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b) ao valor pago no ano-calendário a que se referir a de-
claração;

II - aplica-se somente ao modelo completo de Declaração de
Ajuste Anual;

III - não poderá exceder a R$ 500,00 (quinhentos reais)
anuais; e

IV - fica condicionada à comprovação da regularidade do
empregador doméstico perante o regime geral de previdência
social quando se tratar de contribuinte individual."

Inciso II do art. 10 do projeto de lei de conversão

"II - a partir de 1o de janeiro de 2012, para fins do disposto
na alínea h do inciso II do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995;"

Razões dos vetos

"A proposta de dedução, pelos empregadores, de valores
relativos a plano de saúde privado pago em benefício de em-
pregados domésticos distorce o princípio da capacidade contri-
butiva. Ao permitir que sejam deduzidos da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física o valor das despesas com plano
de saúde pago pelo empregador doméstico em favor do em-
pregado, a Lei estará criando exceção à regra de que a dedução
se aplica ao contribuinte e aos seus dependentes, visto que este é
o núcleo familiar suportado pela renda produzida. Alcançando
despesas com terceiros, a dedução passaria a constituir-se em
benefício fiscal. Por fim, entidades representativas da categoria
profissional questionam o efetivo benefício da proposta aos em-
pregados domésticos."

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar
os dispositivos acima mencionados do projeto em causa, as quais ora
submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso
Nacional.

CASA CIVIL
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA

DA INFORMAÇÃO

DESPACHOS DO DIRETOR-PRESIDENTE
Em 26 de qgosto de 2011

Entidade: AR B1 BRASIL
CNPJ:.00.182.099/0001-90
Processo Nº: 00100.000252/2011-71

Nos termos do parecer exarado pela Procuradoria Federal
Especializada do ITI (fls.05/08), RECEBO a solicitação de creden-
ciamento da Autoridade de Registro AR B1 BRASIL, operacional-
mente vinculada à AC BR RFB, com fulcro no item 2.2.2.1.2 do
DOC ICP 03, versão 4.4, de 12 de agosto de 2010. Encaminhe-se o
processo à Diretoria de Auditoria, Fiscalização e Normalização.

Entidade: AR FACISC
CNPJ:. 78.354.636/0001-29
Processo Nº: 00100.000246/2011-14

Nos termos do parecer exarado pela Procuradoria Federal
Especializada do ITI (fls.49/53), RECEBO a solicitação de creden-
ciamento da Autoridade de Registro AR AR FACISC, operacional-
mente vinculada à AC CERTISIGN RFB, com fulcro no item
2.2.2.1.2 do DOC ICP 03, versão 4.4, de 12 de agosto de 2010.
Encaminhe-se o processo à Diretoria de Auditoria, Fiscalização e
Normalização.

MAURÍCIO AUGUSTO COELHO
Substituto

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

PORTARIA No- 377, DE 25 DE AGOSTO DE 2011

Regulamenta o art. 1º-A da Lei nº 9.469, de
10 de julho de 1997 (incluído pela Lei nº
11.941, de 27 de maio de 2009), e deter-
mina outras providências.

O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atri-
buições que lhe conferem o art. 4º, incisos I e XIII, da Lei Com-
plementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e o art. 1º-A da Lei nº
9.469, de 10 de julho de 1997, e observado o que disposto na Súmula
nº 452 do Superior Tribunal de Justiça, RESOLVE:

Art. 1º. A presente Portaria regulamenta o disposto no art. 1º-
A da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997, estabelecendo prer-
rogativas a serem exercidas pelos órgãos de representação judicial da
União e de suas autarquias e fundações públicas.

Art. 2º. Os órgãos da Procuradoria-Geral da União ficam
autorizados a não propor ações, a não interpor recursos, assim como
a desistir das ações e dos respectivos recursos, quando o valor total
atualizado de créditos da União, relativos a um mesmo devedor, for
igual ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Parágrafo único. A autorização prevista no caput não se
aplica aos créditos originados de multas decorrentes do exercício de
poder de polícia pelos órgãos da União ou originados de multas
aplicadas pelo Tribunal de Contas da União, hipóteses nas quais o
limite referido será de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Art. 3º. Os órgãos da Procuradoria-Geral Federal ficam au-
torizados a não efetuar a inscrição em dívida ativa, a não propor
ações, a não interpor recursos, assim como a desistir das ações e dos
respectivos recursos, quando o valor total atualizado de créditos das
autarquias e fundações públicas federais, relativos a um mesmo de-
vedor, for igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

§ 1º. A autorização prevista no caput não se aplica aos
créditos originados de multas decorrentes do exercício do poder de
polícia, hipóteses nas quais o limite referido será de R$ 500,00
(quinhentos reais).

§ 2º. A exceção prevista no § 1º somente se aplicará enquanto
a Procuradoria-Geral Federal não tiver concluído a implantação de
outros procedimentos e diligências extrajudiciais destinados à cobran-
ça e recuperação do crédito, nos termos de regulamentação própria.

§ 3º. Não deverão ser ajuizadas execuções fiscais para co-
brança de créditos abaixo dos limites previstos no caput e, enquanto
aplicável, no § 1º.

§ 4º. Para fins de cálculo dos limites estabelecidos no caput
e no § 1º, incluem-se os valores devidos a título de encargos legais.

§ 5º. O disposto neste artigo não se aplica à representação da
União delegada à Procuradoria-Geral Federal nos termos do inciso II do
§ 3º do art. 16 da Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007, caso em que
será observado o disposto em ato próprio do Ministro da Fazenda.

Art. 4º. No caso de reunião de ações ajuizadas em relação a
um mesmo devedor, para os fins dos limites indicados nos artigos 2º
ou 3º, deve ser considerada a soma dos respectivos créditos con-
solidados.

Art. 5º. Os processos arquivados em razão da aplicação das
disposições desta Portaria deverão ter seguimento quando os res-
pectivos créditos ultrapassarem os limites indicados nos artigos 2º ou
3º, desde que não verificada a ocorrência de prescrição.

Parágrafo único. Nestes casos, quando verificada, de modo
inequívoco, a situação jurídica de prescrição da dívida:

I - o Advogado da União, mediante despacho fundamentado
e aprovado pelo Chefe do respectivo órgão de execução, ou outra
autoridade com poderes delegados, não procederá ao ajuizamento,
desistirá das ações propostas, não recorrerá ou desistirá dos recursos
já interpostos.

II - o Procurador Federal, mediante despacho fundamentado e
aprovado pelo Chefe da respectiva Unidade, não efetivará a inscrição
em dívida ativa, não procederá ao ajuizamento, desistirá das ações
propostas, não recorrerá e desistirá dos recursos já interpostos.

Art. 6º. Em caso de litisconsórcio passivo relativo a de-
vedores não solidários, serão considerados, como limites, os valores
referidos nos artigos 2º ou 3º, conforme o caso, multiplicados pelo
número de litisconsortes, desde que nenhum dos créditos, indivi-
dualmente considerados, supere os referidos valores.

Art. 7º. As disposições desta Portaria não acarretam dispensa
da adoção de procedimentos e diligências extrajudiciais destinados à
cobrança e recuperação dos respectivos créditos.

Art. 8º. Fica também autorizada a não interposição de re-
cursos, bem como a desistência daqueles já interpostos, cujo objeto
seja apenas a cobrança ou o não pagamento de diferenças de cálculos
iguais ou inferiores a 10% (dez por cento) do valor apurado pelos
órgãos de representação judicial da União e de suas autarquias e
fundações públicas, até os limites previstos nos arts. 2º ou 3º, con-
forme o caso.

Art. 9º. Os atos decorrentes das previsões dos artigos 2º, 3º e
8º desta Portaria devem ser obrigatoriamente lançados no Sistema
Integrado de Controle das Ações da União - SICAU, mediante re-
gistro específico.

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 10. O Departamento de Tecnologia da Informação pro-
videnciará a criação de atividades no SICAU que permitam o registro
específico da não propositura da ação, da desistência da ação, da não
interposição do recurso e da desistência do recurso, quando fun-
damentados nas disposições desta Portaria.

Art. 11. A desistência da ação ou do recurso não se aplica
aos processos atualmente em curso nos quais já se tenha identificado
bens e direitos aptos à satisfação, ainda que parcial, dos créditos da
União e de suas autarquias e fundações públicas federais.

Art. 12. A Procuradoria-Geral da União e a Procuradoria-
Geral Federal poderão editar regramentos internos para fins de cum-
primento do disposto nesta Portaria.

Art. 13. Ficam sem efeito o art. 1º da Instrução Normativa do
Advogado-Geral da União nº 3, de 25 de junho de 1997, o art. 1º da
Instrução Normativa do Advogado-Geral da União nº 1, de 14 de
fevereiro de 2008, e o art. 3º da Portaria do Procurador-Geral Federal
nº 915, de 16 de setembro de 2009.

Art. 14. Fica revogado o art. 2º-A da Portaria do Advogado-
Geral da União nº 990, de 16 de julho de 2009.

Art. 15. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUÍS INÁCIO LUCENA ADAMS

CONSELHO DE GOVERNO
CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO

DE MEDICAMENTOS
SECRETARIA EXECUTIVA

DECISÃO No- 11, DE 25 DE AGOSTO DE 2011

A SECRETARIA EXECUTIVA DA CÂMARA DE RE-
GULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS (CMED),
em reunião realizada no dia 25 de agosto de 2011, com fulcro no
inciso XIV do art. 6º da Lei n. 10.742, de 06 de outubro de 2003, e
no exercício da competência que lhe confere o inciso VIII do art. 12
da Resolução n. 3, de 29 de julho de 2003, da Câmara de Regulação
do Mercado de Medicamentos, decidiu:

• Acolher o Relatório n. 34/2011/SE/CMED, de 25 de agosto
de 2011, nos autos do Processo Administrativo nº. 25351.594500/2008-
14, e adotar como razão de decidir os fundamentos nele contidos, para
condenar a Empresa NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRO-
DUTOS FARMACÊUTICOS LTDA., CNPJ: 75.014.167/0001-00, ao
pagamento de multa no valor de R$ 1.418,80 (hum mil, quatrocentos e
dezoito reais e oitenta centavos), por infringir os arts. 2º, 4º e 8º, caput,
da Lei nº. 10.742, de 06 de outubro de 2003, combinado com a Orien-
tação Interpretativa CMED nº. 02, de 13 de novembro de 2006 e Co-
municado CMED nº. 14, de 13 de novembro de 2006.

IVO BUCARESKY
Secretário Executivo

SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

RESOLUÇÃO No- 196, DE 24 DE AGOSTO DE 2011

Dispõe sobre a regulamentação do serviço
de atendimento ao passageiro prestado pe-
las empresas de transporte aéreo regular.

A DIRETORIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIA-
ÇÃO CIVIL - ANAC, no exercício da competência que lhe foi
outorgada pelo art. 11, inciso V, da Lei nº 11.182, de 27 de setembro
de 2005, tendo em vista o disposto nos arts. 8º, incisos I e XXXV, da
mencionada Lei, e 9º, inciso VI, do Anexo I do Decreto nº 5.731, de
20 de março de 2006, e na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990,
e considerando o que consta do processo nº 60800.066759/2009-16,
deliberado e aprovado na Reunião Deliberativa da Diretoria realizada
em 24 de agosto de 2011, resolve:

Art. 1º Esta Resolução regulamenta o atendimento - pre-
sencial, por telefone e por meio da rede mundial de computadores
(internet) - prestado ao passageiro pelas empresas de transporte aéreo
regular de passageiros.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 2º Aplica-se esta Resolução no território nacional às
empresas nacionais e estrangeiras de transporte aéreo regular de pas-
sageiros que operam no Brasil.

Art. 3º Para efeito desta Resolução, são adotadas as seguintes
definições:

I - passageiro é todo tomador do serviço de transporte aéreo de
pessoas, de forma onerosa ou não, diretamente ou por interposta pessoa;

II - queixa é a manifestação de desagrado efetuada por um
passageiro sobre um serviço que considera prestado de forma in-
satisfatória pela empresa aérea contratada demonstrando seu descon-
tentamento, sem exigir reparação;

III - reclamação é a manifestação dirigida por um passageiro
à empresa aérea, em que, de forma expressa, pede restituição, re-
paração ou indenização, rescisão do contrato, anulação de dívida ou
realização de prestação à qual acredita ter direito, em relação a so-
licitação de serviço que considera insatisfatoriamente atendido; e

IV - estrutura adequada é aquela que, além dos aspectos
relacionados à qualidade do atendimento, o passageiro possa ser aten-
dido em todas as suas queixas.

Art. 4º A empresa de transporte aéreo regular de passageiros
propiciará atendimento aos seus passageiros, disponibilizando o aces-
so gratuito e ininterrupto a canais de atendimento ágeis e efetivos
destinados ao recebimento e processamento de queixas e reclamações,
nas seguintes formas:
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