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1 - MATÉRIAS FEDERAIS  
 
 

RECEITA ESTENDE PRAZO PARA LIVRO 
FISCAL ELETRÔNICO 

 

 mudança foi instituída por meio da 
Instrução Normativa da Receita nº 1.249, 
publicada no Diário Oficial da União.  

 

A Receita Federal alterou os prazos de 
obrigatoriedade para a apresentação do Livro de 
Apuração do Lucro Real (Lalur) eletrônico. O 
Lalur é um livro fiscal de uso obrigatório por todas 
as empresas tributadas pelo Imposto de Renda (IR) 
na modalidade do lucro real, geralmente 
companhias de grande porte. 

 

Com a mudança, as empresas matrizes que fazem 
parte da sistemática do lucro real terão até o 
último dia útil de junho de 2014, para apresentar 
ao Fisco o Lalur eletrônico, referente ao ano-
calendário de 2013. 

 

O envio dos dados poderá  ocorrer até as 23h 
59min, horário oficial de Brasília, na data 
estipulada pela Receita, por meio de aplicativo a 
ser disponibilizado pelo órgão, no endereço 
eletrônico www.receita.fazenda.gov.br. 

 

 Antes da alteração, a previsão para o início de 
entrega do Lalur eletrônico seria este ano. 

Excepcionalmente, nos casos de cisão total ou 
parcial, fusão, incorporação ou extinção da 
empresa, que ocorrer entre 1º de janeiro de 2013 e 
30 de abril de 2014, o Lalur eletrônico poderá ser 
entregue no último dia útil de junho do ano 
seguinte ao ano-calendário de referência. 

 

As empresas que apresentarem o Lalur eletrônico 
ficam dispensadas, a partir de 1º de janeiro de 
2013, da escrituração do Lalur impresso, conforme 
modelo e normas estabelecidos pela Instrução 
Normativa SRF nº 28, de 13 de junho de 1978. 
(LI) 

 

Leia a integra da IN nº 1.249 

 

Instrução Normativa RFB nº 1.249, de 17 de 
fevereiro de 2012 

DOU de 24.2.2012 

Altera a Instrução Normativa RFB nº 989, de 22 
de dezembro de 2009, que institui o Livro 
Eletrônico de Escrituração e Apuração do Imposto 
sobre a Renda e da Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido da Pessoa Jurídica Tributada pelo 
Lucro Real (e-Lalur). 

A SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO 
BRASIL, SUBSTITUTA, no uso da atribuição que 

A
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lhe confere o inciso III do art. 273 do Regimento 
Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
aprovado pela Portaria MF nº 587, de 21 de 
dezembro de 2010, e tendo em vista o disposto no 
§ 2º do art. 177 da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, no art. 8º do Decreto-Lei nº 
1.598, de 26 de dezembro de 1977, no art. 16 da 
Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, e no art. 57 
da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 do agosto 
de 2001, resolve: 

 

Art. 1ºOs arts. 4º e 8º da Instrução Normativa RFB 
nº 989, de 22 de dezembro de 2009, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 4º 
.................................................................................
... 

§ 1º A obrigatoriedade de que trata o caput terá 
início a partir do ano-calendário 2013. 

.................................................................................

.................. 

§ 3º Excepcionalmente, nos casos dos eventos 
mencionados no § 2º, ocorridos entre 1º de janeiro 
de 2013 e 30 de abril de 2014, o e-Lalur poderá ser 
entregue no prazo previsto no caput.” (NR) 

 

“Art. 8º As pessoas jurídicas que apresentarem o 
e-Lalur ficam dispensadas, em relação aos fatos 
ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2013, da 
escrituração do Livro de Apuração do Lucro Real 
no modelo e normas estabelecidos pela Instrução 

Normativa SRF nº 28, de 13 de junho de 1978.” 
(NR) 

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Fonte: Fenacon 
 
 
SEFIP: RECEITA FEDERAL SUBSTITUI 
TABELA AUXILIAR 
 
 

A Tabela Auxiliar versão 30.0 de 18/01/2012, foi 
disponibilizada no site da CAIXA sem a 
competência 13. 

A tabela versão 30.0 de 18/01/2012 foi substituída 
pela Tabela, versão 30.0 de 23/01/2012. 

 

Porém para quem já efetuou a carga da tabela 
versão 30.0 de 18/01/2012 não será possível a 
substituição pela informação contida na versão 30, 
de 23/01/2012, visto que o SEFIP não atualiza 
uma versão 30 por outra versão 30, mesmo que de 
datas diferentes, e para corrigir o erro seria 
necessária a reinstalação do aplicativo. 

 

Para evitar transtornos maiores ao usuário, a 
CAIXA disponibilizou a Tabela Auxiliar de versão 
31.0 com os mesmos dados do arquivo (versão 30, 
de 23/01/2012) 

Fonte: LegisWeb 
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DECLARAÇÃO IRPF SOMENTE PELA 
INTERNET 
 
 

A Receita Federal publicou no dia 6 de fevereiro 
no Diário Oficial da União, as regras para a 
declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física 
de 2012 (ano-base 2011). Pela primeira vez, os 
contribuintes serão obrigados a usar 
exclusivamente a internet.  

 

Com os formulários de papel extintos, será 
possível fazer a declaração entre 1 de março e 30 
de abril. 

 

As principais mudanças deste ano são a 
obrigatoriedade de apresentação da declaração 
para o contribuinte que, em 2011, recebeu 
rendimentos tributáveis cuja soma tenha sido 
superior a R$ 23.499,15 e, em relação à atividade 
rural, obteve receita bruta em valor superior a R$ 
117.495,75. 

 

Também houve o aumento do limite do desconto 
simplificado de 20% do valor dos rendimentos 
tributáveis na Declaração de Ajuste Anual para R$ 
13.916,36. O contribuinte que, no ano-calendário 
de 2011, recebeu rendimentos tributáveis sujeitos 
ao ajuste anual, cuja soma tenha sido superior a 
R$ 10 milhões, está obrigado a utilizar o 
certificado digital na transmissão da declaração, 
bem como foi normatizada a dedução referente às 
doações em espécie, efetuadas aos Fundos dos 

Direitos da Criança e do Adolescente entre 1 de 
janeiro de 2012 e 30 de abril de 2012. 

 

A certificação foi umas das principais mudanças e 
era uma necessidade que vinha sendo realizada 
pouco a pouco pela instituição. 

 

Além disso, devem prestar contas com o Leão os 
residentes no Brasil que receberam rendimentos 
tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja 
soma foi superior a R$ 23.499,15 ou quem 
recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou 
tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi 
superior a R$ 40 mil. 

 

Todo o contribuinte deve declarar pela internet, 
pelo programa de transmissão Receitanet, 
disponível no site da RFB na internet ou em 
disquete, nas agências do Banco do Brasil ou da 
Caixa Econômica Federal. O programa gerador já 
está  liberado desde o dia  24 de fevereiro, 
segundo informações da Receita Federal. 

 

O saldo do imposto pode ser pago em até ( 8 ) oito 
quotas mensais e sucessivas, observado o seguinte: 
sendo que nenhuma quota deve ser inferior a R$ 
50,00 e o imposto de valor inferior a R$ 100,00 
deve ser pago em quota única. 

Fonte: Jornal do Comércio 
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2 - MATÉRIAS ESTADUAIS 
 
 
RJ ESTABELECE NOVO PISO SALARIAL 
ESTADUAL - VÁLIDO A PARTIR DE 
01/02/2012 
  
  

 Governador do Estado do Rio de Janeiro 
institui, através da Lei 6.163/2012, novos 
pisos salariais estaduais para trabalhadores 

de várias categorias profissionais. 
 
  
A Lei 6.163/2012 revogou a Lei 5.950/2011, 
produzindo efeitos a partir de 1º de fevereiro de 
2012, a qual estabelece 9 (nove) pisos salariais 
para grupos de categorias profissionais que não o 
tenham definido em lei federal, convenção ou 
acordo coletivo de trabalho, a saber: 
 
  
I -  R$ 693,77 : Para os trabalhadores 
agropecuários e florestais; 
 
II -  R$ 729,58: Para empregados domésticos; 
serventes; trabalhadores de serviços de 
conservação; manutenção; empresas comerciais; 
industriais; áreas verdes e logradouros públicos, 
não especializados; contínuo e mensageiro; 
auxiliar de serviços gerais e de escritório; 
empregados do comércio não especializados; 
auxiliares de garçom e barboy; 
  
III -  R$ 756,46: Para classificadores de 
correspondências e carteiros; trabalhadores em 
serviços administrativos; cozinheiros; operadores 
de caixa, inclusive de supermercados; lavadeiras e 

tintureiros; barbeiros; cabeleireiros; manicures e 
pedicures; operadores de máquinas e implementos 
de agricultura, pecuária e exploração florestal; 
trabalhadores de tratamento de madeira, de 
fabricação de papel e papelão; fiandeiros; tecelões 
e tingidores; trabalhadores de curtimento; 
trabalhadores de preparação de alimentos e 
bebidas; trabalhadores de costura e estofadores; 
trabalhadores de fabricação de calçados e artefatos 
de couro; vidreiros e ceramistas; confeccionadores 
de produtos de papel e papelão; dedetizadores; 
pescadores; criadores de rãs; vendedores; 
trabalhadores dos serviços de higiene e saúde; 
trabalhadores de serviços de proteção e segurança; 
trabalhadores de serviços de turismo e 
hospedagem; motoboys, esteticistas, maquiadores 
e depiladores; 
 
 IV - R$ 783,31: Para trabalhadores da construção 
civil; despachantes; fiscais; cobradores de 
transporte coletivo (exceto cobradores de 
transporte ferroviário); trabalhadores de minas e 
pedreiras; contadores; pintores; cortadores; 
polidores e gravadores de pedras; pedreiros; 
trabalhadores de fabricação de produtos de 
borracha e plástico; cabineiros de elevador; e 
garçons; 
 
 V - R$ 810,14: Para administradores; capatazes 
de explorações agropecuárias, florestais; 
trabalhadores de usinagem de metais; 
encanadores; soldadores; chapeadores; 
caldeireiros; montadores de estruturas metálicas; 
trabalhadores de artes gráficas; condutores de 
veículos de transportes; trabalhadores de 
confecção de instrumentos musicais, produtos de 
vime e similares;, trabalhadores de derivados de 
minerais não metálicos; trabalhadores de 

O
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movimentação e manipulação de mercadorias e 
materiais; operadores de máquinas da construção 
civil e mineração; telegrafistas; barman; porteiros, 
porteiros noturnos e zeladores de edifícios e 
condomínios; trabalhadores em podologia; 
atendentes de consultório, clínica médica e serviço 
hospitalar; 
 
 VI - R$ 834,78: Para trabalhadores de serviços de 
contabilidade e caixas; operadores de máquinas de 
processamento automático de dados; secretários; 
datilógrafos e estenógrafos; chefes de serviços de 
transportes e comunicações; telefonistas e 
operadores de telefone e de telemarketing; 
teleatendentes; teleoperadores nível 1 a 10; 
operadores de call Center; atendentes de cadastro; 
representantes de serviços empresariais; agentes 
de marketing; agentes de cobrança; agentes de 
venda; atendentes de call Center; auxiliares 
técnicos de telecom nível 1 a 3; operadores de 
suporte CNS; representantes de serviços 103; 
atendentes de retenção; operadores de atendimento 
nível 1 a 3; representantes de serviços; assistentes 
de serviços nível 1 a 3; telemarketing ativos e 
receptivos; trabalhadores da rede de energia e 
telecomunicações; supervisores de compras e de 
vendas; compradores; agentes técnicos de venda e 
representantes comerciais; mordomos e 
governantas; trabalhadores de serventia e 
comissários (nos serviços de transporte de 
passageiros); agentes de mestria; mestre; 
contramestres; supervisor de produção e 
manutenção industrial; trabalhadores metalúrgicos 
e siderúrgicos; operadores de instalações de 
processamento químico; trabalhadores de 
tratamentos de fumo e de fabricação de charutos e 
cigarros; operadores de estação de rádio, televisão 
e de equipamentos de sonorização e de projeção 

cinematográfica; operadores de máquinas fixas e 
de equipamentos similares; sommeliers e maîtres 
de hotel; ajustadores mecânicos; montadores e 
mecânicos de máquinas, veículos e instrumentos 
de precisão; eletricistas; eletrônicos; joalheiros e 
ourives; marceneiros e operadores de máquinas de 
lavrar madeira; supervisores de produção e 
manutenção industrial; frentistas e lubrificadores; 
bombeiros civis; técnicos de administração; 
técnicos de elevadores; técnicos estatísticos; 
terapeutas holísticos; técnicos de imobilização 
ortopédica; agentes de transporte e trânsito; 
guardiões de piscina; práticos de farmácia; 
auxiliares de enfermagem. 
 
VII - R$ 981,67: Para trabalhadores de serviço de 
contabilidade de nível técnico; técnicos em 
enfermagem; trabalhadores de nível técnico 
devidamente registrados nos conselhos de suas 
áreas; técnicos de transações imobiliárias; técnicos 
em secretariado; técnicos em farmácia; técnicos 
em radiologia; técnicos em laboratório; e técnicos 
em higiene dental. 
 
VIII - R$ 1.356,09: Para os professores de Ensino 
Fundamental (1º ao 5º ano), com regime de 40 
(quarenta) horas semanais e técnicos de eletrônica 
e telecomunicações; técnicos em mecatrônica; 
tradutor e intérprete da Língua Brasileira de Sinais 
- LIBRAS; secretário executivo; taxistas 
profissionais reconhecida pela Lei Federal nº 
12.468 de 26.08.2011, bem como, aqueles que se 
encontrem em contrato celebrado com empresas 
de locação de veículos, executando-se os 
permissionários autônomos que possuem motorista 
auxiliar. 
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 IX - R$ 1.861,44: Para administradores de 
empresas; arquivistas de nível superior; 
advogados; contadores; psicólogos; 
fonoaudiólogos; fisioterapeutas; terapeutas 
ocupacionais; arquitetos; engenheiros; estatísticos; 
profissionais de educação física; assistentes 
sociais; biólogos; nutricionistas; biomédicos; 
bibliotecários de nível superior; farmacêuticos; 
enfermeiros e turismólogo. 
 

Nota:  

1. O salário constante na faixa VI aplica-se a 
telefonistas e operadores de telefone e de 
telemarketing; teleoperadores nível 1 a 10; 
operadores de call Center; atendentes de cadastro; 
representantes de serviços empresariais; agentes 
de marketing; agentes de cobrança; agentes de 
venda; atendentes de call Center; auxiliares 
técnicos de telecom nível 1 a 3; operadores de 
suporte CNS; representantes de serviços 103; 
atendentes de retenção; operadores de atendimento 
nível 1 a 3; representantes de serviços; assistentes 
de serviços nível 1 a 3; telemarketing ativos e 
receptivos, cuja jornada de trabalho seja de 06 
(seis) horas diárias ou 180 (cento e oitenta) horas 
mensais. 
  
2. Entenda-se por pescadores, mencionados no 
Inciso III:  catadores de caranguejos e siris; 
catadores de mariscos; pescador artesanal de 
lagostas, pescador artesanal de peixes e camarões, 
criadores de animais aquáticos, criadores de 
camarões, criadores de mexilhões, criadores de 
ostras, criadores de peixes, criadores de rãs. 
  
Com fundamento no artigo 7º, inciso V da 
Constituição Federal e na Lei Complementar 

103/2000, o piso salarial estabelecido pelo 
Governador irá abranger a todos os trabalhadores 
do estado, exceto aos servidores municipais, aos 
estaduais, aos trabalhadores que tenham piso 
salarial definido em lei federal, convenção ou 
acordo coletivo de trabalho, bem como aos 
contratos de aprendizagem regidos pela Lei federal 
nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000. 
 

Considerando os valores determinados pela nova 
lei, se uma empregada doméstica do estado do Rio 
de Janeiro ganhava, em janeiro/2012, um salário 
maior que o mínimo federal (R$ 622,00), mesmo 
com a nova lei estadual o reajuste poderia ou não 
ocorrer, considerando as situações abaixo: 

 

1ª) Se a empregada ganhava em janeiro/2012, por 
exemplo, R$ 680,50  (seiscentos e oitenta reais 
e cinquenta centavos), o reajuste a partir de 1º 
de fevereiro/2012 deve ser de no mínimo, 
7,21% (sete inteiros e vinte e um centésimos 
por cento), ou seja, um reajuste que garanta no 
mínimo, o piso salarial estadual dos 
domésticos (R$ 680,50 + 7,21% = R$ 729,58). 

 

2ª) Se a empregada ganhava em dezembro/11 R$ 
745,00 (setecentos e quarenta cinco reais), 
passa a ser uma faculdade do empregador 
doméstico conceder um aumento salarial ou 
não, já que o valor pago em dezembro, mesmo 
sem reajuste, ainda está acima do valor 
mínimo estabelecido pela lei estadual aos 
domésticos a partir de fevereiro/12 (R$ 
729,58). 
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Há que se ponderar que ainda que os domésticos 
não seja uma classe oficialmente organizada e que 
tenha uma convenção que garanta um reajuste 
mínimo para a categoria, nada obsta que, na 
segunda situação, o empregador possa estabelecer 
um reajuste salarial mínimo que possa repor as 
perdas sofridas pelo aumento do custo de vida, 
buscando preservar o poder aquisitivo que o 
empregado detinha anteriormente. 

 
 
3 - MATÉRIAS MUNICIPAIS 
 
 
REGULAMENTO DA LAVRATURA 
 
 
Decreto nº 35.128, de 16.02.2012 - DOM Rio de 
Janeiro de 17.02.2012 
 

Altera a redação do Decreto nº 32.244, de 10 

de maio de 2010, e dá outras providências. 

 

 
Decreta: 
 
Art. 1º O Regulamento nº 19 do Anexo I do 
Decreto nº 32.244, de 10 de maio de 2010, passa a 
vigorar com as seguintes alterações: 
 
 
"Art. 1º. As infrações às leis ou regulamentos 
municipais de posturas, de saúde pública e defesa 
do consumidor, cuja fiscalização compete aos 
órgãos mencionados no art. 4º, após constatadas, 
serão lavradas em Autos de Infração de caráter 
administrativo, que obedecerão ao modelo 

constante do Anexo II do Decreto que aprova este 
Regulamento, de acordo com as normas nele 
constantes." 
 
 
"Art. 4º. Possuem competência para a lavratura de 
Autos de Infração à Legislação de posturas 
municipais, saúde pública e defesa do consumidor, 
através de seus respectivos Órgãos Atuantes, e 
exercidas por seus titulares ou por servidores com 
atribuição fiscal ou com designação específica: 
 
(.....) 
 
V - A Secretaria Extraordinária de Proteção e 
Defesa do Consumidor (SEDECON), através de 
seu corpo técnico, em conformidade com o 
previsto no Código de Defesa do Consumidor - 
Lei nº 8.078/1990." 
 
 
"Art. 16. As interdições e embargos serão 
efetivados pelas Secretarias Municipais de Obras e 
Serviços Públicos (SMO), de Urbanismo (SMU), 
de Saúde (SMSDC), de Conservação e Serviços 
Públicos (SECONSERVA), de Fazenda (SMF), de 
Meio Ambiente (SMAC), Especial da Ordem 
Pública (SEOP) e Extraordinária de Proteção e 
Defesa do Consumidor (SEDECON)." 
 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 2012; 447º ano 
da fundação da Cidade. 
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4 - MATÉRIAS TRABALHISTAS 
 
 
PRORROGADO PARA 23/03/2012 O PRAZO 
DE ENTREGA DA RAIS  
 
 

 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) 
prorrogou o prazo de entrega da 
declaração da Relação Anual de 

Informações Sociais (Rais), ano-base de 2011, 
para o dia 23.03.2012. Lembra-se que o prazo 
inicialmente fixado seria encerrado no dia 
09.03.2012. Estão obrigados a declarar a Rais: 
 
a) empregadores urbanos e rurais; 
 
b) filiais, agências, sucursais, representações ou 
quaisquer outras formas de entidades vinculadas à 
pessoa jurídica domiciliada no exterior; 
 
c) autônomos ou profissionais liberais que tenham 
mantido empregados no ano-base; 
 
d) órgãos e entidades da administração direta, 
autárquica e fundacional dos Governos federal, 
estadual, municipal e do Distrito Federal; 
 
e) conselhos profissionais, criados por lei, com 
atribuições de fiscalização do exercício 
profissional, e as entidades paraestatais; 
 
f) condomínios e sociedades civis; e 
 
g) cartórios extrajudiciais e consórcios de 
empresas. 
 

O estabelecimento inscrito no Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica (CNPJ) que não manteve 
empregados ou que permaneceu inativo no ano-
base está obrigado a entregar a Rais - Rais 
Negativa - preenchendo apenas os dados a ele 
pertinentes. 
 
 
5 - MATÉRIAS DIVERSAS 
 
 

CBE – CAPITAIS BRASILEIROS NO 
EXTERIOR – DECLARAÇÃO ANUAL 

ANO-BASE - 2011 
 

 declaração anual de Capitais Brasileiros 
no Exterior é obrigatória para os 
residentes no País detentores de bens e 

valores no exterior, que totalizem montante igual 
ou superior ao equivalente a US$100.000,00 (cem 
mil dólares dos Estados Unidos) em 31 de 
dezembro de 2011. 
 
Atenção: Pessoas físicas e jurídicas residentes no 
País que têm, no exterior, ativos totais de valor 
abaixo de US$100.000,00 (cem mil dólares dos 
Estados Unidos) estão desobrigadas de prestar a 
declaração CBE anual. 
 
O prazo de entrega da declaração anual de 2011, 
com data-base em 31 de dezembro de 2011, é de 
9h de 6 de fevereiro de 2012 às 20h de 05 de 
abril de 2012. A entrega da declaração fora desse 
prazo, assim como a entrega com erro ou vício, ou 
a não entrega da declaração, é passível de 
aplicação de multa pelo Banco Central do Brasil. 
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