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§ 21. A apuração do valor das obrigações de responsabilidade do FCVS
considerará os contratos selecionados para dedução de valor por antecipação de
pagamento aos credores praticada pelo Fundo, conforme registrado nos sistemas e
controles da CEF na posição de 31 de dezembro de 2018.

§ 22. Nos processos de novação instruídos em conformidade com as
disposições desta Lei deverá constar documento com a manifestação formal de
concordância do credor quanto aos seus termos e condições.

§ 23. A CEF utilizará os seguintes parâmetros estatísticos para a certificação da
homologação dos saldos de responsabilidade do FCVS:

I - margem de erro aceitável de até 5% (cinco por cento) para contratos com
valores de até R$ 100.000,00 (cem mil reais), de até 3% (três por cento) para
contratos com valores entre R$ 100.000,01 (cem mil reais e um centavo) e R$
300.000,00 (trezentos mil reais), e de até 2% (dois por cento) para contratos com
valores iguais ou superiores a R$ 300.000,01 (trezentos mil reais e um centavo);
e

II - nível de confiança de até 90% (noventa por cento)." (NR)

"Art. 3º-A. Os créditos com valor já apurado e marcados como auditados nos
sistemas e controles da CEF na posição de 31 de agosto de 2017 integrarão
processos de novação, considerados a titularidade e o montante constantes nesses
registros.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no § 23 do art. 3º desta Lei aos
contratos referenciados no caput deste artigo."

"Art. 29-A. Os processos de novação já concluídos, com a assinatura dos
contratos pela União e a emissão de títulos em benefício do credor, são
irrevogáveis e irretratáveis, vedado que, com base em mudança posterior do
entendimento aplicado à época, sejam declaradas inválidas, nas esferas
administrativa e controladora, situações plenamente constituídas, ressalvado o
disposto nos §§ 5º, 7º, 11 e 16 do art. 3º desta Lei."

Art. 5º Excepcionalmente para o exercício financeiro iniciado em 1º de julho
de 2019, permanecerá facultada a retirada das parcelas correspondentes aos créditos de
que tratam as alíneas "b" e "c" do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 26, de 11
de setembro de 1975.

Art. 6º Sem prejuízo das situações de movimentação previstas no art. 20 da Lei nº
8.036, de 11 de maio de 1990, fica disponível aos titulares de conta vinculada do FGTS, até 31 de
março de 2020, o saque de recursos até o limite de R$ 500,00 (quinhentos reais) por conta.

§ 1º Na hipótese de o saldo da conta vinculada, na data de publicação da
Medida Provisória nº 889, de 24 de julho de 2019, ser igual ou inferior ao valor do
salário mínimo vigente à época, o saque de recursos de que trata o caput deste artigo
poderá alcançar a totalidade do saldo da conta.

§ 2º Os saques de que trata o caput deste artigo serão efetuados conforme
cronograma de atendimento, critérios e forma estabelecidos pela Caixa Econômica
Federal (CEF), permitido o crédito automático para conta de poupança de titularidade do
trabalhador previamente aberta na CEF, desde que o trabalhador não se manifeste
negativamente.

§ 3º Na hipótese do crédito automático de que trata o § 2º deste artigo, o
trabalhador poderá, até 30 de abril de 2020, solicitar o desfazimento do crédito ou a
transferência do valor para outra instituição financeira, conforme procedimento a ser
definido pelo agente operador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

§ 4º As transferências para outras instituições financeiras previstas no § 3º
deste artigo não poderão acarretar cobrança de tarifa pela instituição financeira.

Art. 7º Em 2019, a opção de que trata o caput do art. 20-C da Lei nº 8.036,
de 11 de maio de 1990, somente poderá ser solicitada a partir de 1º de outubro e
produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020.

Art. 8º Em 2020, a movimentação da conta vinculada do FGTS em decorrência
da situação prevista no inciso XX do caput do art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de
1990, para os aniversariantes do primeiro semestre, observará o seguinte cronograma:

I - para aqueles nascidos em janeiro e fevereiro, os saques serão efetuados no
período de abril a junho de 2020;

II - para aqueles nascidos em março e abril, os saques serão efetuados no
período de maio a julho de 2020; e

III - para aqueles nascidos em maio e junho, os saques serão efetuados no
período de junho a agosto de 2020.

Art. 9º A Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, passa a vigorar acrescida do
Anexo a esta Lei.

Art. 10. O Ministério da Economia providenciará o desenvolvimento dos
sistemas necessários para o cumprimento da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, no
que se refere às suas atribuições.

Art. 11. No período de 90 (noventa) dias da publicação da primeira
regulamentação a que se refere o art. 17-A da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, os
empregadores ou responsáveis poderão incluir dados no sistema de escrituração digital
sem incidência de sanção em decorrência da ausência de prestação de informações no
prazo devido ou da prestação de informações com erros ou omissões.

Art. 12. A partir de 1º de janeiro de 2020, fica extinta a contribuição social
instituída por meio do art. 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001.

Art. 13. O valor total dos benefícios de que trata o inciso I do § 6º-A do art.
9º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, poderá, transitoriamente, nos exercícios de
2020 a 2022, superar os limites estabelecidos no referido inciso, desde que não
ultrapasse, em relação à soma do resultado do FGTS auferido no exercício anterior e do
valor total dos benefícios concedidos naquele exercício:

I - 40% (quarenta por cento), durante o exercício de 2020;

II - 38% (trinta e oito por cento), durante o exercício de 2021;

III - 36% (trinta e seis por cento), durante o exercício de 2022.

Art. 14. Ficam revogados:

I - os incisos I, II, III, IV, V e VI do § 1º e os §§ 2º, 3º e 7º do art. 4º da Lei
Complementar nº 26, de 11 de setembro de 1975;

II - os seguintes dispositivos da Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990:

a) incisos I, II e III do caput e §§ 1º, 2º e 3º do art. 7º;

b) incisos I e II do § 2º do art. 9º;

III - os seguintes dispositivos da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990:

a) inciso XIV do caput do art. 5º;

b) inciso III do § 5º do art. 13.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor:

I - quanto aos §§ 8º e 9º do art. 5º e ao inciso I do § 6º-A do art. 9º incluídos
pelo art. 2º à Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, a partir do dia 1º de janeiro de 2020;

II - quanto aos incisos XXI e XXII do caput do art. 20 incluídos pelo art. 2º à Lei nº
8.036, de 11 de maio de 1990, após decorridos 180 (cento e oitenta) dias de sua publicação;

III - quanto aos demais dispositivos, na data de sua publicação.

Brasília, 11 de dezembro de 2019; 198º da Independência e 131º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes
Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto

ANEXO

(Anexo à Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990)
. LIMITE DAS FAIXAS DE SALDO (Em R$) A L Í Q U OT A PARCELA ADICONAL (EM R$)
. de 00,01 até 500,00 50% -
. de 500,01 até 1.000,00 40% 50,00
. de 1.000,01 até 5.000,00 30% 150,00
. de 5.000,01 até 10.000,00 20% 650,00
. de 10.000,01 até 15.000,00 15% 1.150,00
. de 15.000,01 até 20.000,00 10% 1.900,00
. Acima de 20.000,00 - 5% 2.900,00

LEI Nº 13.933, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019

Altera a Lei nº 12.458, de 26 de julho de 2011, para
vedar a outorga do título de patrono ou patrona a
pessoas vivas.

O P R E S I D E N T E  D A  R E P Ú B L I C A
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 12.458, de 26 de julho de 2011,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º ....................................................................................................................

Parágrafo único. O patrono ou a patrona de determinada categoria será
escolhido entre brasileiros mortos há pelo menos 10 (dez) anos que tenham
demonstrado especial dedicação ou se distinguido por excepcional contribuição ao
segmento para o qual sua atuação servirá de paradigma." (NR)

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

Brasília, 11 de dezembro de 2019; 198º da Independência e 131º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Sérgio Moro

LEI Nº 13.934, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019

Regulamenta o contrato referido no § 8º do art. 37
da Constituição Federal, denominado "contrato de
desempenho", no âmbito da administração pública
federal direta de qualquer dos Poderes da União e
das autarquias e fundações públicas federais.

O P R E S I D E N T E  D A  R E P Ú B L I C A
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei regulamenta o contrato referido no § 8º do art. 37 da
Constituição Federal, denominado "contrato de desempenho", no âmbito da administração
pública federal direta de qualquer dos Poderes da União e das autarquias e fundações
públicas federais.

Art. 2º Contrato de desempenho é o acordo celebrado entre o órgão ou
entidade supervisora e o órgão ou entidade supervisionada, por meio de seus
administradores, para o estabelecimento de metas de desempenho do supervisionado,
com os respectivos prazos de execução e indicadores de qualidade, tendo como
contrapartida a concessão de flexibilidades ou autonomias especiais.

§ 1º Meta de desempenho é o nível desejado de atividade ou resultado,
estipulada de forma mensurável e objetiva para determinado período.

§ 2º Indicador de qualidade é o referencial utilizado para avaliar o desempenho
do supervisionado.

§ 3º As flexibilidades e as autonomias especiais referidas no caput deste artigo
podem compreender a ampliação da autonomia gerencial, orçamentária e financeira do
supervisionado.

Art. 3º O contrato de desempenho constitui, para o supervisor, forma de
autovinculação e, para o supervisionado, condição para a fruição das flexibilidades ou
autonomias especiais.

Art. 4º Os chefes dos Poderes, por atos normativos próprios, definirão:

I - os órgãos ou entidades supervisores responsáveis por analisar, aprovar e
assinar o contrato;

II - os requisitos gerenciais e demais critérios técnicos a serem observados para
celebrar o contrato de desempenho.

Art. 5º O contrato de desempenho tem como objetivo fundamental a promoção
da melhoria do desempenho do supervisionado, visando especialmente a:

I - aperfeiçoar o acompanhamento e o controle de resultados da gestão
pública, mediante instrumento caracterizado por consensualidade, objetividade,
responsabilidade e transparência;

II - compatibilizar as atividades do supervisionado com as políticas públicas e os
programas governamentais;
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