafo único. A autorização, de que trata o caput do Art. 1.º, deverá ficar
arquivada, durante 3 (três) anos, pelo profissional que realizou o serviço, no
estúdio onde ele exerce sua atividade.
Art. 3.º Todos os estúdios de tatuagens, de micropigmentações na derme e de
aplicação de "piercing" deverão ter o seu horário de funcionamento afixado em
local apropriado e visível ao público, bem como o nome do responsável pela
execução dos procedimentos, além de livro próprio, autenticado na Vigilância
Sanitária, contendo a identificação das pessoas submetidas aos serviços
oferecidos.
Art. 4.º O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às seguintes
penalidades:
I - advertência;
II - multa.
§ 1.º Os valores das multas e demais condições exigíveis para aplicação das
penalidades serão definidas pelo Poder Executivo.
§ 2.º Fica concedido o prazo de 120 (cento e vinte) dias, aos responsáveis pelos
estúdios em funcionamento, para adequação às normas exigidas por esta lei e
pelas normas da Secretaria de Estado de Saúde.
Art. 5.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 21 de maio de 2018
LUIZ FERNANDO DE SOUZA
Governador do Estado do Rio de Janeiro
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9. Lei Estadual nº 7.981, de 24.05.2018 – DOE 1 de 25.05.2018.
Proíbe empresas e estabelecimentos comerciais que disponibilizam atendimento
telefônico gratuito - 0800 - de recusarem e bloquearem ligações de celulares. o
governador do Estado do Rio de Janeiro.
ÍNTEGRA
Art. 1.º - As empresas e estabelecimentos comerciais que disponibilizam o
atendimento telefônico gratuito com o prefixo 0800 ficam proibidas de recusar
ou bloquear ligações realizadas através de celulares pré ou pós-pagos.
Art. 2.º - O descumprimento por parte das empresas e estabelecimentos
comerciais do que trata esta Lei implicará em:
I - multa de 50.000 (cinquenta mil) UFIR'S;
II - devolução do valor da ligação, corrigido monetariamente, ao consumidor;
III - em caso de reincidência, a cassação da inscrição estadual.
Art. 3.º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. Rio de Janeiro,
24 de maio de 2018
LUIZ FERNANDO DE SOUZA
Governador do Estado do Rio de Janeiro
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10. Portaria DETRO/PRES nº 1.391, de 02.05.2018 – DOE 1 de
04.05.2018 - Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do
Rio de Janeiro.
Regulamenta o procedimento de fiscalização da aplicação da Lei nº 7.907, de
14 de março de 2018, que obriga a fixação em local visível nos veículos de
transporte público coletivo intermunicipal de passageiros, dotado de aparelho de
acesso de cadeirantes, do certificado da capacitação do condutor no manuseio
do equipamento.
ÍNTEGRA
Art. 1.º Os veículos de transporte público coletivo intermunicipal de passageiros,
dotados de aparelho de acesso de cadeirantes, ficam obrigados a fixar em local
visível aos usuários o certificado de capacitação do condutor no manuseio do
equipamento instalado.
§ 1.º Deverá ser afixado na parte externa do veículo, próximo ao equipamento
de acesso de cadeirantes, um certificado de capacitação conforme modelo
constante no anexo I desta Portaria, cujo arquivo encontra-se disponível no site
do DETRO/RJ.
§ 2.º O condutor deverá portar como documento obrigatório o certificado de
capacitação compatível com o equipamento instalado no veículo, contendo as
seguintes informações:
I - Nome do curso: Certificado da capacitação do condutor no manuseio do
equipamento de acesso de cadeirantes;
II - Nome do condutor;
III - Número de registro da Carteira Nacional de Habilitação;
IV - Data da conclusão do curso;
V - Fabricante e modelo do equipamento;
VI - Responsável pelo curso.
Art. 2.º As empresas de transporte público coletivo intermunicipal de
passageiros deverão comunicar ao DETRO/RJ o fornecedor ou agente
autorizado que ministrou o curso para os seus condutores, que serão
disponibilizadas no site do DETRO/RJ.
Art. 3.º O descumprimento do que estabelece a presente Portaria submete o
infrator à aplicação da multa prevista no código disciplinar dos serviços de
transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, artigo 4.º, item 4.12,
contido no Decreto nº 45.589, de 03 de março de 2016, que alterou o Decreto
nº 3.893/1981 , sem prejuízo das sanções previstas no artigo 56, da Lei Federal
nº 8.078/1990.
Art. 4.º O prazo de 60 (sessenta) dias para as empresas de transporte coletivo
intermunicipal de passageiros implementarem a obrigação de que trata o artigo
1.º desta Portaria terá início após sua publicação.
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Art. 5.º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Rio de Janeiro 02 de maio de 2018.
FERNANDO MORAES
Presidente do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de
Janeiro
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11. Portaria PRES-DETRAN/RJ n º 5.374, de 18.05.2018 – DOE 1 de
21.05.2018 - Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro.
Institui o modelo de Carteira de Identidade diferenciada e respectivo crachá
descritivO, e dá outras providências.
ÍNTEGRA
Art. 1.º - Fica instituído o modelo da Carteira de Identidade Diferenciada e do
Crachá Descritivo, objeto da Lei Estadual nº 7.821, de 20 de dezembro de 2017,
os quais constam em anexo e ficam sendo partes integrantes e complementares
desta Portaria.
I - a Carteira de Identidade diferenciar-se-á através da aposição da expressão
“PESSOA COM DEFICIÊNCIA” acima da imagem fotográfica do identificado.
II - o Crachá Descritivo, a ser fornecido junto com a Carteira de Identidade
Diferenciada, conterá as seguintes informações:
a) Anverso: Conterá a expressão “PESSOA COM DEFICIÊNCIA”; a imagem
fotográfica e o nome do usuário; a logomarca do DETRANRJ; e referência à Lei
Estadual nº 7.821/2017.
b) Verso: Serão indicados o número do Registro Geral - RG; a data de
nascimento do usuário; as informações indicadas no Laudo Médico; e o número
de telefone de contato que venha a ser fornecido.
Art. 2.º - As informações médicas a serem incluídas no Crachá Descritivo serão
extraídas do Laudo Médico apresentado pelo requerente.
I - deverá constar, obrigatoriamente, do Laudo Médico o tipo de deficiência com
respectivo número do Código Internacional de Doenças - CID;
II - o uso de remédio continuado e alergias alimentar e/ou medicamentosa que
porventura venham a ser indicadas também serão incluí- dos.
Art. 3. º - Os Laudos Médicos que não apresentarem clareza gráfica serão
encaminhados à Divisão Médica do DETRAN-RJ para fins de esclarecimentos.
Parágrafo Único - O Laudo Médico apresentado e seus esclarecimentos, quando
for o caso, serão arquivados junto ao processo de identificação.
Art. 4.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 18 de maio de 2018
LEONARDO SILVA JACOB
Presidente do DETRAN/RJ
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12. Portaria SUCIEF nº 45, de 04.05.2018 – DOE 1 de 08.05.2018 Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento.
Republica o Manual de Instruções de Preenchimento da DECLAN-IPM ano-base
2017.
ÍNTEGRA
Art. 1.º Fica republicado, por incorreções no original, o Manual de Instruções de
Preenchimento, disponível no Portal da Secretaria de Fazenda e Planejamento
(SEFAZ), no endereço eletrônico www.fazenda.rj.gov.br/declan.
Art. 2.º Ficam mantidas todas as disposições constantes da Portaria SUCIEF nº
44, de 27 de março de 2018, que regulamenta a entrega da DECLAN-IPM, anobase 2017.
Art. 3..º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 04 de maio de 2018
VANICE DA CONCEIÇÃO PADRÃO
Superintendente de Cadastro e Informações Fiscais
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13. Portaria SUT nº 134, de 18.05.2018 – DOE 1 de 21.05.2018 –
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento.
Fornece dados para o cálculo do ICMS nas operações interestaduais com café
cru, no período de 21 A 27 de Maio de 2018.
ÍNTEGRA
Art. 1.° - A base de cálculo do ICMS nas operações interestaduais com café cru,
para o período de 21 a 27 de maio de 2018, em dó- lares, é a seguinte:

Valor da saca de 60 Kg em Dólar
CAFÉ ARÁBICA

CAFÉ CONILLON

US$ 146,5000

US$ 97,5000

Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 18 de maio de 2018
ALBERTO DA SILVA LOPES
Superintendente de Tributação
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14. Resolução SEFAZ nº 258, de 29.05.2018 – DOE 1 de 30.05.2018 –
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento.
Altera a Resolução nº 222, de 16 de Fevereiro de 2018, que define tipos
processuais que passarão a ser autuados e tramitados pelo Sistema Eletrônico
de Informações (SEI-RJ).
ÍNTEGRA
Art. 1.º - O inciso XIII e o § 12 do art. 1.º da Resolução nº 222, de 16 de
fevereiro de 2018, passam a vigorar com as seguintes alterações:
“ Art. 1.º - ... ... XIII - Pagamento de Despesas de Serviços Contratados ... § 12
- O processo administrativo previsto no inciso XIII do art. 1.º passará a ser
autuado e tramitado no SEI-RJ a partir do dia 04 de junho de 2018, sendo
vedada a geração em meio físico ou a utilização de outro sistema de processos
digital”.
Art. 2.º - Ficam convalidados os atos praticados anteriormente.
Art. 3.º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Rio de
Janeiro, 29 de maio de 2018
LUIZ CLÁUDIO FERNANDES LOURENÇO GOMES
Secretário de Estado de Fazenda e Planejamento
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15. Resolução SEFAZ nº 259, de 29.05.2018 – DOE 1 de 30.05.2018 Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento.
Dá nova Redação Ao § 2.º do Artigo 7.º da Resolução SEFAZ nº 231/2018.
ÍNTEGRA
Art. 1.º - O § 2.º do art. 7.º da Resolução SEFAZ nº 231/2018, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 7.º - ... ...
§ 2.º - As planilhas a serem disponibilizadas no email mencionado no caput
deste artigo devem ser preenchidas pelos contribuintes até 08 de junho de
2018, para posterior arquivamento perante a Secretaria Executiva do CONFAZ,
a ser realizado por esta SEFAZ. ...”.
Art. 2.º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Rio de
Janeiro, 29 de maio de 2018
LUIZ CLÁUDIO FERNANDES LOURENÇO GOMES
Secretário de Estado de Fazenda e Planejamento
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LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1. Decreto Municipal nº 44.569, de 21.05.2018 – DOM de 22.05.2018.
Regulamenta a aplicação do instrumento Readequação de Potencial Construtivo
no Lote, nos casos de implantação de Projetos de Alinhamento, previsto no
inciso III do art. 103 da Lei Complementar nº 111, de 1º de fevereiro de 2011,
que instituiu o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável do
Município do Rio de Janeiro, e dá outras providências.
2. Decreto Municipal nº 44.598, de 28.05.2018 - DOM de 29.05.2018.
Suspende, temporariamente, os efeitos dos Decretos nºs 42272, de 20 de
setembro de 2016, que dispõe sobre horário de circulação de veículos de carga
e operação de carga e descarga na forma que menciona, e dá outras
providências, e 43970, de 17 de novembro de 2017, que Altera o Decreto nº
42.272, de 20 de setembro de 2016, que dispõe sobre horá- rio de circulação de
veículos de carga e operação de carga e descarga, e dá outras providências.
3. Lei Municipal nº 6.361, de 22.05.2018 - DOM de 23.05.2018 –
Promulgada.
Dispõe no âmbito da Cidade do Rio de Janeiro sobre cobranças por estimativa
das concessionárias fornecedoras de água, luz, gás e dá outras providências.
4. Resolução SECONSERMA nº 15, de 11.05.2018 - DOM 14.05.2018 –
Secretaria Municipal de Conservação e Meio ambiemte.
Dispõe os novos procedimentos administrativos para licenciamento de obras,
reparos e serviços em vias públicas.
5. Resolução SMF nº 2.987, de 17.05.2018 - DOM 18.05.2018 –
Secretaria Municipal de Fazenda.
Altera a Tabela de Códigos de Serviços contida no Anexo 2 da Resolução SMF
nº 2.617, de 17 de maio de 2010, que dispõe sobre procedimentos relativos à
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e – NOTA CARIOCA.
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LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1. Decreto Municipal nº 44.569, de 21.05.2018 – DOM de 22.05.2018.
Regulamenta a aplicação do instrumento Readequação de Potencial Construtivo
no Lote, nos casos de implantação de Projetos de Alinhamento, previsto no
inciso III do art. 103 da Lei Complementar nº 111, de 1º de fevereiro de 2011,
que instituiu o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável do
Município do Rio de Janeiro, e dá outras providências.
ÍNTEGRA
Art. 1.º Fica regulamentada, nas condições estabelecidas neste Decreto, a
aplicação da Readequação de Potencial Construtivo no Lote para fins de
implantação de Projetos de Alinhamento vinculados a projetos urbanos em
execução, prevista no inciso III do art. 103 da Lei Complementar nº 111, de 1º
de fevereiro de 2011 - Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável do
Município do Rio de Janeiro.
§ 1.º Entende-se por Readequação de Potencial Construtivo no Lote a
possibilidade de utilização integral da área do lote original nos casos em que
este for atingido por projeto ou ação de interesse público.
§ 2.º Entende-se por Projetos de Alinhamento vinculados a projetos urbanos em
execução, todos os Projetos Aprovados de Alinhamentos (PAA) existentes em
vigor.
Art. 2.º Para efeito da Readequação de Potencial Construtivo no Lote, nos casos
de implantação de PAA em vigor, a área atingida por recuo poderá ser
computada no cálculo da Área Total Edificável (ATE) permitida, observados os
critérios estabelecidos no procedimento administrativo próprio.
Parágrafo único. A área computada para efeito da Readequação do Potencial
Construtivo no Lote constará do Termo de Recuo e será averbada junto ao
respectivo Ofício de Registro de Imóveis.
Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Rio de Janeiro, 21 de maio de 2018; 454º ano da fundação da Cidade.
MARCELO CRIVELLA
Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro.
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2. Decreto Municipal RIO nº 44.598, de 28.05.2018 - DOM de
29.05.2018.
Suspende, temporariamente, os efeitos dos Decretos nºs 42272, de 20 de
setembro de 2016, que dispõe sobre horário de circulação de veículos de carga
e operação de carga e descarga na forma que menciona, e dá outras
providências, e 43970, de 17 de novembro de 2017, que Altera o Decreto nº
42.272, de 20 de setembro de 2016, que dispõe sobre horá- rio de circulação de
veículos de carga e operação de carga e descarga, e dá outras providências.
ÍNTEGRA
Art. 1.º Ficam suspensas, do dia 29 de maio até o dia 17 de junho do corrente
ano, as restrições de entrada e circulação de veículos de carga, assim como a
proibição da operação de carga e descarga, previstas nos Decretos nº 42.272,
de 20 de setembro de 2016, que dispõe sobre horário de circulação de veículos
de carga e operação de carga e descarga, e dá outras providências e nº 43970,
de 17 de novembro de 2017, que Altera o Decreto nº 42.272, de 20 de
setembro de 2016, que dispõe sobre horário de circulação de veículos de carga
e operação de carga e descarga, e dá outras providências
Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 28 de maio de 2018; 454º ano da fundação da Cidade.
MARCELO CRIVELLA
Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro
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3. Lei Municipal nº 6.361, de 22.05.2018 - DOM de 23.05.2018 –
Promulgada.
Dispõe no âmbito da Cidade do Rio de Janeiro sobre cobranças por estimativa
das concessionárias fornecedoras de água, luz, gás e dá outras providências.
ÍNTEGRA
Art. 1.º As empresas concessionárias fornecedoras de água, luz e gás no âmbito
do Município do Rio de Janeiro ficam impedidas de realizarem estimativas de
consumo para fins de cobrança através de levantamento de áreas e cômodos
nos imóveis dos consumidores.
Parágrafo único. Consideram-se imóveis para fins desta Lei estabelecimentos
comerciais, residenciais e entidades privadas sem fins lucrativos.
Art. 2.º As empresas concessionárias fornecedoras de água, luz e gás só
poderão efetuar cálculos através da leitura dos aparelhos medidores de aferição
de consumo, quais sejam relógios e/ou hidrômetros, sendo estes especialmente
inspecionados pelos órgãos de metrologia competentes.
Art. 3.º Nos casos de aquisição do primeiro aparelho medidor, os valores destes
equipamentos serão cobrados diretamente aos consumidores conforme tabela
já existente, uma única vez.
Art. 4.º A troca e o conserto dos aparelhos medidores serão de responsabilidade
das concessionárias, não recaindo ao consumidor quaisquer ônus para o
pagamento dos serviços.
Art. 5.º Ficam proibidas quaisquer tipos de cobranças retroativas, desde que
não se comprovem irregularidades causadas pelo consumidor, decorrentes de
adulteração no equipamento de medição, sendo para tanto devidamente
atestado por perito idôneo e imparcial.
Parágrafo único. Em casos de problemas informados pelo próprio consumidor,
não sendo ele responsável por erro/defeito de equipamentos de medição,
também fica proibida a cobrança de qualquer tipo, uma vez que o defeito foi
constatado e informado à concessionária, demonstrando a boa-fé em ter o
equipamento funcionando corretamente.
Art. 6.º O descumprimento das disposições desta Lei sujeitará o infrator às
penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor, devendo a multa ser
revertida para o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor FUMDC.
Art. 7.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal do Rio de Janeiro, 22 de

maio

de

2018.

Vereador JORGE FELIPPE
Presidente
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4. Resolução SECONSERMA nº 15, de 11.05.2018 - DOM 14.05.2018 –
Secretaria Municipal de Conservação e Meio ambiemte.
Dispõe os novos procedimentos administrativos para licenciamento de obras,
reparos e serviços em vias públicas.
ÍNTEGRA
Art. 1.º Estabelecer os novos procedimentos administrativos para licenciamento
de obras, reparos e serviços em vias públicas - Apêndice.
Art. 2. º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.
JORGE FELIPPE NETO
Secretário Municipal de Conservação e Meio Ambiente
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5. Resolução SMF nº 2.987, de 17.05.2018 - DOM 18.05.2018 –
Secretaria Municipal de Fazenda.
Altera a Tabela de Códigos de Serviços contida no Anexo 2 da Resolução SMF
nº 2.617, de 17 de maio de 2010, que dispõe sobre procedimentos relativos à
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e – NOTA CARIOCA.
ÍNTEGRA
Art. 1º Fica acrescido à Tabela de Códigos de Serviços que constitui o Anexo 2
da Resolução SMF nº 2.617, de 17 de maio de 2010, o código de serviço
17.02.11 – “atendimento a clientes com uso de solução integrada por
multicanais (telefonia, e-mail, SMS, aplicativos e presencial)”.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
CÉSAR AUGUSTO BARBIERO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
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NOTÍCIAS
1

eSocial - Orientações sobre o envio de eventos periódicos – DOU 1 de
03.05.2018.
Foi divulgado no portal do eSocial a Nota Orientativa 2018.006 que traz
orientações sobre o envio de eventos periódicos.
Assim, por meio da Resolução eSocial nº 2/16, com redação alterada
pela Resolução eSocial nº 03/17, foi estabelecido a implantação gradual do
eSocial, dividindo os obrigados por grupos específicos e escalonando a
implantação, dentro de cada grupo, por tipos de eventos.
Relativamente ao primeiro grupo de empresas obrigadas (empresas com
faturamento superior a 78 milhões), a implantação escalonada dos eventos
cumpre o seguinte cronograma:
a) 08/01/2018 - eventos do empregador e tabelas;
b) 01/03/2018 eventos não periódicos; e
c) 01/05/2018 (eventos periódicos)
Observa-se que a terceira fase do primeiro grupo de obrigados teve início no dia
01/05/2018, a nova versão do leiaute do eSocial (versão 2.4.02), com as
alterações promovidas Nota Técnica nº 01/18, Nota Técnica nº 02/18 e Nota
Técnica nº 03/18, só será disponibilizada a partir do dia 08/05/2018, para evitar
problemas de migração durante o período de fechamento da folha dos
empregadores domésticos.
Para essas empresas, deverão ser enviados os eventos periódicos, observandose as seguintes diretivas:
I - devem ser informados:
a) todos os fatos geradores (remuneração) ocorridos a partir de 01/05/2018 Evento S-1200 - Remuneração;
b) todos os pagamentos ocorridos em maio de 2018, mesmo que se refiram a
competências anteriores - Evento S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do
Trabalho.
II - Os pagamentos efetuados durante o mês de maio, quando se referirem a
competências anteriores, deverão ser informados no eSocial, observando-se o
regime de caixa, por meio do evento S-1210, com indicação de tipo de
pagamento {tpPgto} = [9] - Pagamento relativo a competências anteriores ao
início de obrigatoriedade do eSocial. Esta orientação se aplica inclusive na
hipótese do pagamento aos trabalhadores referente à folha de pagamento de
abril ter se dado em maio.
III - Os pagamentos relativos a antecipação de férias ou a competências
anteriores ao início de obrigatoriedade do eSocial, podem ser enviados sem o
prévio lançamento em um dos eventos S-1200/S-1202/S-1207/S-2299 ou S2399. Todavia, é necessário que primeiramente seja feito o cadastramento do
trabalhador (evento S-2200 ou S-2300, conforme o caso).
IV - Caso haja desligamento de trabalhador, com efeitos remuneratórios, entre
os dias 01 e 07 de maio, o evento de desligamento (S-2299 ou S-2399) deverá
ser enviado a partir do dia 08/05/2018, incluindo as informações de verbas
rescisórias.
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V - Deverão ser observados os prazos de envio dos eventos previstos no Manual
de Orientação do eSocial (MOS).
Fonte:Editorial Cenofisco
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2. Lei Estadual nº 7.962, de 15.05.2018 - DOE 1 de 16.05.2018.
Dispõe sobre a cassação da eficácia da inscrição no cadastro de contribuintes do
imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação-ICMS, na hipótese de reincidência da infração, e dá outras
providências.
ÍNTEGRA
Art. 1.º - O revendedor de combustíveis automotivos, que fornecer, ao
consumidor, volume de combustível automotivo diverso do indicado na bomba
medidora, observadas as variações volumétricas permitidas pelo órgão
metrológico competente, e que este volume diverso seja objeto do uso indevido
de qualquer dispositivo mecânico ou eletrônico, sob controle remoto ou não,
estará sujeito às penalidades previstas na Lei nº 9.847, de 26 de outubro de
1999, e no Decreto nº 2.953, de 28 de janeiro de 1999 e na Lei nº 6.964, de 16
de janeiro de 2015, que versa sobre a proibição de abastecimento após o
travamento automático da bomba.
§1.º - O não atendimento ao disposto neste artigo sujeita o infrator às
penalidades previstas na Lei nº 9.847, de 26 de outubro de 1999, e no Decreto
nº 2.953, de 28 de janeiro de 1999.
§2.º - Em face das fundadas razões de interesse público apuradas em processo
administrativo, será cassada a eficácia da inscrição do posto revendedor que
cometer a infração disposta neste Artigo, no cadastro de contribuintes do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS. Art. 2.º - V E T A D O.
Art. 3.º - A falta de regularidade da inscrição, no cadastro de contribuintes do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS, inabilita o estabelecimento à prática de operações
relativas à comercialização de combustíveis.
Art. 4.º - A cassação da eficácia da inscrição do cadastro de contribuintes do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS, prevista no Art. 1.º, implicará, aos sócios, pessoas físicas
ou jurídicas, em comum ou separadamente, do estabelecimento penalizado:
I - o impedimento de exercerem o mesmo ramo de atividade, mesmo que em
estabelecimento distinto daquele;
II - a proibição de entrarem com pedido de inscrição de nova empresa no
mesmo ramo de atividade.
Parágrafo Único - As restrições prevalecerão pelo prazo de cinco anos, contados
da data de cassação.
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Art. 5.º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Rio de Janeiro, 15
de maio de 2018
LUIZ FERNANDO DE SOUZA
Governador NOTÌCIAS
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3. Notícia Siscomex Exportação nº 34, de 04.05.2018 – DOU 1 de
08.05.2018.
Vinculação entre a DU-E/RUC e o conhecimento de carga.
Alertamos para o fato de que as informações dos dados de embarque de carga
exportada por meio de DU-E devem ser informadas apenas no módulo CCT do
Portal Siscomex, seja por meio do sistema Mercante, para os modais de
transporte aquaviários, seja diretamente no CCT, para os demais modais. Esses
dados
posteriormente
são
vinculados
à
correspondente
DU-E.
Consequentemente, não deve ser exigida a prestação da informação do número
do conhecimento de carga ou qualquer outra informação de carga no campo de
“Informações Complementares” da DU-E.
Informamos ainda que, em atenção a um dos objetivos do Portal Siscomex de
buscar refletir a realidade dos fatos ocorridos no processo logístico de
exportação e, em nenhum momento, forçar um determinado processo, ao se
registrar os vínculos entre uma determinada exportação e o correspondente
conhecimento de carga, este deve corresponder à efetiva operação realizada.
Assim, no sistema deverá estar consignado todos e apenas os contratos de
transporte (BL, AWB, CRT, ...) efetivamente firmados. Consequentemente, se
uma consolidação de carga for realizada, o consolidador deverá registrar no
módulo CCT os dados pertinentes, por meio da funcionalidade “consolidação”.
Pela mesma razão, os transportadores deverão registrar os dados de embarque
relativos à carga por ele contratada com o seu cliente consolidador, se for o
caso, e não à de cada exportação individualmente, informando o número da
correspondente MRUC no sistema Mercante ou diretamente no CCT.
Por outro lado, na hipótese de um contêiner acondicionar cargas relativas a
mais de uma DU-E, se não for o caso de carga consolidada, duas situações
poderão ocorrer:
1 – se for o caso de uso parcial do contêiner (PartLot), haverá mais de um
contrato de transporte e, consequentemente, para cada um deles, deverão ser
informados, além dos dados relativos ao contêiner, os dados do consignatário e
do frete correspondentes.
2 – se não for o caso de PartLot, necessariamente se tratará de um único
exportador em todas as DU-E e de um único contrato de transporte.
Consequentemente, apenas um consignatário e um valor de frete deverão ser
informados.
Na hipótese da situação 2 acima, para os modais aquaviários, é necessário
informar no sistema Mercante apenas uma das DU-Es ou RUCs acondicionadas
no contêiner, pois o CCT controla cargas conteinerizadas pelo número do
contêiner e não pelas DU-Es ou RUCs nele contidas.
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4. Notícia Siscomex Exportação nº 35, de 04.05.2018 – DOU 1 de
08.05.2018.
Desativação da função de registro de Declarações de Exportação a posteriori no
"Siscomex Exportação Grande Porte"
Em conformidade com as notícias siscomex exportação nº 0017 e 0032/2018,
informamos que a desativação da função de registro de Declarações de
Exportação a posteriori no "Siscomex Exportação Grande Porte" ocorrerá em
07/05/2018 às 01:00h.

149
Maio 2018

Informe Técnico

5. Notícia Siscomex Exportação nº 39, de 09.05.2018 – DOU 1 de
09.05.2018.
Alertamos aos exportadores para tenham a máxima atenção na elaboração de
notas filhas utilizadas para o transporte de mercadorias até o local de despacho,
a fim de que elas não tenham sua recepção rejeitada pelo módulo CCT do Portal
Siscomex. Para ser recepcionada no módulo CCT, uma nota filha deve
apresentar as seguintes características:
Todos os seus itens devem estar classificados com o código CFOP 5949, ou
6949, ou 7949, conforme o caso;
Deve referenciar a correspondente nota “mãe”, e somente ela, cujos itens
devem todos estar classificados com um código CFOP do mesmo grupo 5000,
6000 ou 7000 da nota filha; e
A soma dos valores e a soma das quantidades na unidade de medida tributável
(estatística) das notas filhas devem ser equivalentes ao valor e à quantidade
totais da correspondente nota mãe.
Como consequência das condições acima, especificamente no caso de nota
fiscal cujos itens sejam TODOS classificados com o código 7949, se ela não for
uma nota filha, a nota fiscal não deve referenciar nenhuma nota cujos itens
sejam classificados com CFOP do grupo 7000, pois a nota referenciada é que
terminará por ser recepcionada pelo módulo CCT como se fora uma nota mãe
ou, se mais de uma nota for referenciada, ela será rejeitada, pois uma nota filha
só pode referenciar uma única nota fiscal.
No caso de remessa de mercadoria com fim específico de exportação (CFOP
5501/02 ou 6501/02), cujo transporte for amparado por nota de remessa por
conta e ordem de terceiro (CFOP 5949 ou 6949), devem ser observadas as
mesmas orientações acima, pois a nota de remessa por conta e ordem de
terceiro será tratada pelo módulo CCT como “filha única” da nota de remessa
com o fim específico de exportação.
Para maiores informações, consultar também as respostas 11, 14, 22 e 56 da
página de “perguntas e respostas da DU-E”, disponível no Portal Siscomex.
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