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L E I S

1)  LEI  COMPLEMENTAR  Nº  123,  DE  14  DE  DEZEMBRO  DE  2006 
(Republicação  em  atendimento  ao  disposto  no  art.  5º  da  Lei 
Complementar nº 139, de 10 de novembro de 2011) (DOU de 06/03/2012 – 
Seção  1). Institui  o  Estatuto  Nacional  da  Microempresa  e  da  Empresa  de 
Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 24 de 
julho de 1991, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo 
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, da Lei no 10.189, de 14 de 
fevereiro de 2001, da Lei Complementar no 63, de 11 de janeiro de 1990; e 
revoga as Leis nos 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro 
de 1999.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei 
Complementar:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art.  1º Esta  Lei  Complementar  estabelece  normas  gerais  relativas  ao 
tratamento  diferenciado e favorecido a ser  dispensado às microempresas e 
empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, especialmente no que se refere:
I  -  à  apuração e recolhimento  dos impostos  e contribuições da  União,  dos 
Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios,  mediante  regime  único  de 
arrecadação, inclusive obrigações acessórias;
II  -  ao  cumprimento  de  obrigações  trabalhistas  e  previdenciárias,  inclusive 
obrigações acessórias; 
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III  -  ao acesso a crédito  e ao mercado,  inclusive  quanto à preferência  nas 
aquisições  de  bens  e  serviços  pelos  Poderes  Públicos,  à  tecnologia,  ao 
associativismo e às regras de inclusão.
§  1º  Cabe  ao  Comitê  Gestor  do  Simples  Nacional  (CGSN)  apreciar  a 
necessidade  de  revisão,  a  partir  de  1o  de  janeiro  de  2015,  dos  valores 
expressos em moeda nesta Lei Complementar.
§ 2º ( VETADO).
Art.  2º O  tratamento  diferenciado  e  favorecido  a  ser  dispensado  às 
microempresas e empresas de pequeno porte de que trata o art. 1º desta Lei 
Complementar será gerido pelas instâncias a seguir especificadas:
I - Comitê Gestor do Simples Nacional, vinculado ao Ministério da Fazenda, 
composto por 4 (quatro) representantes da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil,  como  representantes  da  União,  2  (dois)  dos  Estados  e  do  Distrito 
Federal e 2 (dois) dos Municípios, para tratar dos aspectos tributários; e
II  -  Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 
com  a  participação  dos  órgãos  federais  competentes  e  das  entidades 
vinculadas ao setor, para tratar dos demais aspectos, ressalvado o disposto no 
inciso III do caput deste artigo;
III - Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e 
da  Legalização  de  Empresas  e  Negócios,  vinculado  ao  Ministério  do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, composto por representantes 
da União, dos Estados e do Distrito Federal, dos Municípios e demais órgãos 
de apoio e de registro empresarial,  na forma definida pelo Poder Executivo, 
para  tratar  do  processo  de  registro  e  de  legalização  de  empresários  e  de 
pessoas jurídicas.
§ 1º Os Comitês de que tratam os incisos I e III do caput deste artigo serão 
presididos e coordenados por representantes da União.
§ 2º Os representantes dos Estados e do Distrito Federal nos Comitês referidos 
nos incisos I e III do caput deste artigo serão indicados pelo Conselho Nacional 
de Política Fazendária – CONFAZ e os dos Municípios serão indicados, um 
pela entidade representativa das Secretarias de Finanças das Capitais e outro 
pelas entidades de representação nacional dos Municípios brasileiros.
§ 3º As entidades de representação referidas no inciso III do caput e no § 2º 
deste artigo serão aquelas regularmente constituídas há pelo menos 1 (um) 
ano antes da publicação desta Lei Complementar.
§  4º  Os  Comitês  de  que  tratam  os  incisos  I  e  III  do  caput  deste  artigo 
elaborarão seus regimentos internos mediante resolução.
§ 5º O Fórum referido no inciso II do caput deste artigo, que tem por finalidade 
orientar  e  assessorar  a  formulação  e  coordenação  da  política  nacional  de 
desenvolvimento das microempresas e empresas de pequeno porte, bem como 
acompanhar e avaliar  a sua implantação,  será presidido e coordenado pelo 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
§  6º  Ao  Comitê  de  que  trata  o  inciso  I  do  caput  deste  artigo  compete 
regulamentar  a  opção,  exclusão,  tributação,  fiscalização,  arrecadação, 
cobrança, dívida ativa, recolhimento e demais itens relativos ao regime de que 
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trata  o  art.  12 desta  Lei  Complementar,  observadas as demais disposições 
desta Lei Complementar.
§ 7º Ao Comitê de que trata o inciso III do caput deste artigo compete, na forma 
da  lei,  regulamentar  a  inscrição,  cadastro,  abertura,  alvará,  arquivamento, 
licenças, permissão, autorização, registros e demais itens relativos à abertura, 
legalização  e  funcionamento  de  empresários  e  de  pessoas  jurídicas  de 
qualquer porte, atividade econômica ou composição societária.
§ 8º Os membros dos Comitês de que tratam os incisos I e III do caput deste 
artigo  serão  designados,  respectivamente,  pelos  Ministros  de  Estado  da 
Fazenda  e  do  Desenvolvimento,  Indústria  e  Comércio  Exterior,  mediante 
indicação dos órgãos e entidades vinculados.
CAPÍTULO II
DA  DEFINIÇÃO  DE  MICROEMPRESA  E  DE  EMPRESA  DE  PEQUENO 
PORTE
Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas 
ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, 
a empresa individual  de responsabilidade limitada e o empresário a que se 
refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), 
devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
I  -  no caso da microempresa,  aufira,  em cada ano-calendário,  receita bruta 
igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e
II  -  no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, 
receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual 
ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
§ 1º Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste artigo, o 
produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço 
dos  serviços  prestados  e  o  resultado nas  operações em conta  alheia,  não 
incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos.
§ 2º No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, o limite a que se 
refere o caput deste artigo será proporcional ao número de meses em que a 
microempresa  ou  a  empresa  de  pequeno  porte  houver  exercido  atividade, 
inclusive as frações de meses.
§ 3º O enquadramento do empresário ou da sociedade simples ou empresária 
como  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte  bem  como  o  seu 
desenquadramento não implicarão alteração, denúncia ou qualquer restrição 
em relação a contratos por elas anteriormente firmados.
§ 4º Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta 
Lei  Complementar,  incluído  o  regime  de  que  trata  o  art.  12  desta  Lei 
Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
I - de cujo capital participe outra pessoa jurídica;
II  -  que seja  filial,  sucursal,  agência ou representação,  no País,  de pessoa 
jurídica com sede no exterior;
III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou 
seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos 
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termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o 
limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital 
de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a 
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste 
artigo; 
V -  cujo  sócio  ou titular  seja  administrador  ou equiparado de outra  pessoa 
jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite 
de que trata o inciso II do caput deste artigo;
VI - constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica;
VIII  -  que  exerça  atividade  de  banco  comercial,  de  investimentos  e  de 
desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento 
e investimento ou de crédito imobiliário,  de corretora ou de distribuidora de 
títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, 
de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;
IX  -  resultante  ou  remanescente  de  cisão  ou  qualquer  outra  forma  de 
desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) 
anos-calendário anteriores;
X - constituída sob a forma de sociedade por ações.
§ 5º  O disposto nos incisos IV  e VII  do §  4º  deste artigo  não se aplica  à 
participação no capital de cooperativas de crédito, bem como em centrais de 
compras, bolsas de subcontratação, no consórcio referido no art. 50 desta Lei 
Complementar e na sociedade de propósito específico prevista no art. 56 desta 
Lei Complementar, e em associações assemelhadas, sociedades de interesse 
econômico, sociedades de garantia solidária e outros tipos de sociedade, que 
tenham como objetivo social a defesa exclusiva dos interesses econômicos das 
microempresas e empresas de pequeno porte.
§ 6º Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte incorrer em 
alguma  das  situações  previstas  nos  incisos  do  §  4o,  será  excluída  do 
tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, bem como 
do regime de que trata o art. 12, com efeitos a partir do mês seguinte ao que 
incorrida a situação impeditiva.
§  7o  Observado  o  disposto  no  §  2o  deste  artigo,  no  caso  de  início  de 
atividades, a microempresa que, no ano-calendário, exceder o limite de receita 
bruta anual previsto no inciso I do caput deste artigo passa, no ano-calendário 
seguinte, à condição de empresa de pequeno porte.
§  8o  Observado  o  disposto  no  §  2o  deste  artigo,  no  caso  de  início  de 
atividades,  a  empresa  de  pequeno  porte  que,  no  ano-calendário,  não 
ultrapassar o limite de receita bruta anual previsto no inciso I do caput deste 
artigo passa, no ano-calendário seguinte, à condição de microempresa.
§ 9º A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite de 
receita bruta anual previsto no inciso II do caput deste artigo fica excluída, no 
mês subsequente à ocorrência do excesso, do tratamento jurídico diferenciado 
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previsto nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12, para 
todos os efeitos legais, ressalvado o disposto nos §§ 9o-A, 10 e 12.
§ 9o-A. Os efeitos da exclusão prevista no § 9o dar-se-ão no ano-calendário 
subsequente  se  o  excesso  verificado  em  relação  à  receita  bruta  não  for 
superior a 20% (vinte por cento) do limite referido no inciso II do caput.
§ 10. A empresa de pequeno porte que no decurso do anocalendário de início 
de atividade ultrapassar o limite proporcional de receita bruta de que trata o § 
2o  estará  excluída  do  tratamento  jurídico  diferenciado  previsto  nesta  Lei 
Complementar,  bem  como  do  regime  de  que  trata  o  art.  12  desta  Lei 
Complementar, com efeitos retroativos ao início de suas atividades.
§ 11. Na hipótese de o Distrito Federal, os Estados e os respectivos Municípios 
adotarem um dos limites previstos nos incisos I e II do caput do art. 19 e no art. 
20,  caso a receita  bruta auferida pela  empresa durante o anocalendário de 
início  de  atividade  ultrapasse  1/12  (um  doze  avos)  do  limite  estabelecido 
multiplicado  pelo  número  de  meses  de  funcionamento  nesse  período,  a 
empresa não poderá recolher o ICMS e o ISS na forma do Simples Nacional, 
relativos ao estabelecimento localizado na unidade da federação que os houver 
adotado, com efeitos retroativos ao início de suas atividades.
§ 12. A exclusão de que trata o § 10 não retroagirá ao início das atividades se o 
excesso verificado em relação à receita bruta não for superior a 20% (vinte por 
cento)  do  respectivo  limite  referido  naquele  parágrafo,  hipótese em que os 
efeitos da exclusão dar-se-ão no ano-calendário subsequente.
§ 13. O impedimento de que trata o § 11 não retroagirá ao início das atividades 
se o excesso verificado em relação à receita bruta não for superior a 20% (vinte 
por cento) dos respectivos limites referidos naquele parágrafo, hipótese em que 
os efeitos do impedimento ocorrerão no ano-calendário subsequente.
§ 14. Para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, poderão 
ser auferidas receitas no mercado interno até o limite previsto no inciso II do 
caput ou no § 2o, conforme o caso, e, adicionalmente, receitas decorrentes da 
exportação de mercadorias, inclusive quando realizada por meio de comercial 
exportadora ou da sociedade de propósito específico prevista no art. 56 desta 
Lei Complementar, desde que as receitas de exportação também não excedam
os referidos limites de receita bruta anual.
§ 15. Na hipótese do § 14, para fins de determinação da alíquota de que trata o 
§ 1o do art. 18, da base de cálculo prevista em seu § 3o e das majorações de 
alíquotas previstas em seus §§ 16, 16-A, 17 e 17-A, será considerada a receita 
bruta total da empresa nos mercados interno e externo.
CAPÍTULO III
DA INSCRIÇÃO E DA BAIXA
Art. 4º Na elaboração de normas de sua competência, os órgãos e entidades 
envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de 
governo,  deverão  considerar  a  unicidade  do  processo  de  registro  e  de 
legalização de empresários e de pessoas jurídicas, para tanto devendo articular 
as competências próprias com aquelas dos demais membros, e buscar,  em 
conjunto,  compatibilizar  e  integrar  procedimentos,  de  modo  a  evitar  a 
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duplicidade de exigências e garantir a linearidade do processo, da perspectiva 
do usuário.
§ 1o O processo de abertura, registro, alteração e baixa do Microempreendedor 
Individual (MEI) de que trata o art. 18-A desta Lei Complementar, bem como 
qualquer  exigência  para o início  de seu funcionamento,  deverão ter  trâmite 
especial  e  simplificado,  preferencialmente  eletrônico,  opcional  para  o 
empreendedor na forma a ser disciplinada pelo CGSIM, observado o seguinte:
I  -  poderão  ser  dispensados  o  uso  da  firma,  com  a  respectiva  assinatura 
autógrafa, o capital, requerimentos, demais assinaturas, informações relativas 
ao estado civil e regime de bens, bem como remessa de documentos, na forma 
estabelecida pelo CGSIM; e
II - o cadastro fiscal estadual ou municipal poderá ser simplificado ou ter sua 
exigência  postergada,  sem  prejuízo  da  possibilidade  de  emissão  de 
documentos fiscais de compra, venda ou prestação de serviços, vedada, em 
qualquer  hipótese,  a  imposição  de  custos  pela  autorização  para  emissão, 
inclusive na modalidade avulsa.
§ 2º (REVOGADO)
§ 3º Ficam reduzidos a 0 (zero) os valores referentes a taxas, emolumentos e 
demais custos relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao alvará, à licença, 
ao cadastro e  aos demais itens relativos  ao disposto nos §§ 1º e  2º deste 
artigo.
Art.  5º Os  órgãos  e  entidades  envolvidos  na  abertura  e  fechamento  de 
empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo, no âmbito de suas atribuições, 
deverão manter à disposição dos usuários, de forma presencial  e pela rede 
mundial de computadores, informações, orientações e instrumentos, de forma 
integrada e consolidada, que permitam pesquisas prévias às etapas de registro 
ou inscrição, alteração e baixa de empresários e pessoas jurídicas, de modo a 
prover  ao  usuário  certeza  quanto  à  documentação  exigível  e  quanto  à 
viabilidade do registro ou inscrição.
Parágrafo único. As pesquisas prévias à elaboração de ato constitutivo ou de 
sua alteração deverão bastar a que o usuário seja informado pelos órgãos e 
entidades competentes:
I  -  da descrição oficial  do endereço de seu interesse e da possibilidade de 
exercício da atividade desejada no local escolhido;
II - de todos os requisitos a serem cumpridos para obtenção de licenças de 
autorização de funcionamento, segundo a atividade pretendida, o porte, o grau 
de risco e a localização; e
III - da possibilidade de uso do nome empresarial de seu interesse.
Art. 6º Os requisitos de segurança sanitária, metrologia, controle ambiental e 
prevenção  contra  incêndios,  para  os  fins  de  registro  e  legalização  de 
empresários e pessoas jurídicas, deverão ser simplificados, racionalizados e 
uniformizados pelos órgãos envolvidos na abertura e fechamento de empresas, 
no âmbito de suas competências.
§ 1o Os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas 
que  sejam  responsáveis  pela  emissão  de  licenças  e  autorizações  de 
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funcionamento  somente  realizarão  vistorias  após  o  início  de  operação  do 
estabelecimento,  quando  a  atividade,  por  sua  natureza,  comportar  grau  de 
risco compatível com esse procedimento.
§  2o  Os  órgãos  e  entidades  competentes  definirão,  em  6  (seis)  meses, 
contados da publicação desta Lei Complementar, as atividades cujo grau de 
risco seja considerado alto e que exigirão vistoria prévia.
Art. 7º Exceto nos casos em que o grau de risco da atividade seja considerado 
alto, os Municípios emitirão Alvará de Funcionamento Provisório, que permitirá 
o início de operação do estabelecimento imediatamente após o ato de registro.
Parágrafo único. Nos casos referidos no caput deste artigo, poderá o Município 
conceder  Alvará  de  Funcionamento  Provisório  para  o  microempreendedor 
individual, para microempresas e para empresas de pequeno porte:
I  -  instaladas  em  áreas  desprovidas  de  regulação  fundiária  legal  ou  com 
regulamentação precária; ou
II - em residência do microempreendedor individual ou do titular ou sócio da 
microempresa ou empresa de pequeno porte, na hipótese em que a atividade 
não gere grande circulação de pessoas.
Art. 8º Será assegurado aos empresários entrada única de dados cadastrais e 
de  documentos,  resguardada  a  independência  das  bases  de  dados  e 
observada a necessidade de informações por parte dos órgãos e entidades que 
as integrem.
Art.  9º O  registro  dos  atos  constitutivos,  de  suas  alterações  e  extinções 
(baixas),  referentes  a  empresários  e  pessoas  jurídicas  em  qualquer  órgão 
envolvido  no  registro  empresarial  e  na  abertura  da  empresa,  dos  3  (três) 
âmbitos  de  governo,  ocorrerá  independentemente  da  regularidade  de 
obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, 
do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas 
de  que participem,  sem prejuízo  das responsabilidades do empresário,  dos 
sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o 
ato de extinção.
§  1o  O  arquivamento,  nos  órgãos  de  registro,  dos  atos  constitutivos  de 
empresários,  de  sociedades  empresárias  e  de  demais  equiparados  que  se 
enquadrarem como microempresa ou empresa de pequeno porte bem como o 
arquivamento de suas alterações são dispensados das seguintes exigências:
I - certidão de inexistência de condenação criminal, que será substituída por 
declaração do titular ou administrador, firmada sob as penas da lei,  de não 
estar impedido de exercer atividade mercantil ou a administração de sociedade, 
em virtude de condenação criminal;
II - prova de quitação, regularidade ou inexistência de débito referente a tributo 
ou contribuição de qualquer natureza.
§ 2o Não se aplica às microempresas e às empresas de pequeno porte  o 
disposto no § 2º do art. 1º da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994.
§  3º  No  caso  de  existência  de  obrigações  tributárias,  previdenciárias  ou 
trabalhistas  referidas  no  caput,  o  titular,  o  sócio  ou  o  administrador  da 
microempresa  e  da  empresa  de  pequeno  porte  que  se  encontre  sem 
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movimento há mais de 12 (doze) meses poderá solicitar a baixa nos registros 
dos órgãos públicos federais, estaduais e municipais independentemente do 
pagamento  de  débitos  tributários,  taxas  ou  multas  devidas  pelo  atraso  na 
entrega das respectivas declarações nesses períodos, observado o disposto 
nos §§ 4º e 5º.
§ 4º A baixa referida no § 3º não impede que, posteriormente, sejam lançados 
ou cobrados impostos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da 
simples  falta  de  recolhimento  ou  da  prática  comprovada  e  apurada  em 
processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos 
empresários, pelas microempresas, pelas empresas de pequeno porte ou por 
seus titulares, sócios ou administradores.
§ 5º A solicitação de baixa na hipótese prevista no § 3º deste artigo importa 
responsabilidade solidária dos titulares, dos sócios e dos administradores do 
período de ocorrência dos respectivos fatos geradores.
§ 6º Os órgãos referidos no caput deste artigo terão o prazo de 60 (sessenta) 
dias para efetivar a baixa nos respectivos cadastros.
§ 7º Ultrapassado o prazo previsto no § 6º deste artigo sem manifestação do 
órgão competente, presumir-se-á a baixa dos registros das microempresas e a 
das empresas de pequeno porte.
§  8º  Excetuado  o  disposto  nos  §§  3º  a  5º  deste  artigo,  na  baixa  de 
microempresa ou de empresa de pequeno porte  aplicar-se-ão as regras de 
responsabilidade previstas para as demais pessoas jurídicas.
§  9º  Para  os  efeitos  do  §  3º  deste  artigo,  considera-se  sem movimento  a 
microempresa ou a empresa de pequeno porte que não apresente mutação 
patrimonial e atividade operacional durante todo o ano-calendário.
§  10.  No  caso  de  existência  de  obrigações  tributárias,  previdenciárias  ou 
trabalhistas,  principais  ou  acessórias,  o  MEI  poderá,  a  qualquer  momento, 
solicitar  a baixa nos registros independentemente do pagamento de débitos 
tributários,  taxas ou multas devidas pelo  atraso na entrega das respectivas 
declarações nesses períodos, observado o disposto nos §§ 1º e 2º.
§ 11. A baixa referida no § 10 não impede que, posteriormente, sejam lançados 
ou  cobrados  do  titular  impostos,  contribuições  e  respectivas  penalidades, 
decorrentes  da  simples  falta  de  recolhimento  ou  da  prática  comprovada  e 
apurada  em  processo  administrativo  ou  judicial  de  outras  irregularidades 
praticadas pela empresa ou por seu titular.
§ 12. A solicitação de baixa na hipótese prevista no § 10 importa assunção pelo 
titular das obrigações ali descritas.
Art.  10. Não poderão ser  exigidos pelos  órgãos e entidades envolvidos  na 
abertura e fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo:
I  -  excetuados  os  casos  de  autorização  prévia,  quaisquer  documentos 
adicionais  aos  requeridos  pelos  órgãos  executores  do  Registro  Público  de 
Empresas  Mercantis  e  Atividades  Afins  e  do  Registro  Civil  de  Pessoas 
Jurídicas;
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II  -  documento de propriedade ou contrato de locação do imóvel  onde será 
instalada a sede, filial ou outro estabelecimento, salvo para comprovação do 
endereço indicado;
III - comprovação de regularidade de prepostos dos empresários ou pessoas 
jurídicas com seus órgãos de classe, sob qualquer forma, como requisito para 
deferimento de ato de inscrição, alteração ou baixa de empresa, bem como 
para autenticação de instrumento de escrituração.
Art.  11. Fica vedada a instituição de qualquer tipo de exigência de natureza 
documental ou formal, restritiva ou condicionante, pelos órgãos envolvidos na 
abertura e fechamento de empresas,  dos 3 (três)  âmbitos de governo,  que 
exceda o estrito limite dos requisitos pertinentes à essência do ato de registro, 
alteração ou baixa da empresa.
CAPÍTULO IV
DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES
Seção I
Da Instituição e Abrangência
Art.  12. Fica  instituído  o  Regime  Especial  Unificado  de  Arrecadação  de 
Tributos  e  Contribuições  devidos  pelas  Microempresas  e  Empresas  de 
Pequeno Porte - Simples Nacional.
Art.  13. O  Simples  Nacional  implica  o  recolhimento  mensal,  mediante 
documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ;
II  -  Imposto  sobre  Produtos  Industrializados -  IPI,  observado o  disposto  no 
inciso XII do § 1o deste artigo;
III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL;
IV  -  Contribuição  para  o  Financiamento  da  Seguridade  Social  -  COFINS, 
observado o disposto no inciso XII do § 1o deste artigo;
V - Contribuição para o PIS/Pasep, observado o disposto no inciso XII do § 1o 
deste artigo;
VI - Contribuição Patronal Previdenciária - CPP para a Seguridade Social, a 
cargo da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho 
de 1991, exceto no caso da microempresa e da empresa de pequeno porte que 
se dedique às atividades de prestação de serviços referidas no § 5º-C do art. 
18 desta Lei Complementar;
VII - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre 
Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de 
Comunicação - ICMS;
VIII - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS.
§ 1º O recolhimento na forma deste artigo não exclui a incidência dos seguintes 
impostos  ou  contribuições,  devidos  na  qualidade  de  contribuinte  ou 
responsável, em relação aos quais será observada a legislação aplicável às 
demais pessoas jurídicas:
I  -  Imposto sobre Operações de Crédito,  Câmbio e Seguro,  ou Relativas  a 
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF;
II - Imposto sobre a Importação de Produtos Estrangeiros - II;
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III  - Imposto sobre a Exportação, para o Exterior, de Produtos Nacionais ou 
Nacionalizados - IE;
IV - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR;
V - Imposto de Renda, relativo aos rendimentos ou ganhos líquidos auferidos 
em aplicações de renda fixa ou variável;
VI - Imposto de Renda relativo aos ganhos de capital auferidos na alienação de 
bens do ativo permanente;
VII - Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e 
de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF;
VIII - Contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
IX  -  Contribuição  para  manutenção  da  Seguridade  Social,  relativa  ao 
trabalhador;
X - Contribuição para a Seguridade Social, relativa à pessoa do empresário, na 
qualidade de contribuinte individual;
XI -  Imposto de Renda relativo aos pagamentos ou créditos efetuados pela 
pessoa jurídica a pessoas físicas;
XII - Contribuição para o PIS/Pasep, Cofins e IPI incidentes na importação de 
bens e serviços;
XIII - ICMS devido:
a) nas operações ou prestações sujeitas ao regime de substituição tributária;
b) por terceiro, a que o contribuinte se ache obrigado, por força da legislação 
estadual ou distrital vigente;
c)  na  entrada,  no  território  do  Estado  ou  do  Distrito  Federal,  de  petróleo, 
inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, bem 
como  energia  elétrica,  quando  não  destinados  à  comercialização  ou 
industrialização;
d) por ocasião do desembaraço aduaneiro;
e) na aquisição ou manutenção em estoque de mercadoria desacobertada de 
documento fiscal;
f) na operação ou prestação desacobertada de documento fiscal;
g) nas operações com bens ou mercadorias sujeitas ao regime de antecipação 
do  recolhimento  do  imposto,  nas  aquisições  em  outros  Estados  e  Distrito 
Federal: 
1. com encerramento da tributação, observado o disposto no inciso IV do § 4º 
do art. 18 desta Lei Complementar;
2. sem encerramento da tributação, hipótese em que será cobrada a diferença 
entre  a  alíquota  interna  e  a  interestadual,  sendo  vedada  a  agregação  de 
qualquer valor;
h)  nas  aquisições  em  outros  Estados  e  no  Distrito  Federal  de  bens  ou 
mercadorias,  não  sujeitas  ao  regime  de  antecipação  do  recolhimento  do 
imposto, relativo à diferença entre a alíquota interna e a interestadual;
XIV - ISS devido:
a) em relação aos serviços sujeitos à substituição tributária ou retenção na 
fonte;
b) na importação de serviços;
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XV - demais tributos de competência da União, dos Estados, do Distrito Federal 
ou dos Municípios, não relacionados nos incisos anteriores.
§ 2º Observada a legislação aplicável,  a incidência do imposto de renda na 
fonte, na hipótese do inciso V do § 1o deste artigo, será definitiva.
§ 3º As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples 
Nacional  ficam  dispensadas  do  pagamento  das  demais  contribuições 
instituídas pela União, inclusive as contribuições para as entidades privadas de 
serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical, de que 
trata o art. 240 da Constituição Federal, e demais entidades de serviço social 
autônomo.
§ 4º ( VETADO).
§ 5º A diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que tratam as 
alíneas g e h do inciso XIII do § 1º deste artigo será calculada tomando-se por 
base as alíquotas aplicáveis às pessoas jurídicas não optantes pelo Simples 
Nacional.
§ 6º O Comitê Gestor do Simples Nacional:
I - disciplinará a forma e as condições em que será atribuída à microempresa 
ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional a qualidade de 
substituta tributária; e
II  -  poderá disciplinar  a  forma e  as  condições em que será estabelecido o 
regime de antecipação do ICMS previsto na alínea g do inciso XIII  do § 1º 
deste artigo.
Art. 14. Consideram-se isentos do imposto de renda, na fonte e na declaração 
de ajuste  do beneficiário,  os  valores  efetivamente  pagos ou distribuídos ao 
titular ou sócio da microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo 
Simples  Nacional,  salvo  os  que  corresponderem  a  pró-labore,  aluguéis  ou 
serviços prestados.
§ 1º A isenção de que trata o caput deste artigo fica limitada ao valor resultante 
da aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de 
dezembro de 1995, sobre a receita bruta mensal, no caso de antecipação de 
fonte,  ou  da  receita  bruta  total  anual,  tratando-se  de  declaração de ajuste, 
subtraído do valor devido na forma do Simples Nacional no período.
§ 2º O disposto no § 1o deste artigo não se aplica na hipótese de a pessoa 
jurídica manter escrituração contábil e evidenciar lucro superior àquele limite.
Art. 15. (VETADO).
Art.  16. A  opção pelo Simples  Nacional  da  pessoa jurídica enquadrada na 
condição de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a 
ser estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-
calendário.
§  1º  Para  efeito  de  enquadramento  no  Simples  Nacional,  considerar-se-á 
microempresa ou empresa de pequeno porte aquela cuja receita bruta no ano-
calendário  anterior  ao  da  opção  esteja  compreendida  dentro  dos  limites 
previstos no art. 3o desta Lei Complementar.
§  1º-A.  A  opção  pelo  Simples  Nacional  implica  aceitação  de  sistema  de 
comunicação eletrônica, destinado, dentre outras finalidades, a:
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I  -  cientificar  o  sujeito  passivo  de  quaisquer  tipos  de  atos  administrativos, 
incluídos os relativos ao indeferimento de opção, à exclusão do regime e a 
ações fiscais;
II - encaminhar notificações e intimações; e
III - expedir avisos em geral.
§  1º-B.  O  sistema  de  comunicação  eletrônica  de  que  trata  o  §  1º-A  será 
regulamentado pelo CGSN, observando-se o seguinte:
I  -  as  comunicações  serão  feitas,  por  meio  eletrônico,  em  portal  próprio, 
dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;
II - a comunicação feita na forma prevista no caput será considerada pessoal 
para todos os efeitos legais;
III  -  a ciência por meio do sistema de que trata o § 1º-A com utilização de 
certificação digital ou de código de acesso possuirá os requisitos de validade;
IV - considerar-se-á realizada a comunicação no dia em que o sujeito passivo 
efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação; e
V - na hipótese do inciso IV, nos casos em que a consulta se dê em dia não 
útil,  a  comunicação  será  considerada  como  realizada  no  primeiro  dia  útil 
seguinte.
§ 1º-C. A consulta referida nos incisos IV e V do § 1º-B deverá ser feita em até 
45  (quarenta  e  cinco)  dias  contados  da  data  da  disponibilização  da 
comunicação no portal  a  que se  refere  o  inciso  I  do  § 1º-B,  ou  em prazo 
superior estipulado pelo CGSN, sob pena de ser considerada automaticamente 
realizada na data do término desse prazo.
§ 1º-D.  Enquanto não editada a regulamentação de que trata  o § 1o-B,  os 
entes  federativos  poderão utilizar  sistemas de comunicação eletrônica,  com 
regras próprias, para as finalidades previstas no § 1º-A, podendo a referida 
regulamentação  prever  a  adoção  desses  sistemas  como  meios 
complementares de comunicação.
§ 2º A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de 
janeiro, até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do 
ano-calendário da opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
§ 3º A opção produzirá efeitos a partir da data do início de atividade, desde que 
exercida  nos  termos,  prazo  e  condições  a  serem estabelecidos  no  ato  do 
Comitê Gestor a que se refere o caput deste artigo.
§ 4º Serão consideradas inscritas no Simples Nacional, em 1o de julho de 2007, 
as microempresas e empresas de pequeno porte regularmente optantes pelo 
regime tributário de que trata a Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, salvo 
as que estiverem impedidas de optar por alguma vedação imposta por esta Lei 
Complementar.
§ 5º O Comitê Gestor regulamentará a opção automática prevista no § 4o deste 
artigo.
§  6º  O  indeferimento  da  opção  pelo  Simples  Nacional  será  formalizado 
mediante ato da Administração Tributária segundo regulamentação do Comitê 
Gestor.
Seção II
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Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples 
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
I - que explore atividade de prestação cumulativa e contínua de serviços de 
assessoria  creditícia,  gestão  de  crédito,  seleção  e  riscos,  administração  de 
contas  a pagar  e  a  receber,  gerenciamento de  ativos  (asset  management), 
compras de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de 
prestação de serviços (factoring); 
II - que tenha sócio domiciliado no exterior;
III  -  de  cujo  capital  participe  entidade  da  administração  pública,  direta  ou 
indireta, federal, estadual ou municipal;
IV - (REVOGADO)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou 
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade 
não esteja suspensa;
VI  -  que  preste  serviço  de  transporte  intermunicipal  e  interestadual  de 
passageiros;
VII  -  que  seja  geradora,  transmissora,  distribuidora  ou  comercializadora  de 
energia elétrica;
VIII  -  que  exerça  atividade  de  importação  ou  fabricação  de  automóveis  e 
motocicletas;
IX - que exerça atividade de importação de combustíveis;
X - que exerça atividade de produção ou venda no atacado de:
a) cigarros, cigarrilhas, charutos, filtros para cigarros, armas de fogo, munições 
e pólvoras, explosivos e detonantes;
b) bebidas a seguir descritas:
1 - alcoólicas;
2 - refrigerantes, inclusive águas saborizadas gaseificadas;
3 - preparações compostas, não alcoólicas (extratos concentrados ou sabores 
concentrados),  para  elaboração  de  bebida  refrigerante,  com capacidade  de 
diluição de até 10 (dez) partes da bebida para cada parte do concentrado;
4 - cervejas sem álcool;
XI - que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício 
de atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou 
cultural, que constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que preste 
serviços  de  instrutor,  de  corretor,  de  despachante  ou  de  qualquer  tipo  de 
intermediação de negócios;
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra;
XIII - que realize atividade de consultoria;
XIV - que se dedique ao loteamento e à incorporação de imóveis.
XV - que realize atividade de locação de imóveis próprios, exceto quando se 
referir a prestação de serviços tributados pelo ISS.
XVI  -  com ausência  de  inscrição  ou  com irregularidade  em cadastro  fiscal 
federal, municipal ou estadual, quando exigível.
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§ 1º As vedações relativas a exercício de atividades previstas no caput deste 
artigo não se aplicam às pessoas jurídicas que se dediquem exclusivamente às 
atividades referidas nos §§ 5º-B a 5º-E do art. 18 desta Lei Complementar, ou 
as exerçam em conjunto com outras atividades que não tenham sido objeto de 
vedação no caput deste artigo.
I - (REVOGADO)
II - (REVOGADO)
III - (REVOGADO)
IV - (REVOGADO)
V - (REVOGADO)
VI - (REVOGADO)
VII - (REVOGADO)
VIII - (REVOGADO)
IX - (REVOGADO)
X - (REVOGADO)
XI - (REVOGADO)
XII - (REVOGADO)
XIII - (REVOGADO)
XIV - (REVOGADO)
XV - (REVOGADO)
XVI - (REVOGADO)
XVII - (REVOGADO)
XVIII - (REVOGADO)
XIX - (REVOGADO)
XX - (REVOGADO)
XXI - (REVOGADO)
XXII - (VETADO);
XXIII - (REVOGADO)
XXIV - (REVOGADO)
XXV - (REVOGADO)
XXVI - (REVOGADO)
XXVII - (REVOGADO)
XXVIII - (VETADO).
§ 2º Também poderá optar pelo Simples Nacional a microempresa ou empresa 
de pequeno porte  que se dedique à prestação de outros serviços  que não 
tenham sido objeto de vedação expressa neste artigo, desde que não incorra 
em nenhuma das hipóteses de vedação previstas nesta Lei Complementar.
§ 3º ( VETADO).
§ 4º Na hipótese do inciso XVI do caput, deverá ser observado, para o MEI, o 
disposto no art. 4º desta Lei Complementar.
Seção III
Das Alíquotas e Base de Cálculo
Art.  18. O  valor  devido  mensalmente  pela  microempresa  e  empresa  de 
pequeno  porte  comercial,  optante  pelo  Simples  Nacional,  será  determinado 
mediante aplicação da tabela do Anexo I desta Lei Complementar.
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§  1º  Para  efeito  de  determinação  da  alíquota,  o  sujeito  passivo  utilizará  a 
receita  bruta acumulada nos 12  (doze)  meses anteriores ao  do  período de 
apuração.
§ 2º Em caso de início de atividade, os valores de receita bruta acumulada 
constantes das tabelas dos Anexos I a V desta Lei Complementar devem ser 
proporcionalizados ao número de meses de atividade no período.
§ 3º Sobre a receita bruta auferida no mês incidirá a alíquota determinada na 
forma do caput e dos §§ 1o e 2o deste artigo, podendo tal incidência se dar, à 
opção do contribuinte, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor, sobre a 
receita  recebida  no  mês,  sendo  essa  opção  irretratável  para  todo  o  ano-
calendário.
§  4º  O  contribuinte  deverá  considerar,  destacadamente,  para  fim  de 
pagamento:
I - as receitas decorrentes da revenda de mercadorias;
II  -  as  receitas  decorrentes  da  venda  de  mercadorias  industrializadas  pelo 
contribuinte;
III - as receitas decorrentes da prestação de serviços, bem como a de locação 
de bens móveis;
IV - as receitas decorrentes da venda de mercadorias sujeitas a substituição 
tributária  e  tributação  concentrada  em uma  única  etapa  (monofásica),  bem 
como,  em  relação  ao  ICMS,  antecipação  tributária  com  encerramento  de 
tributação;
V -  as  receitas  decorrentes  da  exportação de mercadorias  para  o  exterior, 
inclusive  as  vendas  realizadas  por  meio  de  comercial  exportadora  ou  da 
sociedade de propósito específico prevista no art. 56 desta Lei Complementar.
§ 5º As atividades industriais serão tributadas na forma do Anexo II desta Lei 
Complementar.
I - (REVOGADO)
II - (REVOGADO)
III - (REVOGADO)
IV - (REVOGADO)
V - (REVOGADO)
VI - (REVOGADO)
VII - (REVOGADO).
§ 5º-A As atividades de locação de bens móveis serão tributadas na forma do 
Anexo  III  desta  Lei  Complementar,  deduzindo-se  da  alíquota  o  percentual 
correspondente ao ISS previsto nesse Anexo.
§ 5º-B Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta Lei Complementar, 
serão tributadas na forma do Anexo III desta Lei Complementar as seguintes 
atividades de prestação de serviços:
I  -  creche,  pré-escola  e  estabelecimento  de  ensino  fundamental,  escolas 
técnicas, profissionais e de ensino médio, de línguas estrangeiras, de artes, 
cursos  técnicos  de  pilotagem,  preparatórios  para  concursos,  gerenciais  e 
escolas livres, exceto as previstas nos incisos II e III do § 5º-D deste artigo;
II - agência terceirizada de correios;
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III - agência de viagem e turismo;
IV - centro de formação de condutores de veículos automotores de transporte 
terrestre de passageiros e de carga;
V - agência lotérica;
VI - (REVOGADO)
VII - (REVOGADO)
VIII - (REVOGADO)
IX - serviços de instalação, de reparos e de manutenção em geral, bem como 
de usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais;
XI - (REVOGADO)
XI - (REVOGADO)
XII - (REVOGADO)
XIII - transporte municipal de passageiros;
XIV - escritórios de serviços contábeis, observado o disposto nos §§ 22-B e 22-
C deste artigo.
XV  -  produções  cinematográficas,  audiovisuais,  artísticas  e  culturais,  sua 
exibição  ou  apresentação,  inclusive  no  caso  de  música,  literatura,  artes 
cênicas, artes visuais, cinematográficas e audiovisuais.
§ 5º-C Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta Lei Complementar, as 
atividades de prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma do 
Anexo IV desta Lei  Complementar, hipótese em que não estará incluída no 
Simples Nacional a contribuição prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta 
Lei Complementar,  devendo ela ser recolhida segundo a legislação prevista 
para os demais contribuintes ou responsáveis:
I  -  construção de imóveis  e obras de engenharia  em geral,  inclusive sob a 
forma de subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo, bem 
como decoração de interiores;
II - (REVOGADO)
III - (REVOGADO)
IV - (REVOGADO)
V - (REVOGADO)
VI - serviço de vigilância, limpeza ou conservação.
§ 5º-D Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta Lei Complementar, as 
atividades de prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma do 
Anexo V desta Lei Complementar:
I - cumulativamente administração e locação de imóveis de terceiros;
II - academias de dança, de capoeira, de ioga e de artes marciais;
III  -  academias de  atividades físicas,  desportivas,  de natação e escolas  de 
esportes;
IV -  elaboração de programas de computadores, inclusive jogos eletrônicos, 
desde que desenvolvidos em estabelecimento do optante;
V - licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação;
VI  -  planejamento,  confecção,  manutenção  e  atualização  de  páginas 
eletrônicas, desde que realizados em estabelecimento do optante;
VII - (REVOGADO)
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VIII - (REVOGADO)
IX - empresas montadoras de estandes para feiras;
X - (REVOGADO)
XI - (REVOGADO)
XII - laboratórios de análises clínicas ou de patologia clínica;
XIII  -  serviços  de  tomografia,  diagnósticos  médicos  por  imagem,  registros 
gráficos e métodos óticos, bem como ressonância magnética;
XIV - serviços de prótese em geral.
§ 5º-E Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta Lei Complementar, as 
atividades  de  prestação  de  serviços  de  comunicação  e  de  transportes 
interestadual e intermunicipal de cargas serão tributadas na forma do Anexo III, 
deduzida  a  parcela  correspondente  ao  ISS  e  acrescida  a  parcela 
correspondente ao ICMS prevista no Anexo I.
§ 5º-F As atividades de prestação de serviços referidas no § 2º do art. 17 desta 
Lei  Complementar  serão  tributadas  na  forma  do  Anexo  III  desta  Lei 
Complementar,  salvo  se,  para  alguma  dessas  atividades,  houver  previsão 
expressa de tributação na forma dos Anexos IV ou V desta Lei Complementar.
§  5º-G  As  atividades  com  incidência  simultânea  de  IPI  e  de  ISS  serão 
tributadas na forma do Anexo II desta Lei Complementar, deduzida a parcela 
correspondente ao ICMS e acrescida a parcela correspondente ao ISS prevista 
no Anexo III desta Lei Complementar.
§  5º-H  A  vedação de  que trata  o  inciso  XII  do  caput  do  art.  17  desta  Lei 
Complementar não se aplica às atividades referidas no § 5º-C deste artigo.
§ 6º No caso dos serviços previstos no § 2º do art. 6º da Lei Complementar nº 
116, de 31 de julho de 2003, prestados pelas microempresas e pelas empresas 
de  pequeno  porte,  o  tomador  do  serviço  deverá  reter  o  montante 
correspondente na forma da legislação do município onde estiver localizado, 
observado o disposto no § 4º do art. 21 desta Lei Complementar.
§  7º  A sociedade  de  propósito  específico  de  que  trata  o  art.  56  desta  Lei 
Complementar  que  houver  adquirido  mercadorias  de  microempresa  ou 
empresa de pequeno porte que seja sua sócia, bem como a empresa comercial 
exportadora  que  houver  adquirido  mercadorias  de  empresa  optante  pelo 
Simples Nacional, com o fim específico de exportação para o exterior, que, no 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da emissão da nota fiscal 
pela vendedora, não comprovar o seu embarque para o exterior ficará sujeita 
ao  pagamento  de  todos  os  impostos  e  contribuições  que  deixaram de  ser 
pagos pela empresa vendedora, acrescidos de juros de mora e multa, de mora 
ou de ofício, calculados na forma da legislação que rege a cobrança do tributo 
não pago, aplicável à sociedade de propósito específico ou à própria comercial 
exportadora.
§ 8º Para efeito do disposto no § 7o deste artigo, considera-se vencido o prazo 
para o pagamento na data em que a empresa vendedora deveria fazê-lo, caso 
a venda houvesse sido efetuada para o mercado interno.
§  9º  Relativamente  à  contribuição  patronal  previdenciária,  devida  pela 
vendedora, a sociedade de propósito específico de que trata o art. 56 desta Lei 
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Complementar ou a comercial exportadora deverão recolher, no prazo previsto 
no § 8º deste artigo, o valor correspondente a 11% (onze por cento) do valor 
das mercadorias não exportadas nos termos do § 7º deste artigo.
§ 10. Na hipótese do § 7º deste artigo, a sociedade de propósito específico de 
que  trata  o  art.  56  desta  Lei  Complementar  ou  a  empresa  comercial 
exportadora não poderão deduzir do montante devido qualquer valor a título de 
crédito de Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI da Contribuição para o 
PIS/Pasep ou da Cofins, decorrente da aquisição das mercadorias e serviços 
objeto da incidência.
§ 11. Na hipótese do § 7º deste artigo, a sociedade de propósito específico ou 
a  empresa  comercial  exportadora  deverão  pagar,  também,  os  impostos  e 
contribuições devidos nas vendas para o mercado interno, caso, por qualquer 
forma, tenham alienado ou utilizado as mercadorias.
§  12.  Na  apuração  do  montante  devido  no  mês  relativo  a  cada  tributo,  o 
contribuinte que apure receitas mencionadas nos incisos IV e V do § 4o deste 
artigo  terá  direito  a  redução do valor  a  ser  recolhido  na  forma do Simples 
Nacional calculada nos termos dos §§ 13 e 14 deste artigo.
§ 13. Para efeito de determinação da redução de que trata o § 12 deste artigo, 
as receitas serão discriminadas em comerciais, industriais ou de prestação de 
serviços na forma dos Anexos I, II, III, IV e V desta Lei Complementar.
§ 14.  A redução no montante a ser recolhido do Simples Nacional  no mês 
relativo aos valores das receitas de que tratam os incisos IV e V do § 4º deste 
artigo corresponderá:
I - no caso de revenda de mercadorias:
a)  ao  percentual  que  incidiria  sobre  o  montante  total  de  receita,  caso  não 
houvesse  nenhuma redução,  previsto  no  Anexo  I  desta  Lei  Complementar, 
relativo à Cofins, aplicado sobre a respectiva parcela de receita referida nos 
incisos IV ou V do § 4º deste artigo, conforme o caso;
b)  ao  percentual  que  incidiria  sobre  o  montante  total  de  receita,  caso  não 
houvesse  nenhuma redução,  previsto  no  Anexo  I  desta  Lei  Complementar, 
relativo à Contribuição para o PIS/Pasep, aplicado sobre a respectiva parcela 
de receita referida nos incisos IV ou V do § 4º deste artigo, conforme o caso;
c)  ao  percentual  que  incidiria  sobre  o  montante  total  de  receita,  caso  não 
houvesse  nenhuma redução,  previsto  no  Anexo  I  desta  Lei  Complementar, 
relativo ao ICMS, aplicado sobre a respectiva parcela de receita referida nos 
incisos IV ou V do § 4º deste artigo, conforme o caso;
II - no caso de venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte:
a)  ao  percentual  que  incidiria  sobre  o  montante  total  de  receita,  caso  não 
houvesse nenhuma redução,  previsto  no Anexo II  desta Lei  Complementar, 
relativo à Cofins, aplicado sobre a respectiva parcela de receita referida nos 
incisos IV ou V do § 4º deste artigo, conforme o caso;
b)  ao  percentual  que  incidiria  sobre  o  montante  total  de  receita,  caso  não 
houvesse nenhuma redução,  previsto  no Anexo II  desta Lei  Complementar, 
relativo à Contribuição para o PIS/Pasep, aplicado sobre a respectiva parcela 
de receita referida nos incisos IV ou V do § 4º deste artigo, conforme o caso;
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c)  ao  percentual  que  incidiria  sobre  o  montante  total  de  receita,  caso  não 
houvesse nenhuma redução,  previsto  no Anexo II  desta Lei  Complementar, 
relativo ao ICMS, aplicado sobre a respectiva parcela de receita referida nos 
incisos IV ou V do § 4º deste artigo, conforme o caso;
d)  ao  percentual  que  incidiria  sobre  o  montante  total  de  receita,  caso  não 
houvesse nenhuma redução,  previsto  no Anexo II  desta Lei  Complementar, 
relativo  ao  IPI,  aplicado  sobre  a  respectiva  parcela  de  receita  referida  nos 
incisos IV ou V do § 4º deste artigo, conforme o caso.
§  15.  Será  disponibilizado  sistema  eletrônico  para  realização  do  cálculo 
simplificado do valor mensal devido referente ao Simples Nacional.
§ 15-A. As informações prestadas no sistema eletrônico de cálculo de que trata 
o § 15:
I - têm caráter declaratório, constituindo confissão de dívida e instrumento hábil 
e suficiente para a exigência dos tributos e contribuições que não tenham sido 
recolhidos resultantes das informações nele prestadas; e
II  -  deverão ser fornecidas à Secretaria  da Receita  Federal  do Brasil  até  o 
vencimento do prazo para pagamento dos tributos devidos no Simples Nacional 
em cada mês, relativamente aos fatos geradores ocorridos no mês anterior.
§ 16. Na hipótese do § 12 do art. 3º, a parcela de receita bruta que exceder o 
montante  determinado  no  §  10  daquele  artigo  estará  sujeita  às  alíquotas 
máximas  previstas  nos  Anexos  I  a  V  a  esta  Lei  Complementar, 
proporcionalmente conforme o caso, acrescidas de 20% (vinte por cento).
§ 16-A. O disposto no § 16 aplica-se, ainda, às hipóteses de que trata o § 9º do 
art. 3º, a partir do mês em que ocorrer o excesso do limite da receita bruta 
anual e até o mês anterior aos efeitos da exclusão.
§ 17. Na hipótese do § 13 do art. 3o, a parcela de receita bruta que exceder os 
montantes determinados no § 11 daquele artigo estará sujeita, em relação aos 
percentuais  aplicáveis  ao  ICMS  e  ao  ISS,  às  alíquotas  máximas 
correspondentes  a  essas  faixas  previstas  nos  Anexos  I  a  V  desta  Lei 
Complementar, proporcionalmente conforme o caso, acrescidas de 20% (vinte 
por cento).
§ 17-A. O disposto no § 17 aplica-se, ainda, à hipótese de que trata o § 1º do 
art. 20, a partir do mês em que ocorrer o excesso do limite da receita bruta 
anual e até o mês anterior aos efeitos do impedimento.
§  18.  Os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os  Municípios,  no  âmbito  de  suas 
respectivas competências, poderão estabelecer, na forma definida pelo Comitê 
Gestor, independentemente da receita bruta recebida no mês pelo contribuinte, 
valores  fixos  mensais  para  o  recolhimento  do  ICMS  e  do  ISS  devido  por 
microempresa que aufira receita bruta, no ano-calendário anterior, de até R$ 
120.000,00 (cento e vinte mil reais), ficando a microempresa sujeita a esses 
valores durante todo o ano-calendário.
§ 19. Os valores estabelecidos no § 18 deste artigo não poderão exceder a 
50% (cinqüenta por cento) do maior recolhimento possível  do tributo para a 
faixa de enquadramento prevista na tabela do caput deste artigo, respeitados 
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os acréscimos decorrentes do tipo de atividade da empresa estabelecidos no § 
5o deste artigo.
§  20.  Na  hipótese  em  que  o  Estado,  o  Município  ou  o  Distrito  Federal 
concedam isenção ou redução do ICMS ou do ISS devido por microempresa ou 
empresa de pequeno porte, ou ainda determine recolhimento de valor fixo para 
esses  tributos,  na  forma  do  §  18  deste  artigo,  será  realizada  redução 
proporcional ou ajuste do valor a ser recolhido, na forma definida em resolução 
do Comitê Gestor.
§ 20-A. A concessão dos benefícios de que trata o § 20 deste artigo poderá ser 
realizada:
I - mediante deliberação exclusiva e unilateral do Estado, do Distrito Federal ou 
do Município concedente;
II - de modo diferenciado para cada ramo de atividade.
§  21.  O valor  a  ser  recolhido  na  forma do  disposto  no  §  20  deste  artigo, 
exclusivamente  na  hipótese  de  isenção,  não  integrará  o  montante  a  ser 
partilhado com o respectivo Município, Estado ou Distrito Federal.
§ 22. (REVOGADO)
§ 22-A. A atividade constante do inciso XIV do § 5º-B deste artigo recolherá o 
ISS em valor fixo, na forma da legislação municipal.
§ 22-B. Os escritórios de serviços contábeis, individualmente ou por meio de 
suas entidades representativas de classe, deverão:
I - promover atendimento gratuito relativo à inscrição, à opção de que trata o 
art. 18-A desta Lei Complementar e à primeira declaração anual simplificada da 
microempresa  individual,  podendo,  para  tanto,  por  meio  de  suas  entidades 
representativas  de  classe,  firmar  convênios  e  acordos  com  a  União,  os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, por intermédio dos seus órgãos 
vinculados;
II  -  fornecer,  na  forma  estabelecida  pelo  Comitê  Gestor,  resultados  de 
pesquisas quantitativas e qualitativas relativas às microempresas e empresas 
de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional por eles atendidas;
III  -  promover  eventos  de  orientação  fiscal,  contábil  e  tributária  para  as 
microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional 
por eles atendidas.
§ 22-C. Na hipótese de descumprimento das obrigações de que trata o § 22-B 
deste artigo, o escritório será excluído do Simples Nacional, com efeitos a partir 
do  mês subseqüente  ao  do descumprimento,  na  forma regulamentada pelo 
Comitê Gestor.
§  23.  Da  base  de  cálculo  do  ISS  será  abatido  o  material  fornecido  pelo 
prestador  dos serviços  previstos  nos itens  7.02  e 7.05  da  lista  de serviços 
anexa à Lei Complementar no 116, de 31 de julho de 2003.
§ 24. Para efeito de aplicação do Anexo V desta Lei Complementar, considera-
se  folha  de  salários,  incluídos  encargos,  o  montante  pago,  nos  12  (doze) 
meses  anteriores  ao  do  período  de  apuração,  a  título  de  remunerações  a 
pessoas  físicas  decorrentes  do  trabalho,  incluídas  retiradas  de  pró-labore, 
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acrescidos do montante efetivamente recolhido a título de contribuição patronal 
previdenciária e para o FGTS.
§ 25. Para efeito do disposto no § 24 deste artigo, deverão ser consideradas 
tão-somente as remunerações informadas na forma prevista no inciso IV do 
caput do art. 32 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
§ 26. Não são considerados, para efeito do disposto no § 24, valores pagos a 
título de aluguéis e de distribuição de lucros, observado o disposto no § 1º do 
art. 14.
Art.  18-A. O  Microempreendedor  Individual  -  MEI  poderá  optar  pelo 
recolhimento dos impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional 
em valores fixos mensais, independentemente da receita bruta por ele auferida 
no mês, na forma prevista neste artigo.
§ 1º Para os efeitos desta Lei Complementar, considera-se MEI o empresário 
individual a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 
que  tenha  auferido  receita  bruta,  no  ano-calendário  anterior,  de  até  R$ 
60.000,00 (sessenta mil reais), optante pelo Simples Nacional e que não esteja 
impedido de optar pela sistemática prevista neste artigo.
§ 2º No caso de início de atividades, o limite de que trata o § 1o será de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais) multiplicados pelo número de meses compreendido 
entre o início da atividade e o final do respectivo ano-calendário, consideradas 
as frações de meses como um mês inteiro.
§ 3º Na vigência da opção pela sistemática de recolhimento prevista no caput 
deste artigo:
I - não se aplica o disposto no § 18 do art. 18 desta Lei Complementar;
II - não se aplica a redução prevista no § 20 do art. 18 desta Lei Complementar 
ou qualquer dedução na base de cálculo;
III  -  não  se  aplicam  as  isenções  específicas  para  as  microempresas  e 
empresas  de  pequeno  porte  concedidas  pelo  Estado,  Município  ou  Distrito 
Federal a partir de 1o de julho de 2007 que abranjam integralmente a faixa de 
receita bruta anual até o limite previsto no § 1º;
IV - a opção pelo enquadramento como Microempreendedor Individual importa 
opção pelo recolhimento da contribuição referida no inciso X do § 1º do art. 13 
desta Lei Complementar na forma prevista no § 2º do art. 21 da Lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991;
V - o Microempreendedor Individual recolherá, na forma regulamentada pelo 
Comitê  Gestor,  valor  fixo  mensal  correspondente  à  soma  das  seguintes 
parcelas:
a) R$ 45,65 (quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), a título da 
contribuição prevista no inciso IV deste parágrafo;
b) R$ 1,00 (um real), a título do imposto referido no inciso VII do caput do art. 
13 desta Lei Complementar, caso seja contribuinte do ICMS; e
c) R$ 5,00 (cinco reais), a título do imposto referido no inciso VIII do caput do 
art. 13 desta Lei Complementar, caso seja contribuinte do ISS;
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VI - sem prejuízo do disposto nos §§ 1º a 3º do art. 13, o MEI terá isenção dos 
tributos  referidos  nos  incisos  I  a  VI  do  caput  daquele  artigo,  ressalvado  o 
disposto no art. 18-C.
§ 4º Não poderá optar pela sistemática de recolhimento prevista no caput deste 
artigo o MEI:
I - cuja atividade seja tributada pelos Anexos IV ou V desta Lei Complementar, 
salvo  autorização  relativa  a  exercício  de  atividade  isolada  na  forma 
regulamentada pelo Comitê Gestor;
II - que possua mais de um estabelecimento;
III - que participe de outra empresa como titular, sócio ou administrador; ou
IV - que contrate empregado.
§  4º-A.  Observadas  as  demais  condições  deste  artigo,  poderá  optar  pela 
sistemática  de  recolhimento  prevista  no  caput  o  empresário  individual  que 
exerça atividade de comercialização e processamento de produtos de natureza 
extrativista. 
§ 4º-B. O CGSN determinará as atividades autorizadas a optar pela sistemática 
de recolhimento de que trata este artigo, de forma a evitar a fragilização das 
relações de trabalho, bem como sobre a incidência do ICMS e do ISS.
§  5º  A  opção  de  que  trata  o  caput  deste  artigo  dar-se-á  na  forma  a  ser 
estabelecida em ato do Comitê Gestor, observando-se que:
I - será irretratável para todo o ano-calendário;
II - deverá ser realizada no início do ano-calendário, na forma disciplinada pelo 
Comitê Gestor, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da 
opção, ressalvado o disposto no inciso III;
III - produzirá efeitos a partir da data do início de atividade desde que exercida 
nos termos, prazo e condições a serem estabelecidos em ato do Comitê Gestor 
a que se refere o caput deste parágrafo.
§ 6º O desenquadramento da sistemática de que trata o caput deste artigo será 
realizado de ofício ou mediante comunicação do MEI.
§  7º  O  desenquadramento  mediante  comunicação  do  MEI  à  Secretaria  da 
Receita Federal do Brasil - RFB dar-se-á:
I - por opção, que deverá ser efetuada no início do anocalendário, na forma 
disciplinada pelo Comitê Gestor, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro do 
ano-calendário da comunicação;
II - obrigatoriamente, quando o MEI incorrer em alguma das situações previstas 
no § 4º deste artigo, devendo a comunicação ser efetuada até o último dia útil 
do  mês  subseqüente  àquele  em  que  ocorrida  a  situação  de  vedação, 
produzindo efeitos a partir do mês subseqüente ao da ocorrência da situação 
impeditiva;
III  - obrigatoriamente, quando o MEI exceder, no ano-calendário, o limite de 
receita  bruta  previsto  no  §  1º  deste  artigo,  devendo  a  comunicação  ser 
efetuada até o último dia útil do mês subseqüente àquele em que ocorrido o 
excesso, produzindo efeitos:
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a) a partir de 1º de janeiro do ano-calendário subseqüente ao da ocorrência do 
excesso, na hipótese de não ter ultrapassado o referido limite em mais de 20% 
(vinte por cento);
b) retroativamente a 1º de janeiro do ano-calendário da ocorrência do excesso, 
na hipótese de ter ultrapassado o referido limite em mais de 20% (vinte por 
cento);
IV - obrigatoriamente, quando o MEI exceder o limite de receita bruta previsto 
no § 2º deste artigo, devendo a comunicação ser efetuada até o último dia útil 
do mês subseqüente àquele em que ocorrido o excesso, produzindo efeitos:
a) a partir de 1º de janeiro do ano-calendário subseqüente ao da ocorrência do 
excesso, na hipótese de não ter ultrapassado o referido limite em mais de 20% 
(vinte por cento);
b) retroativamente ao início de atividade, na hipótese de ter ultrapassado o 
referido limite em mais de 20% (vinte por cento).
§  8º  O  desenquadramento  de  ofício  dar-se-á  quando  verificada  a  falta  de 
comunicação de que trata o § 7º deste artigo.
§ 9º O Empresário Individual desenquadrado da sistemática de recolhimento 
prevista no caput deste artigo passará a recolher os tributos devidos pela regra 
geral  do  Simples  Nacional  a  partir  da  data  de  início  dos  efeitos  do 
desenquadramento, ressalvado o disposto no § 10 deste artigo.
§ 10. Nas hipóteses previstas nas alíneas a dos incisos III e IV do § 7º deste 
artigo, o MEI deverá recolher a diferença, sem acréscimos, em parcela única, 
juntamente  com  a  da  apuração  do  mês  de  janeiro  do  ano-calendário 
subseqüente ao do excesso, na forma a ser estabelecida em ato do Comitê 
Gestor.
§  11.  O  valor  referido  na  alínea  a  do  inciso  V  do  §  3º  deste  artigo  será 
reajustado,  na  forma  prevista  em  lei  ordinária,  na  mesma  data  de 
reajustamento dos benefícios de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 
1991, de forma a manter equivalência com a contribuição de que trata o § 2º do 
art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
§ 12. Aplica-se ao MEI que tenha optado pela contribuição na forma do § 1º 
deste artigo o disposto no § 4º do art. 55 e no § 2º do art. 94, ambos da Lei nº 
8.213,  de  24  de  julho  de  1991,  exceto  se  optar  pela  complementação  da 
contribuição previdenciária a que se refere o § 3º do art. 21 da Lei nº 8.212, de 
24 de julho de 1991.
§ 13. O MEI está dispensado, ressalvado o disposto no art.  18-C desta Lei 
Complementar, de:
I - atender o disposto no inciso IV do caput do art. 32 da Lei no 8.212, de 24 de 
julho de 1991;
II - apresentar a Relação Anual de Informações Sociais (Rais); e 
III - declarar ausência de fato gerador para a Caixa Econômica Federal para 
emissão da Certidão de Regularidade Fiscal perante o FGTS.
§ 14. O Comitê Gestor disciplinará o disposto neste artigo.
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§ 15. A inadimplência do recolhimento do valor previsto na alínea a do inciso V 
do § 3º tem como consequência a não contagem da competência em atraso 
para fins de carência para obtenção dos benefícios previdenciários respectivos.
§ 16. O CGSN estabelecerá, para o MEI, critérios, procedimentos, prazos e 
efeitos diferenciados para desenquadramento da sistemática de que trata este 
artigo, cobrança, inscrição em dívida ativa e exclusão do Simples Nacional.
§ 17. A alteração de dados no CNPJ informada pelo empresário à Secretaria 
da  Receita  Federal  do  Brasil  equivalerá  à  comunicação  obrigatória  de 
desenquadramento da sistemática de recolhimento de que trata este artigo, nas 
seguintes hipóteses:
I - alteração para natureza jurídica distinta de empresário individual a que se 
refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 2002;
II - inclusão de atividade econômica não autorizada pelo CGSN;
III - abertura de filial.
Art.  18-B. A empresa contratante de serviços executados por intermédio do 
MEI mantém, em relação a esta contratação, a obrigatoriedade de recolhimento 
da contribuição a que se refere o inciso III do caput e o § 1º do art. 22 da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991, e o cumprimento das obrigações acessórias 
relativas à contratação de contribuinte individual.
§ 1º Aplica-se o disposto no caput em relação ao MEI que for contratado para 
prestar serviços de hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria e de 
manutenção ou reparo de veículos.
§  2º  O  disposto  no  caput  e  no  §  1o  não  se  aplica  quando  presentes  os 
elementos da relação de emprego,  ficando a contratante sujeita  a  todas as 
obrigações  dela  decorrentes,  inclusive  trabalhistas,  tributárias  e 
previdenciárias.
Art.  18-C. Observado o disposto no art.  18-A, e seus parágrafos, desta Lei 
Complementar,  poderá se enquadrar como MEI o empresário individual  que 
possua um único empregado que receba exclusivamente 1 (um) salário mínimo 
ou o piso salarial da categoria profissional.
§ 1º Na hipótese referida no caput, o MEI:
I - deverá reter e recolher a contribuição previdenciária relativa ao segurado a 
seu serviço na forma da lei, observados prazo e condições estabelecidos pelo 
CGSN;
II - é obrigado a prestar informações relativas ao segurado a seu serviço, na 
forma estabelecida pelo CGSN; e
III - está sujeito ao recolhimento da contribuição de que trata o inciso VI do 
caput do art. 13, calculada à alíquota de 3% (três por cento) sobre o salário de 
contribuição previsto no caput, na forma e prazos estabelecidos pelo CGSN.
§ 2º Para os casos de afastamento legal do único empregado do MEI, será 
permitida a contratação de outro empregado, inclusive por prazo determinado, 
até  que  cessem as  condições  do  afastamento,  na  forma estabelecida  pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego.
§ 3º O CGSN poderá determinar, com relação ao MEI, a forma, a periodicidade 
e o prazo:
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I  -  de  entrega  à  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  de  uma  única 
declaração  com  dados  relacionados  a  fatos  geradores,  base  de  cálculo  e 
valores dos tributos previstos nos arts.  18-A e 18-C, da contribuição para a 
Seguridade  Social  descontada  do  empregado  e  do  Fundo  de  Garantia  do 
Tempo de Serviço (FGTS), e outras informações de interesse do Ministério do 
Trabalho  e  Emprego,  do  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social  (INSS)  e  do 
Conselho Curador do FGTS, observado o disposto no § 7o do art. 26;
II - do recolhimento dos tributos previstos nos arts. 18-A e 18-C, bem como do 
FGTS e da contribuição para a Seguridade Social descontada do empregado.
§ 4º A entrega da declaração única de que trata o inciso I do § 3o substituirá, 
na forma regulamentada pelo CGSN, a obrigatoriedade de entrega de todas as 
informações,  formulários  e  declarações  a  que  estão  sujeitas  as  demais 
empresas ou equiparados que contratam empregados, inclusive as relativas ao 
recolhimento do FGTS, à Relação Anual de Informações Sociais (Rais) e ao 
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).
§ 5º Na hipótese de recolhimento do FGTS na forma do inciso II do § 3o, deve-
se assegurar a transferência dos recursos e dos elementos identificadores do 
recolhimento  ao  gestor  desse  fundo  para  crédito  na  conta  vinculada  do 
trabalhador.
Art. 19. Sem prejuízo da possibilidade de adoção de todas as faixas de receita 
previstas nos Anexos I a V desta Lei Complementar, os Estados poderão optar 
pela aplicação de sublimite para efeito de recolhimento do ICMS na forma do 
Simples Nacional em seus respectivos territórios, da seguinte forma:
I - os Estados cuja participação no Produto Interno Bruto brasileiro seja de até 
1%  (um  por  cento)  poderão  optar  pela  aplicação,  em  seus  respectivos 
territórios, das faixas de receita bruta anual até 35% (trinta e cinco por cento), 
ou até 50% (cinquenta por cento), ou até 70% (setenta por cento) do limite 
previsto no inciso II do caput do art. 3º;
II  -  os Estados cuja participação no Produto Interno Bruto brasileiro seja de 
mais de 1% (um por cento) e de menos de 5% (cinco por cento) poderão optar 
pela  aplicação,  em seus  respectivos  territórios,  das  faixas  de  receita  bruta 
anual até 50% (cinquenta por cento) ou até 70% (setenta por cento) do limite 
previsto no inciso II do caput do art. 3º; e
III - os Estados cuja participação no Produto Interno Bruto brasileiro seja igual 
ou superior a 5% (cinco por cento) ficam obrigados a adotar todas as faixas de 
receita bruta anual.
§ 1º A participação no Produto Interno Bruto brasileiro será apurada levando 
em conta o último resultado divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística ou outro órgão que o substitua.
§ 2º A opção prevista nos incisos I e II do caput, bem como a obrigatoriedade 
prevista no inciso III do caput, surtirá efeitos somente para o ano-calendário 
subsequente, salvo deliberação do CGSN.
§ 3º O disposto neste artigo aplica-se ao Distrito Federal.
Art.  20. A  opção  feita  na  forma do  art.  19  desta  Lei  Complementar  pelos 
Estados importará adoção do mesmo limite de receita bruta anual para efeito 

31



                        PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

                        TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

de recolhimento na forma do ISS dos Municípios nele localizados, bem como 
para o do ISS devido no Distrito Federal.
§ 1º A empresa de pequeno porte que ultrapassar os limites a que se referem 
os incisos I  ou II  do caput  do art.  19 estará automaticamente impedida de 
recolher  o  ICMS e  o  ISS  na  forma  do  Simples  Nacional,  a  partir  do  mês 
subsequente  ao  que  tiver  ocorrido  o  excesso,  relativamente  aos  seus 
estabelecimentos  localizados  na  unidade  da  Federação  que  os  houver 
adotado, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 13 do art. 3º.
§ 1º-A. Os efeitos do impedimento previsto no § 1º ocorrerão no ano-calendário 
subsequente se o excesso verificado não for superior a 20% (vinte por cento) 
dos limites referidos.
§ 2º O disposto no § 1o deste artigo não se aplica na hipótese de o Estado ou 
de o Distrito Federal adotarem, compulsoriamente ou por opção, a aplicação de 
faixa de receita bruta superior à que vinha sendo utilizada no ano-calendário 
em que ocorreu o excesso da receita bruta.
§ 3º Na hipótese em que o recolhimento do ICMS ou do ISS não esteja sendo 
efetuado por meio do Simples Nacional por força do disposto neste artigo e no 
art.  19  desta  Lei  Complementar,  as  faixas  de  receita  do  Simples  Nacional 
superiores  àquela  que  tenha  sido  objeto  de  opção  pelos  Estados  ou  pelo 
Distrito  Federal  sofrerão,  para  efeito  de  recolhimento  do  Simples  Nacional, 
redução na alíquota equivalente aos percentuais relativos a esses impostos 
constantes dos Anexos I a V desta Lei Complementar, conforme o caso.
§ 4º O Comitê Gestor regulamentará o disposto neste artigo e no art. 19 desta 
Lei Complementar.
Seção IV
Do Recolhimento dos Tributos Devidos
Art.  21. Os tributos devidos, apurados na forma dos arts. 18 a 20 desta Lei 
Complementar, deverão ser pagos:
I - por meio de documento único de arrecadação, instituído pelo Comitê Gestor;
II - (REVOGADO)
III - enquanto não regulamentado pelo Comitê Gestor, até o último dia útil da 
primeira quinzena do mês subseqüente àquele a que se referir;
IV - em banco integrante da rede arrecadadora do Simples Nacional, na forma 
regulamentada pelo Comitê Gestor.
§ 1º Na hipótese de a microempresa ou a empresa de pequeno porte possuir 
filiais, o recolhimento dos tributos do Simples Nacional dar-se-á por intermédio 
da matriz.
§  2º  Poderá  ser  adotado  sistema  simplificado  de  arrecadação  do  Simples 
Nacional, inclusive sem utilização da rede bancária, mediante requerimento do 
Estado, Distrito Federal ou Município ao Comitê Gestor.
§ 3º O valor não pago até a data do vencimento sujeitar-se-á à incidência de 
encargos legais na forma prevista na legislação do imposto sobre a renda.
§  4º  A retenção na fonte  de  ISS das microempresas ou  das empresas de 
pequeno  porte  optantes  pelo  Simples  Nacional  somente  será  permitida  se 
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observado o disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 
2003, e deverá observar as seguintes normas:
I  -  a  alíquota  aplicável  na  retenção  na  fonte  deverá  ser  informada  no 
documento fiscal e corresponderá ao percentual de ISS previsto nos Anexos III, 
IV  ou  V  desta  Lei  Complementar  para  a  faixa  de  receita  bruta  a  que  a 
microempresa ou a empresa de pequeno porte estiver sujeita no mês anterior 
ao da prestação;
II - na hipótese de o serviço sujeito à retenção ser prestado no mês de início de 
atividades  da  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte,  deverá  ser 
aplicada  pelo  tomador  a  alíquota  correspondente  ao  percentual  de  ISS 
referente  à  menor  alíquota  prevista  nos  Anexos  III,  IV  ou  V  desta  Lei 
Complementar;
III  -  na  hipótese  do  inciso  II  deste  parágrafo,  constatando-se  que  houve 
diferença  entre  a  alíquota  utilizada  e  a  efetivamente  apurada,  caberá  à 
microempresa ou empresa de pequeno porte prestadora dos serviços efetuar o 
recolhimento dessa diferença no mês subseqüente ao do início de atividade em 
guia própria do Município;
IV - na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte estar sujeita 
à tributação do ISS no Simples Nacional por valores fixos mensais, não caberá 
a retenção a que se refere o caput deste parágrafo;
V - na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte não informar 
a alíquota de que tratam os incisos I e II deste parágrafo no documento fiscal, 
aplicar-se-á a alíquota correspondente ao percentual de ISS referente à maior 
alíquota prevista nos Anexos III, IV ou V desta Lei Complementar;
VI - não será eximida a responsabilidade do prestador de serviços quando a 
alíquota do ISS informada no documento fiscal for inferior à devida, hipótese 
em que o  recolhimento  dessa  diferença será  realizado  em guia  própria  do 
Município;
VII - o valor retido, devidamente recolhido, será definitivo, não sendo objeto de 
partilha com os municípios, e sobre a receita de prestação de serviços que 
sofreu a retenção não haverá incidência de ISS a ser recolhido no Simples 
Nacional.
§ 4º-A. Na hipótese de que tratam os incisos I e II  do § 4º,  a falsidade na 
prestação dessas informações sujeitará o responsável, o titular, os sócios ou os 
administradores da microempresa e da empresa de pequeno porte, juntamente 
com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na 
legislação criminal e tributária.
§ 5º O CGSN regulará a compensação e a restituição dos valores do Simples 
Nacional recolhidos indevidamente ou em montante superior ao devido.
§ 6º O valor a ser restituído ou compensado será acrescido de juros obtidos 
pela  aplicação da taxa  referencial  do Sistema Especial  de Liquidação e de 
Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do mês 
subsequente ao do pagamento indevido ou a maior que o devido até o mês 
anterior  ao  da  compensação  ou  restituição,  e  de  1%  (um  por  cento) 
relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.
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§  7º  Os  valores  compensados  indevidamente  serão  exigidos  com  os 
acréscimos moratórios de que trata o art. 35. 
§ 8º Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade de 
declaração apresentada pelo sujeito  passivo,  o  contribuinte  estará  sujeito  à 
multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da 
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como 
base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
§  9º  É  vedado  o  aproveitamento  de  créditos  não  apurados  no  Simples 
Nacional,  inclusive  de  natureza  não  tributária,  para  extinção  de  débitos  do 
Simples Nacional.
§ 10. Os créditos apurados no Simples Nacional não poderão ser utilizados 
para extinção de outros débitos para com as Fazendas Públicas,  salvo por 
ocasião da compensação de ofício oriunda de deferimento em processo de 
restituição ou após a exclusão da empresa do Simples Nacional.
§  11.  No  Simples  Nacional,  é  permitida  a  compensação  tão  somente  de 
créditos para extinção de débitos para com o mesmo ente federado e relativos 
ao mesmo tributo.
§ 12. Na restituição e compensação no Simples Nacional serão observados os 
prazos de decadência e prescrição previstos na Lei no 5.172, de 25 de outubro 
de 1966 (Código Tributário Nacional).
§  13.  É vedada a cessão de créditos para extinção de débitos no Simples 
Nacional.
§  14.  Aplica-se  aos  processos  de  restituição  e  de  compensação  o  rito 
estabelecido pelo CGSN.
§  15.  Compete  ao  CGSN  fixar  critérios,  condições  para  rescisão,  prazos, 
valores mínimos de amortização e demais procedimentos para parcelamento 
dos  recolhimentos  em  atraso  dos  débitos  tributários  apurados  no  Simples 
Nacional, observado o disposto no § 3º deste artigo e no art. 35 e ressalvado o 
disposto no § 19 deste artigo.
§  16.  Os  débitos  de  que  trata  o  §  15  poderão  ser  parcelados  em até  60 
(sessenta) parcelas mensais, na forma e condições previstas pelo CGSN.
§ 17.  O valor  de cada prestação mensal,  por  ocasião do pagamento,  será 
acrescido  de  juros  equivalentes  à  taxa  referencial  do  Sistema  Especial  de 
Liquidação  e  de  Custódia  (Selic)  para  títulos  federais,  acumulada 
mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até 
o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês 
em que o pagamento estiver sendo efetuado, na forma regulamentada pelo 
CGSN.
§ 18. Será admitido reparcelamento de débitos constantes de parcelamento em 
curso ou que tenha sido rescindido, podendo ser incluídos novos débitos, na 
forma regulamentada pelo CGSN.
§ 19. Os débitos constituídos de forma isolada por parte de Estado, do Distrito 
Federal ou de Município, em face de ausência de aplicativo para lançamento 
unificado, relativo a tributo de sua competência, que não estiverem inscritos em 
Dívida  Ativa  da  União,  poderão  ser  parcelados  pelo  ente  responsável  pelo 
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lançamento de acordo com a respectiva legislação, na forma regulamentada 
pelo CGSN.
§  20.  O  pedido  de  parcelamento  deferido  importa  confissão  irretratável  do 
débito e configura confissão extrajudicial.
§ 21. Serão aplicadas na consolidação as reduções das multas de lançamento 
de ofício previstas na legislação federal, conforme regulamentação do CGSN.
§ 22. O repasse para os entes federados dos valores pagos e da amortização 
dos  débitos  parcelados  será  efetuado  proporcionalmente  ao  valor  de  cada 
tributo na composição da dívida consolidada.
§ 23. No caso de parcelamento de débito inscrito em dívida ativa, o devedor 
pagará custas, emolumentos e demais encargos legais.
§ 24. Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para 
inscrição em dívida ativa ou prosseguimento da execução, conforme o caso, 
até deliberação do CGSN, a falta de pagamento:
I - de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não; ou 
II - de 1 (uma) parcela, estando pagas todas as demais.
Seção V
Do Repasse do Produto da Arrecadação
Art. 22.  O Comitê Gestor definirá o sistema de repasses do total arrecadado, 
inclusive encargos legais, para o:
I - Município ou Distrito Federal, do valor correspondente ao ISS;
II - Estado ou Distrito Federal, do valor correspondente ao ICMS;
III - Instituto Nacional do Seguro Social, do valor correspondente à Contribuição 
para manutenção da Seguridade Social.
Parágrafo único. Enquanto o Comitê Gestor não regulamentar o prazo para o 
repasse previsto  no inciso II  do caput deste artigo, esse será efetuado nos 
prazos estabelecidos nos convênios celebrados no âmbito do colegiado a que 
se refere a alínea g do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal.
Seção VI
Dos Créditos
Art.  23. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo 
Simples  Nacional  não  farão  jus  à  apropriação  nem  transferirão  créditos 
relativos a impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional.
§  1º  As  pessoas  jurídicas  e  aquelas  a  elas  equiparadas  pela  legislação 
tributária  não  optantes  pelo  Simples  Nacional  terão  direito  a  crédito 
correspondente ao ICMS incidente sobre as suas aquisições de mercadorias 
de  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte  optante  pelo  Simples 
Nacional,  desde  que  destinadas  à  comercialização  ou  industrialização  e 
observado,  como  limite,  o  ICMS  efetivamente  devido  pelas  optantes  pelo 
Simples Nacional em relação a essas aquisições.
§ 2º A alíquota aplicável ao cálculo do crédito de que trata o § 1º deste artigo 
deverá ser informada no documento fiscal e corresponderá ao percentual de 
ICMS previsto  nos Anexos I  ou II  desta Lei  Complementar para a faixa de 
receita bruta a que a microempresa ou a empresa de pequeno porte estiver 
sujeita no mês anterior ao da operação.
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§ 3º Na hipótese de a operação ocorrer no mês de início de atividades da 
microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, a 
alíquota  aplicável  ao  cálculo  do  crédito  de  que  trata  o  §  1º  deste  artigo 
corresponderá ao percentual de ICMS referente à menor alíquota prevista nos 
Anexos I ou II desta Lei Complementar.
§ 4º Não se aplica o disposto nos §§ 1º a 3º deste artigo quando:
I - a microempresa ou empresa de pequeno porte estiver sujeita à tributação do 
ICMS no Simples Nacional por valores fixos mensais;
II - a microempresa ou a empresa de pequeno porte não informar a alíquota de 
que trata o § 2º deste artigo no documento fiscal;
III - houver isenção estabelecida pelo Estado ou Distrito Federal que abranja a 
faixa de receita bruta a que a microempresa ou a empresa de pequeno porte 
estiver sujeita no mês da operação.
IV  -  o  remetente  da  operação  ou  prestação  considerar,  por  opção,  que  a 
alíquota determinada na forma do caput e dos §§ 1º e 2º do art. 18 desta Lei 
Complementar deverá incidir sobre a receita recebida no mês.
§  5º  Mediante  deliberação  exclusiva  e  unilateral  dos  Estados  e  do  Distrito 
Federal,  poderá  ser  concedido  às  pessoas  jurídicas  e  àquelas  a  elas 
equiparadas  pela  legislação  tributária  não  optantes  pelo  Simples  Nacional 
crédito  correspondente  ao  ICMS incidente  sobre  os  insumos utilizados  nas 
mercadorias  adquiridas  de  indústria  optante  pelo  Simples  Nacional,  sendo 
vedado o estabelecimento de diferenciação no valor do crédito em razão da 
procedência dessas mercadorias.
'§ 6º O Comitê Gestor do Simples Nacional disciplinará o disposto neste artigo.
Art.  24. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo 
Simples Nacional não poderão utilizar ou destinar qualquer valor a título de 
incentivo fiscal.
Parágrafo único. Não serão consideradas quaisquer alterações em bases de 
cálculo,  alíquotas  e  percentuais  ou  outros  fatores  que  alterem  o  valor  de 
imposto ou contribuição apurado na forma do Simples Nacional, estabelecidas 
pela  União,  Estado,  Distrito  Federal  ou  Município,  exceto  as  previstas  ou 
autorizadas nesta Lei Complementar.
Seção VII
Das Obrigações Fiscais Acessórias
Art. 25. A microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples 
Nacional  deverá apresentar anualmente à Secretaria da Receita Federal  do 
Brasil  declaração  única  e  simplificada  de  informações  socioeconômicas  e 
fiscais, que deverá ser disponibilizada aos órgãos de fiscalização tributária e 
previdenciária, observados prazo e modelo aprovados pelo CGSN e observado 
o disposto no § 15- A do art. 18.
§ 1º A declaração de que trata o caput deste artigo constitui confissão de dívida 
e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos tributos e contribuições 
que não tenham sido recolhidos resultantes das informações nela prestadas.
§ 2º A situação de inatividade deverá ser informada na declaração de que trata 
o caput deste artigo, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor.
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§ 3º Para efeito do disposto no § 2º deste artigo, considerase em situação de 
inatividade a microempresa ou a empresa de pequeno porte que não apresente 
mutação patrimonial e atividade operacional durante todo o ano-calendário.
§ 4º A declaração de que trata o caput deste artigo, relativa ao MEI definido no 
art. 18-A desta Lei Complementar, conterá, para efeito do disposto no art. 3º da 
Lei  Complementar  nº  63,  de  11  de  janeiro  de  1990,  tão-somente  as 
informações relativas à receita bruta total  sujeita ao ICMS, sendo vedada a 
instituição  de  declarações  adicionais  em  decorrência  da  referida  Lei 
Complementar.
Art.  26. As  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  optantes  pelo 
Simples  Nacional ficam obrigadas a:
I - emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de acordo com 
instruções expedidas pelo Comitê Gestor;
II  -  manter  em boa ordem e  guarda os  documentos que fundamentaram a 
apuração  dos  impostos  e  contribuições  devidos  e  o  cumprimento  das 
obrigações  acessórias  a  que  se  refere  o  art.  25  desta  Lei  Complementar 
enquanto não decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações 
que lhes sejam pertinentes.
§ 1º O MEI fará a comprovação da receita bruta mediante apresentação do 
registro de vendas ou de prestação de serviços na forma estabelecida pelo 
CGSN, ficando dispensado da emissão do documento fiscal previsto no inciso I 
do  caput,  ressalvadas  as  hipóteses  de  emissão  obrigatória  previstas  pelo 
referido Comitê.
I - (REVOGADO)
II - (REVOGADO)
III - (REVOGADO)
§ 2º  As demais microempresas e as empresas de pequeno porte,  além do 
disposto nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão, ainda, manter o livro-
caixa em que será escriturada sua movimentação financeira e bancária.
§ 3º A exigência de declaração única a que se refere o caput do art. 25 desta 
Lei  Complementar  não  desobriga  a  prestação  de  informações  relativas  a 
terceiros.
§ 4º As microempresas e empresas de pequeno porte referidas no § 2o deste 
artigo ficam sujeitas a outras obrigações acessórias a serem estabelecidas pelo 
Comitê  Gestor,  com  características  nacionalmente  uniformes,  vedado  o 
estabelecimento de  regras  unilaterais  pelas unidades políticas partícipes  do 
sistema.
§ 5º As microempresas e empresas de pequeno porte ficam sujeitas à entrega 
de declaração eletrônica que deva conter  os dados referentes aos serviços 
prestados ou tomados de terceiros, na conformidade do que dispuser o Comitê 
Gestor.
§ 6º Na hipótese do § 1º deste artigo:
I - deverão ser anexados ao registro de vendas ou de prestação de serviços, na 
forma  regulamentada  pelo  Comitê  Gestor,  os  documentos  fiscais 
comprobatórios das entradas de mercadorias e serviços tomados referentes ao 
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período,  bem  como  os  documentos  fiscais  relativos  às  operações  ou 
prestações realizadas eventualmente emitidos;
II  -  será  obrigatória  a  emissão  de  documento  fiscal  nas  vendas  e  nas 
prestações de serviços realizadas pelo MEI para destinatário cadastrado no 
Cadastro  Nacional  da  Pessoa  Jurídica  (CNPJ),  ficando  dispensado  desta 
emissão para o consumidor final.
§ 7º Cabe ao CGSN dispor sobre a exigência da certificação digital  para o 
cumprimento de obrigações principais e acessórias por parte da microempresa, 
inclusive o MEI, ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, 
inclusive para o recolhimento do FGTS.
Art.  27. As  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  optantes  pelo 
Simples  Nacional  poderão,  opcionalmente,  adotar  contabilidade  simplificada 
para  os  registros  e  controles  das  operações  realizadas,  conforme 
regulamentação do Comitê Gestor.
Seção VIII
Da Exclusão do Simples Nacional
Art.  28. A  exclusão  do  Simples  Nacional  será  feita  de  ofício  ou  mediante 
comunicação das empresas optantes.
Parágrafo  único.  As  regras  previstas  nesta  seção  e  o  modo  de  sua 
implementação serão regulamentados pelo Comitê Gestor.
Art.  29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional 
dar-se-á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
II  -  for  oferecido  embaraço  à  fiscalização,  caracterizado  pela  negativa  não 
justificada de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem 
como  pelo  não  fornecimento  de  informações  sobre  bens,  movimentação 
financeira, negócio ou atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas 
demais hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da força pública;
III  -  for  oferecida  resistência  à  fiscalização,  caracterizada  pela  negativa  de 
acesso ao estabelecimento, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde 
desenvolvam suas atividades ou se encontrem bens de sua propriedade;
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei 
Complementar;
VI - a empresa for declarada inapta, na forma dos arts. 81 e 82 da Lei nº 9.430, 
de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores;
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação 
da movimentação financeira, inclusive bancária;
IX - for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas 
supera em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo 
período, excluído o ano de início de atividade; 
X -  for  constatado que durante o ano-calendário  o  valor  das aquisições de 
mercadorias para comercialização ou industrialização, ressalvadas hipóteses 
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justificadas de aumento de estoque, for superior a 80% (oitenta por cento) dos 
ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de início de atividade.
XI - houver descumprimento reiterado da obrigação contida no inciso I do caput 
do art. 26;
XII  -  omitir  de  forma  reiterada  da  folha  de  pagamento  da  empresa  ou  de 
documento de informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista 
ou tributária, segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual 
que lhe preste serviço.
§  1º  Nas  hipóteses  previstas  nos  incisos  II  a  XII  do  caput  deste  artigo,  a 
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo 
a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos 
próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.
§ 2º O prazo de que trata o § 1o deste artigo será elevado para 10 (dez) anos 
caso  seja  constatada  a  utilização  de  artifício,  ardil  ou  qualquer  outro  meio 
fraudulento  que induza ou mantenha a  fiscalização em erro,  com o  fim de 
suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apurável segundo o regime especial 
previsto nesta Lei Complementar.
§ 3º A exclusão de ofício será realizada na forma regulamentada pelo Comitê 
Gestor,  cabendo  o  lançamento  dos  tributos  e  contribuições  apurados  aos 
respectivos entes tributantes.
§ 4º (REVOGADO)
§ 5º A competência para exclusão de ofício do Simples Nacional obedece ao 
disposto  no  art.  33,  e  o  julgamento  administrativo,  ao  disposto  no  art.  39, 
ambos desta Lei Complementar.
§ 6º Nas hipóteses de exclusão previstas no caput, a notificação:
I - será efetuada pelo ente federativo que promoveu a exclusão; e 
II  -  poderá  ser  feita  por  meio  eletrônico,  observada  a  regulamentação  do 
CGSN.
§ 7º (REVOGADO)
§ 8º A notificação de que trata o § 6º aplica-se ao indeferimento da opção pelo 
Simples Nacional.
§ 9º Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII 
do caput:
I - a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou 
alternados, de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada 
em relação aos últimos 5 (cinco) anoscalendário, formalizadas por intermédio 
de auto de infração ou notificação de lançamento; ou 
II  -  a  segunda  ocorrência  de  idênticas  infrações,  caso  seja  constatada  a 
utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou 
mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento 
de tributo.
Art.  30. A  exclusão  do  Simples  Nacional,  mediante  comunicação  das 
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - por opção;
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II  -  obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de 
vedação previstas nesta Lei Complementar; ou
III  -  obrigatoriamente,  quando  ultrapassado,  no  ano-calendário  de  início  de 
atividade, o limite proporcional de receita bruta de que trata o § 2º do art. 3º;
IV  -  obrigatoriamente,  quando  ultrapassado,  no  ano-calendário,  o  limite  de 
receita bruta previsto no inciso II do caput do art. 3o, quando não estiver no 
ano-calendário de início de atividade.
§ 1º A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal:
I - na hipótese do inciso I do caput deste artigo, até o último dia útil do mês de 
janeiro;
II - na hipótese do inciso II do caput deste artigo, até o último dia útil do mês 
subseqüente àquele em que ocorrida a situação de vedação;
III - na hipótese do inciso III do caput:
a) até o último dia útil do mês seguinte àquele em que tiver ultrapassado em 
mais de 20% (vinte por cento) o limite proporcional de que trata o § 10 do art. 
3º; ou
b) até o último dia útil do mês de janeiro do ano-calendário subsequente ao de 
início de atividades, caso o excesso seja inferior a 20% (vinte por cento) do 
respectivo limite;
IV - na hipótese do inciso IV do caput:
a) até o último dia útil do mês subsequente à ultrapassagem em mais de 20% 
(vinte por cento) do limite de receita bruta previsto no inciso II do caput do art. 
3º; ou
b) até o último dia útil do mês de janeiro do ano-calendário subsequente, na 
hipótese de não ter ultrapassado em mais de 20% (vinte por cento) o limite de 
receita bruta previsto no inciso II do caput do art. 3º.
§ 2º A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser 
estabelecida pelo Comitê Gestor.
§ 3º A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à Secretaria 
da Receita Federal do Brasil, equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão 
do Simples Nacional nas seguintes hipóteses:
I  -  alteração  de  natureza  jurídica  para  Sociedade  Anônima,  Sociedade 
Empresária em Comandita por Ações, Sociedade em Conta de Participação ou 
Estabelecimento, no Brasil, de Sociedade Estrangeira;
II - inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional;
III - inclusão de sócio pessoa jurídica;
IV - inclusão de sócio domiciliado no exterior;
V - cisão parcial; ou
VI - extinção da empresa.
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do 
Simples Nacional produzirá efeitos:
I - na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir 
de 1º de janeiro do ano-calendário subseqüente, ressalvado o disposto no § 4º 
deste artigo;
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II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir 
do mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva;
III - na hipótese do inciso III do caput do art. 30 desta Lei Complementar:
a) desde o início das atividades;
b) a partir de 1º de janeiro do ano-calendário subsequente, na hipótese de não 
ter ultrapassado em mais de 20% (vinte por cento) o limite proporcional de que 
trata o § 10 do art. 3º;
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a 
partir  do  ano-calendário  subseqüente  ao  da  ciência  da  comunicação  da 
exclusão.
V - na hipótese do inciso IV do caput do art. 30:
a) a partir do mês subsequente à ultrapassagem em mais de 20% (vinte por 
cento) do limite de receita bruta previsto no inciso II do art. 3o;
b) a partir de 1º de janeiro do ano-calendário subsequente, na hipótese de não 
ter ultrapassado em mais de 20% (vinte por cento) o limite de receita bruta 
previsto no inciso II do art. 3o.
§  1º  Na  hipótese  prevista  no  inciso  III  do  caput  do  art.  30  desta  Lei 
Complementar,  a  microempresa ou empresa de pequeno porte  não poderá 
optar, no ano-calendário subseqüente ao do início de atividades, pelo Simples 
Nacional.
§ 2º Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art.  17, será permitida a 
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante 
a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de 
até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
§ 3º O CGSN regulamentará os procedimentos relativos ao impedimento de 
recolher  o  ICMS  e  o  ISS  na  forma  do  Simples  Nacional,  em  face  da 
ultrapassagem dos limites estabelecidos na forma dos incisos I ou II do art. 19 
e do art. 20.
§ 4º No caso de a microempresa ou a empresa de pequeno porte ser excluída 
do Simples Nacional no mês de janeiro, na hipótese do inciso I do caput do art. 
30 desta Lei Complementar, os efeitos da exclusão dar-se-ão nesse mesmo 
ano.
§ 5º Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, uma vez que o motivo da 
exclusão deixe de existir, havendo a exclusão retroativa de ofício no caso do 
inciso I do caput do art. 29 desta Lei Complementar, o efeito desta dar-se-á a 
partir  do  mês  seguinte  ao  da  ocorrência  da  situação  impeditiva,  limitado, 
porém, ao último dia do ano-calendário em que a referida situação deixou de 
existir.
Art.  32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do 
Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os 
efeitos da exclusão,  às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas 
jurídicas.
§ 1º Para efeitos do disposto no caput deste artigo, na hipótese da alínea a do 
inciso III do caput do art. 31 desta Lei Complementar, a microempresa ou a 
empresa de  pequeno  porte  desenquadrada ficará  sujeita  ao  pagamento  da 
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totalidade ou diferença dos respectivos impostos e contribuições, devidos de 
conformidade com as normas gerais de incidência, acrescidos, tão-somente, de 
juros de mora, quando efetuado antes do início de procedimento de ofício.
§ 2º Para efeito do disposto no caput deste artigo, o sujeito passivo poderá 
optar pelo recolhimento do imposto de renda e da Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido na forma do lucro presumido, lucro real trimestral ou anual.
§ 3º Aplica-se o disposto no caput e no § 1o em relação ao ICMS e ao ISS à 
empresa impedida de recolher esses impostos na forma do Simples Nacional, 
em face da ultrapassagem dos limites a que se referem os incisos I e II  do 
caput do art. 19, relativamente ao estabelecimento localizado na unidade da 
federação que os houver adotado.
Seção IX
Da Fiscalização
Art. 33. A competência para fiscalizar o cumprimento das obrigações principais 
e acessórias relativas ao Simples Nacional e para verificar a ocorrência das 
hipóteses previstas  no  art.  29  desta  Lei  Complementar  é  da  Secretaria  da 
Receita Federal e das Secretarias de Fazenda ou de Finanças do Estado ou do 
Distrito Federal, segundo a localização do estabelecimento, e, tratando-se de 
prestação  de  serviços  incluídos  na  competência  tributária  municipal,  a 
competência será também do respectivo Município.
§ 1º As Secretarias de Fazenda ou Finanças dos Estados poderão celebrar 
convênio  com  os  Municípios  de  sua  jurisdição  para  atribuir  a  estes  a 
fiscalização a que se refere o caput deste artigo.
§ 1º-A. Dispensa-se o convênio de que trata o § 1o na hipótese de ocorrência 
de  prestação  de serviços  sujeita  ao  ISS por  estabelecimento  localizado no 
Município.
§ 1º-B. A fiscalização de que trata o caput,  após iniciada, poderá abranger 
todos  os  demais  estabelecimentos  da  microempresa  ou  da  empresa  de 
pequeno porte, independentemente da atividade por eles exercida ou de sua 
localização, na forma e condições estabelecidas pelo CGSN.
§ 1º-C.  As  autoridades fiscais  de  que trata  o  caput  têm competência  para 
efetuar o lançamento de todos os tributos previstos nos incisos I a VIII do art. 
13,  apurados  na  forma  do  Simples  Nacional,  relativamente  a  todos  os 
estabelecimentos da empresa, independentemente do ente federado instituidor.
§  1º-D.  A  competência  para  autuação  por  descumprimento  de  obrigação 
acessória é privativa da administração tributária perante a qual  a obrigação 
deveria ter sido cumprida.
§ 2º Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte exercer 
alguma das atividades de prestação de serviços previstas no § 5º-C do art. 18 
desta Lei Complementar, caberá à Secretaria da Receita Federal do Brasil a 
fiscalização da Contribuição para a Seguridade Social, a cargo da empresa, de 
que trata o art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
§ 3º O valor não pago, apurado em procedimento de fiscalização, será exigido 
em  lançamento  de  ofício  pela  autoridade  competente  que  realizou  a 
fiscalização.
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§ 4º O Comitê Gestor disciplinará o disposto neste artigo. 
Seção X
Da Omissão de Receita
Art. 34. Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno porte optantes 
pelo Simples Nacional todas as presunções de omissão de receita existentes 
nas legislações de regência dos impostos e contribuições incluídos no Simples 
Nacional.
Seção XI
Dos Acréscimos Legais
Art. 35. Aplicam-se aos impostos e contribuições devidos pela microempresa e 
pela  empresa de pequeno porte,  inscritas  no  Simples  Nacional,  as  normas 
relativas aos juros e multa de mora e de ofício previstas para o imposto de 
renda, inclusive, quando for o caso, em relação ao ICMS e ao ISS.
Art.  36. A falta de comunicação, quando obrigatória, da exclusão da pessoa 
jurídica do Simples Nacional, nos prazos determinados no § 1º do art. 30 desta 
Lei Complementar, sujeitará a pessoa jurídica a multa correspondente a 10% 
(dez por cento) do total dos impostos e contribuições devidos de conformidade 
com o Simples Nacional no mês que anteceder o início dos efeitos da exclusão, 
não inferior a R$ 200,00 (duzentos reais), insusceptível de redução.
Art. 36-A.  A falta de comunicação, quando obrigatória, do desenquadramento 
do microempreendedor individual da sistemática de recolhimento prevista no 
art.  18-A  desta  Lei  Complementar  nos  prazos  determinados  em  seu  §  7º 
sujeitará  o  microempreendedor  individual  a  multa  no  valor  de  R$  50,00 
(cinquenta reais), insusceptível de redução.
Art. 37. A imposição das multas de que trata esta Lei Complementar não exclui 
a aplicação das sanções previstas na legislação penal, inclusive em relação a 
declaração  falsa,  adulteração  de  documentos  e  emissão  de  nota  fiscal  em 
desacordo  com a  operação  efetivamente  praticada,  a  que  estão  sujeitos  o 
titular ou sócio da pessoa jurídica.
Art. 38. O sujeito passivo que deixar de apresentar a Declaração Simplificada 
da Pessoa Jurídica a que se refere o art. 25 desta Lei Complementar, no prazo 
fixado,  ou que a apresentar  com incorreções ou omissões,  será intimado a 
apresentar  declaração  original,  no  caso  de  não-apresentação,  ou  a  prestar 
esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela autoridade fiscal, 
na forma definida pelo Comitê Gestor, e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I  -  de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o 
montante dos tributos e contribuições informados na Declaração Simplificada 
da Pessoa Jurídica, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega 
da  declaração  ou  entrega  após  o  prazo,  limitada  a  20% (vinte  por  cento), 
observado o disposto no § 3o deste artigo;
II  -  de  R$  100,00  (cem  reais)  para  cada  grupo  de  10  (dez)  informações 
incorretas ou omitidas.
§ 1º Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso I do caput deste artigo, 
será  considerado  como  termo  inicial  o  dia  seguinte  ao  término  do  prazo 
originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da 
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efetiva  entrega  ou,  no  caso  de  não-apresentação,  da  lavratura  do  auto  de 
infração.
§ 2º Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de 
qualquer procedimento de ofício; 
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se houver a apresentação da declaração 
no prazo fixado em intimação.
§ 3º A multa mínima a ser aplicada será de R$ 200,00 (duzentos reais).
§  4º  Considerar-se-á  não  entregue  a  declaração  que  não  atender  às 
especificações técnicas estabelecidas pelo Comitê Gestor.
§  5º  Na  hipótese  do  §  4o  deste  artigo,  o  sujeito  passivo  será  intimado  a 
apresentar nova declaração, no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da 
intimação, e sujeitar-se-á à multa prevista no inciso I  do caput deste artigo, 
observado o disposto nos §§ 1o a 3o deste artigo.
§  6º  A  multa  mínima  de  que  trata  o  §  3º  deste  artigo  a  ser  aplicada  ao 
Microempreendedor Individual na vigência da opção de que trata o art. 18-A 
desta Lei Complementar será de R$ 50,00 (cinqüenta reais).
Art. 38-A. O sujeito passivo que deixar de prestar as informações no sistema 
eletrônico de cálculo de que trata o § 15 do art. 18, no prazo previsto no § 15-A 
do  mesmo  artigo,  ou  que  as  prestar  com  incorreções  ou  omissões,  será 
intimado a fazê-lo, no caso de não apresentação, ou a prestar esclarecimentos, 
nos demais casos, no prazo estipulado pela autoridade fiscal, na forma definida 
pelo CGSN, e sujeitar-se-á às seguintes multas, para cada mês de referência:
I - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, a partir do primeiro dia 
do  quarto  mês  do  ano  subsequente  à  ocorrência  dos  fatos  geradores, 
incidentes  sobre  o  montante  dos  impostos  e  contribuições  decorrentes  das 
informações prestadas no sistema eletrônico de cálculo de que trata o § 15 do 
art. 18, ainda que integralmente pago, no caso de ausência de prestação de 
informações ou sua efetuação após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), 
observado o disposto no § 2o deste artigo; e
II  -  de  R$  20,00  (vinte  reais)  para  cada  grupo  de  10  (dez)  informações 
incorretas ou omitidas.
§  1º  Para  efeito  de  aplicação da multa  prevista  no  inciso  I  do  caput,  será 
considerado  como  termo  inicial  o  primeiro  dia  do  quarto  mês  do  ano 
subsequente à ocorrência dos fatos geradores e como termo final a data da 
efetiva  prestação  ou,  no  caso  de  não  prestação,  da  lavratura  do  auto  de 
infração.
§ 2º A multa mínima a ser aplicada será de R$ 50,00 (cinquenta reais) para 
cada mês de referência.
§ 3º Aplica-se ao disposto neste artigo o disposto nos §§ 2o, 4o e 5o do art. 38.
§ 4º O CGSN poderá estabelecer data posterior à prevista no inciso I do caput 
e no § 1º.
Seção XII
Do Processo Administrativo Fiscal
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Art.  39. O contencioso administrativo  relativo  ao  Simples  Nacional  será  de 
competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente 
federativo que efetuar o lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão 
de  ofício,  observados  os  dispositivos  legais  atinentes  aos  processos 
administrativos fiscais desse ente.
§  1º  O  Município  poderá,  mediante  convênio,  transferir  a  atribuição  de 
julgamento exclusivamente ao respectivo Estado em que se localiza.
§ 2º No caso em que o contribuinte do Simples Nacional exerça atividades 
incluídas no campo de incidência do ICMS e do ISS e seja apurada omissão de 
receita  de  que  não  se  consiga  identificar  a  origem,  a  autuação  será  feita 
utilizando  a  maior  alíquota  prevista  nesta  Lei  Complementar,  e  a  parcela 
autuada que não seja correspondente aos tributos e contribuições federais será 
rateada entre Estados e Municípios ou Distrito Federal.
§ 3º Na hipótese referida no § 2o deste artigo, o julgamento caberá ao Estado 
ou ao Distrito Federal.
§ 4º A intimação eletrônica dos atos do contencioso administrativo observará o 
disposto nos §§ 1o-A a 1o-D do art. 16.
§ 5º A impugnação relativa ao indeferimento da opção ou à exclusão poderá 
ser decidida em órgão diverso do previsto no caput, na forma estabelecida pela 
respectiva administração tributária.
§ 6º Na hipótese prevista no § 5o, o CGSN poderá disciplinar procedimentos e 
prazos,  bem como,  no  processo  de  exclusão,  prever  efeito  suspensivo  na 
hipótese de apresentação de impugnação, defesa ou recurso.
Art.  40. As consultas relativas ao Simples Nacional serão solucionadas pela 
Secretaria  da  Receita  Federal,  salvo  quando  se  referirem  a  tributos  e 
contribuições de competência estadual ou municipal, que serão solucionadas 
conforme  a  respectiva  competência  tributária,  na  forma  disciplinada  pelo 
Comitê Gestor.
Seção XIII
Do Processo Judicial
Art.  41. Os processos relativos  a impostos e contribuições abrangidos pelo 
Simples Nacional serão ajuizados em face da União, que será representada em 
juízo pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto no § 
5º deste artigo.
§ 1º Os Estados, Distrito Federal e Municípios prestarão auxílio à Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, em relação aos tributos de sua competência, na 
forma a ser disciplinada por ato do Comitê Gestor.
§  2º  Os  créditos  tributários  oriundos  da aplicação desta  Lei  Complementar 
serão apurados, inscritos em Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente 
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto no inciso 
V do § 5º deste artigo.
§ 3º  Mediante  convênio,  a  Procuradoria-Geral  da Fazenda Nacional  poderá 
delegar  aos  Estados  e  Municípios  a  inscrição  em  dívida  ativa  estadual  e 
municipal e a cobrança judicial dos tributos estaduais e municipais a que se 
refere esta Lei Complementar.
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§ 4º Aplica-se o disposto neste artigo aos impostos e contribuições que não 
tenham sido recolhidos resultantes das informações prestadas:
I - no sistema eletrônico de cálculo dos valores devidos no Simples Nacional de 
que trata o § 15 do art. 18;
II - na declaração a que se refere o art. 25.
§ 5º Excetuam-se do disposto no caput deste artigo: 
I  -  os mandados de segurança nos quais  se impugnem atos de autoridade 
coatora pertencente a Estado, Distrito Federal ou Município;
II  -  as  ações  que  tratem  exclusivamente  de  tributos  de  competência  dos 
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, as quais serão propostas em 
face desses entes federativos, representados em juízo por suas respectivas 
procuradorias;
III - as ações promovidas na hipótese de celebração do convênio de que trata o 
§ 3º deste artigo.
IV - o crédito tributário decorrente de auto de infração lavrado exclusivamente 
em face de descumprimento de obrigação acessória, observado o disposto no 
§ 1º-D do art. 33.
V - o crédito tributário relativo ao ICMS e ao ISS de que trata o § 16 do art. 18-
A.
CAPÍTULO V
DO ACESSO AOS MERCADOS
Seção única
Das Aquisições Públicas
Art.  42. Nas  licitações  públicas,  a  comprovação  de  regularidade  fiscal  das 
microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito 
de assinatura do contrato.
Art.  43. As  microempresas  e  empresas de  pequeno  porte,  por  ocasião  da 
participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,  mesmo que esta 
apresente alguma restrição.
§ 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal,  será 
assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento  em  que  o  proponente  for  declarado  o  vencedor  do  certame, 
prorrogáveis  por  igual  período,  a  critério  da  Administração  Pública,  para  a 
regularização  da  documentação,  pagamento  ou  parcelamento  do  débito,  e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa.
§ 2º A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o deste 
artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à 
Administração  convocar  os  licitantes  remanescentes,  na  ordem  de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
Art.  44. Nas  licitações  será  assegurada,  como  critério  de  desempate, 
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno 
porte.
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§  1º  Entende-se  por  empate  aquelas  situações  em  que  as  propostas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais 
ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
§ 2º Na modalidade de pregão, o intervalo percentual  estabelecido no § 1º 
deste artigo será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço.
Art. 45. Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, ocorrendo 
o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
I  -  a  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte  mais  bem  classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 
certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
II  -  não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno 
porte,  na  forma  do  inciso  I  do  caput  deste  artigo,  serão  convocadas  as 
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1o e 2o do 
art. 44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito;
III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos 
nos §§ 1º e 2º do art. 44 desta Lei Complementar, será realizado sorteio entre 
elas para  que se identifique aquela que primeiro  poderá  apresentar  melhor 
oferta.
§  1º  Na  hipótese  da  não-contratação  nos  termos  previstos  no  caput  deste 
artigo, o objeto licitado será adjudicado em favor  da proposta originalmente 
vencedora do certame.
§ 2º O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial 
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
§ 3º No caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais 
bem  classificada  será  convocada  para  apresentar  nova  proposta  no  prazo 
máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de 
preclusão.
Art.  46. A  microempresa e  a  empresa  de  pequeno porte  titular  de  direitos 
creditórios  decorrentes  de  empenhos liquidados  por  órgãos  e  entidades  da 
União, Estados, Distrito Federal e Município não pagos em até 30 (trinta) dias 
contados  da  data  de  liquidação  poderão  emitir  cédula  de  crédito 
microempresarial. 
Parágrafo único. A cédula de crédito microempresarial é título de crédito regido, 
subsidiariamente, pela legislação prevista para as cédulas de crédito comercial, 
tendo como lastro o empenho do poder público, cabendo ao Poder Executivo 
sua  regulamentação  no  prazo  de  180  (cento  e  oitenta)  dias  a  contar  da 
publicação desta Lei Complementar.
Art.  47. Nas contratações públicas da União, dos Estados e dos Municípios, 
poderá  ser  concedido  tratamento  diferenciado  e  simplificado  para  as 
microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  objetivando  a  promoção  do 
desenvolvimento  econômico  e  social  no  âmbito  municipal  e  regional,  a 
ampliação  da  eficiência  das  políticas  públicas  e  o  incentivo  à  inovação 
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tecnológica, desde que previsto e regulamentado na legislação do respectivo 
ente.
Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a 
administração pública poderá realizar processo licitatório:
I - destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte nas contratações cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta 
mil reais);
II - em que seja exigida dos licitantes a subcontratação de microempresa ou de 
empresa de pequeno porte, desde que o percentual máximo do objeto a ser 
subcontratado não exceda a 30% (trinta por cento) do total licitado;
III - em que se estabeleça cota deaté 25% (vinte e cinco por cento) do objeto 
para  a  contratação  de  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte,  em 
certames para a aquisição de bens e serviços de natureza divisível.
§ 1º O valor licitado por meio do disposto neste artigo não poderá exceder a 
25% (vinte e cinco por cento) do total licitado em cada ano civil.
§ 2º Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, os empenhos e pagamentos 
do  órgão  ou  entidade  da  administração  pública  poderão  ser  destinados 
diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.
Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar 
quando:
I - os critérios de tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas 
e  empresas  de  pequeno  porte  não  forem  expressamente  previstos  no 
instrumento convocatório;
II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados 
como  microempresas  ou  empresas  de  pequeno  porte  sediados  local  ou 
regionalmente  e  capazes  de  cumprir  as  exigências  estabelecidas  no 
instrumento convocatório;
III  -  o  tratamento  diferenciado  e  simplificado  para  as  microempresas  e 
empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou 
representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;
IV - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
CAPÍTULO VI
DA SIMPLIFICAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO
Seção I
Da Segurança e da Medicina do Trabalho
Art. 50. As microempresas e as empresas de pequeno porte serão estimuladas 
pelo poder público e pelos Serviços Sociais Autônomos a formar consórcios 
para acesso a serviços especializados em segurança e medicina do trabalho.
Seção II
Das Obrigações Trabalhistas
Art. 51. As microempresas e as empresas de pequeno porte são dispensadas:
I - da afixação de Quadro de Trabalho em suas dependências;
II - da anotação das férias dos empregados nos respectivos livros ou fichas de 
registro;
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III  -  de  empregar  e  matricular  seus  aprendizes  nos  cursos  dos  Serviços 
Nacionais de Aprendizagem;
IV - da posse do livro intitulado "Inspeção do Trabalho"; e 
V - de comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego a concessão de férias 
coletivas.
Art.  52.  O  disposto  no  art.  51  desta  Lei  Complementar  não  dispensa  as 
microempresas e as empresas de pequeno porte dos seguintes procedimentos:
I - anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;
II  -  arquivamento  dos  documentos  comprobatórios  de  cumprimento  das 
obrigações trabalhistas e previdenciárias,  enquanto não prescreverem essas 
obrigações;
III - apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP;
IV - apresentação das Relações Anuais de Empregados e da Relação Anual de 
Informações  Sociais  -  RAIS  e  do  Cadastro  Geral  de  Empregados  e 
Desempregados - CAGED.
Parágrafo único. (VETADO).
Art. 53. (REVOGADO)
Seção III
Do Acesso à Justiça do Trabalho
Art.  54. É  facultado  ao  empregador  de  microempresa  ou  de  empresa  de 
pequeno porte fazer-se substituir ou representar perante a Justiça do Trabalho 
por  terceiros  que  conheçam  dos  fatos,  ainda  que  não  possuam  vínculo 
trabalhista ou societário.
CAPÍTULO VII
DA FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA
Art. 55. A fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhista, metrológico, 
sanitário,  ambiental  e  de  segurança,  das  microempresas  e  empresas  de 
pequeno  porte  deverá  ter  natureza  prioritariamente  orientadora,  quando  a 
atividade ou situação, por sua natureza, comportar grau de risco compatível 
com esse procedimento.
§  1º  Será  observado  o  critério  de  dupla  visita  para  lavratura  de  autos  de 
infração,  salvo  quando  for  constatada  infração  por  falta  de  registro  de 
empregado ou anotação da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, 
ou,  ainda, na ocorrência de reincidência,  fraude,  resistência ou embaraço à 
fiscalização.
§ 2º ( VETADO).
§ 3º Os órgãos e entidades competentes definirão, em 12 (doze) meses, as 
atividades e situações cujo grau de risco seja considerado alto, as quais não se 
sujeitarão ao disposto neste artigo.
§ 4º O disposto neste artigo não se aplica ao processo administrativo fiscal 
relativo  a  tributos,  que  se  dará  na  forma  dos  arts.  39  e  40  desta  Lei 
Complementar.
CAPÍTULO VIII
DO ASSOCIATIVISMO
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Seção Única
Da  Sociedade  de  Propósito  Específico  formada  por  Microempresas  e 
Empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional
Art.  56. As microempresas ou as empresas de pequeno porte optantes pelo 
Simples Nacional poderão realizar negócios de compra e venda de bens, para 
os  mercados  nacional  e  internacional,  por  meio  de  sociedade  de propósito 
específico nos termos e condições estabelecidos pelo Poder Executivo federal.
§  1º  Não  poderão  integrar  a  sociedade  de  que  trata  o  caput  deste  artigo 
pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional.
§ 2º A sociedade de propósito específico de que trata este artigo:
I - terá seus atos arquivados no Registro Público de Empresas Mercantis;
II - terá por finalidade realizar:
a) operações de compras para revenda às microempresas ou empresas de 
pequeno porte que sejam suas sócias;
b) operações de venda de bens adquiridos das microempresas e empresas de 
pequeno porte que sejam suas sócias para pessoas jurídicas que não sejam 
suas sócias;
III - poderá exercer atividades de promoção dos bens referidos na alínea b do 
inciso II deste parágrafo;
IV - apurará o imposto de renda das pessoas jurídicas com base no lucro real, 
devendo manter a escrituração dos livros Diário e Razão;
V  -  apurará  a  Cofins  e  a  Contribuição  para  o  PIS/Pasep  de  modo  não-
cumulativo;
VI - exportará, exclusivamente, bens a ela destinados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que dela façam parte;
VII - será constituída como sociedade limitada;
VIII - deverá, nas revendas às microempresas ou empresas de pequeno porte 
que sejam suas sócias,  observar  preço no mínimo igual  ao das aquisições 
realizadas para revenda; e
IX - deverá, nas revendas de bens adquiridos de microempresas ou empresas 
de pequeno porte que sejam suas sócias, observar preço no mínimo igual ao 
das aquisições desses bens.
§ 3º A aquisição de bens destinados à exportação pela sociedade de propósito 
específico  não gera  direito  a  créditos  relativos  a  impostos  ou  contribuições 
abrangidos pelo Simples Nacional.
§ 4º A microempresa ou a empresa de pequeno porte não poderá participar 
simultaneamente de mais de uma sociedade de propósito específico de que 
trata este artigo.
§ 5º A sociedade de propósito específico de que trata este artigo não poderá:
I - ser filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica 
com sede no exterior;
II - ser constituída sob a forma de cooperativas, inclusive de consumo;
III - participar do capital de outra pessoa jurídica;
IV  -  exercer  atividade  de  banco  comercial,  de  investimentos  e  de 
desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento 
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e investimento ou de crédito imobiliário,  de corretora ou de distribuidora de 
títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, 
de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;
V  -  ser  resultante  ou  remanescente  de  cisão  ou  qualquer  outra  forma  de 
desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) 
anos-calendário anteriores;
VI -  exercer a atividade vedada às microempresas e empresas de pequeno 
porte optantes pelo Simples Nacional.
§  6º  A  inobservância  do  disposto  no  §  4º  deste  artigo  acarretará  a 
responsabilidade solidária das microempresas ou empresas de pequeno porte 
sócias  da  sociedade  de  propósito  específico  de  que  trata  este  artigo  na 
hipótese em que seus titulares, sócios ou administradores conhecessem ou 
devessem conhecer tal inobservância.
§  7º  O  Poder  Executivo  regulamentará  o  disposto  neste  artigo  até  31  de 
dezembro de 2008.
CAPÍTULO IX
DO ESTÍMULO AO CRÉDITO E À CAPITALIZAÇÃO
Seção I
Disposições Gerais
Art. 57. O Poder Executivo federal proporá, sempre que necessário, medidas 
no sentido de melhorar o acesso das microempresas e empresas de pequeno 
porte aos mercados de crédito e de capitais, objetivando a redução do custo de 
transação,  a  elevação  da  eficiência  alocativa,  o  incentivo  ao  ambiente 
concorrencial e a qualidade do conjunto informacional, em especial o acesso e 
portabilidade das informações cadastrais relativas ao crédito.
Art.  58.  Os bancos comerciais públicos e os bancos múltiplos públicos com 
carteira comercial  e a Caixa Econômica Federal  manterão linhas de crédito 
específicas para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, 
devendo o montante disponível e suas condições de acesso ser expressos nos 
respectivos orçamentos e amplamente divulgadas.
Parágrafo único. As instituições mencionadas no caput deste artigo deverão 
publicar, juntamente com os respectivos balanços, relatório circunstanciado dos 
recursos alocados às linhas de crédito referidas no caput deste artigo e aqueles 
efetivamente  utilizados,  consignando,  obrigatoriamente,  as  justificativas  do 
desempenho alcançado.
Art. 59. As instituições referidas no caput do art. 58 desta Lei Complementar 
devem se articular com as respectivas entidades de apoio e representação das 
microempresas e empresas de pequeno porte, no sentido de proporcionar e 
desenvolver  programas  de  treinamento,  desenvolvimento  gerencial  e 
capacitação tecnológica.
Art. 60. (VETADO).
Art. 60-A. Poderá ser instituído Sistema Nacional de Garantias de Crédito pelo 
Poder Executivo,  com o objetivo de facilitar  o acesso das microempresas e 
empresas  de  pequeno  porte  a  crédito  e  demais  serviços  das  instituições 
financeiras, o qual, na forma de regulamento, proporcionará a elas tratamento 
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diferenciado, favorecido e simplificado, sem prejuízo de atendimento a outros 
públicos-alvo.
Parágrafo  único.  O  Sistema  Nacional  de  Garantias  de  Crédito  integrará  o 
Sistema Financeiro Nacional.
Art.  61. Para fins de apoio creditício às operações de comércio exterior das 
microempresas  e  das  empresas  de  pequeno  porte,  serão  utilizados  os 
parâmetros  de  enquadramento  ou  outros  instrumentos  de  alta  significância 
para as microempresas, empresas de pequeno porte exportadoras segundo o 
porte de empresas, aprovados pelo Mercado Comum do Sul - MERCOSUL.
Seção II
Das Responsabilidades do Banco Central do Brasil 
Art. 62. O Banco Central do Brasil poderá disponibilizar dados e informações 
para  as instituições financeiras  integrantes  do  Sistema Financeiro  Nacional, 
inclusive por meio do Sistema de Informações de Crédito - SCR, visando a 
ampliar o acesso ao crédito para microempresas e empresas de pequeno porte 
e fomentar a competição bancária.
§ 1º O disposto no caput deste artigo alcança a disponibilização de dados e 
informações específicas relativas  ao histórico de relacionamento  bancário  e 
creditício das microempresas e das empresas de pequeno porte, apenas aos 
próprios titulares. 
§  2º  O  Banco  Central  do  Brasil  poderá  garantir  o  acesso  simplificado, 
favorecido e diferenciado dos dados e informações constantes no § 1o deste 
artigo  aos  seus  respectivos  interessados,  podendo  a  instituição  optar  por 
realizá-lo por meio das instituições financeiras, com as quais o próprio cliente 
tenha relacionamento.
Seção III
Das Condições de Acesso aos Depósitos Especiais do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador - FAT
Art.  63. O CODEFAT poderá disponibilizar  recursos financeirospor  meio da 
criação  de  programa  específico  para  as  cooperativas  de  crédito  de  cujos 
quadros de cooperados participem microempreendedores, empreendedores de 
microempresa e empresa de pequeno porte bem como suas empresas.
Parágrafo  único.  Os  recursos  referidos  no  caput  deste  artigo  deverão  ser 
destinados exclusivamente às microempresas e empresas de pequeno porte.
CAPÍTULO X
DO ESTÍMULO À INOVAÇÃO
Seção I
Disposições Gerais
Art. 64. Para os efeitos desta Lei Complementar considera-se:
I - inovação: a concepção de um novo produto ou processo de fabricação, bem 
como a agregação de novas funcionalidades ou características ao produto ou 
processo que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade ou 
produtividade, resultando em maior competitividade no mercado;
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II - agência de fomento: órgão ou instituição de natureza pública ou privada que 
tenha entre os seus objetivos o financiamento de ações que visem a estimular 
e promover o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação;
III  -  Instituição  Científica  e  Tecnológica  -  ICT:  órgão  ou  entidade  da 
administração  pública  que  tenha  por  missão  institucional,  dentre  outras, 
executar  atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter  científico  ou 
tecnológico;
IV - núcleo de inovação tecnológica: núcleo ou órgão constituído por uma ou 
mais ICT com a finalidade de gerir sua política de inovação;
V - instituição de apoio: instituições criadas sob o amparo da Lei no 8.958, de 
20 de dezembro de 1994, com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, 
ensino e extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico.
Seção II
Do Apoio à Inovação
Art.  65. A  União,  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os  Municípios,  e  as 
respectivas agências de fomento, as ICT, os núcleos de inovação tecnológica e 
as  instituições  de  apoio  manterão  programas  específicos  para  as 
microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive quando estas 
revestirem a forma de incubadoras, observando-se o seguinte:
I - as condições de acesso serão diferenciadas, favorecidas e simplificadas;
II - o montante disponível e suas condições de acesso deverão ser expressos 
nos respectivos orçamentos e amplamente divulgados.
§  1º  As  instituições  deverão  publicar,  juntamente  com  as  respectivas 
prestações  de  contas,  relatório  circunstanciado  das  estratégias  para 
maximização da participação do segmento, assim como dos recursos alocados 
às ações referidas  no caput  deste artigo e aqueles efetivamente  utilizados, 
consignando, obrigatoriamente, as justificativas do desempenho alcançado no 
período.
§ 2º  As pessoas jurídicas referidas no caput  deste artigo terão por  meta a 
aplicação de,  no  mínimo,  20% (vinte  por  cento)  dos  recursos destinados à 
inovação para o desenvolvimento de tal atividade nas microempresas ou nas 
empresas de pequeno porte.
§  3º  Os  órgãos  e  entidades  integrantes  da  administração  pública  federal 
atuantes em pesquisa, desenvolvimento ou capacitação tecnológica terão por 
meta  efetivar  suas  aplicações,  no  percentual  mínimo  fixado  no  §  2º  deste 
artigo, em programas e projetos de apoio às microempresas ou às empresas 
de  pequeno  porte,  transmitindo  ao  Ministério  da  Ciência  e  Tecnologia,  no 
primeiro trimestre de cada ano, informação relativa aos valores alocados e a 
respectiva relação percentual em relação ao total dos recursos destinados para 
esse fim. 
§  4º  Ficam  autorizados  a  reduzir  a  0  (zero)  as  alíquotas  dos  impostos  e 
contribuições a seguir indicados, incidentes na aquisição, ou importação, de 
equipamentos, máquinas, aparelhos, instrumentos, acessórios, sobressalentes 
e  ferramentas  que  os  acompanhem,  na  forma  definida  em  regulamento, 
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quando  adquiridos,  ou  importados,  diretamente  por  microempresas  ou 
empresas de pequeno porte para incorporação ao seu ativo imobilizado:
I - a União, em relação ao IPI, à Cofins, à Contribuição para o PIS/Pasep, à 
Cofins-Importação e à Contribuição para o PIS/Pasep-Importação; e
II - os Estados e o Distrito Federal, em relação ao ICMS. 
§ 5º A microempresa ou empresa de pequeno porte, adquirente de bens com o 
benefício previsto no § 4º deste artigo, fica obrigada, nas hipóteses previstas 
em regulamento, a recolher os impostos e contribuições que deixaram de ser 
pagos, acrescidos de juros e multa, de mora ou de ofício, contados a partir da 
data  da  aquisição,  no  mercado  interno,  ou  do  registro  da  declaração  de 
importação - DI, calculados na forma da legislação que rege a cobrança do 
tributo não pago.
Art.  66. No primeiro trimestre do ano subseqüente, os órgãos e entidades a 
que  alude  o  art.  67  desta  Lei  Complementar  transmitirão  ao  Ministério  da 
Ciência  e  Tecnologia  relatório  circunstanciado  dos  projetos  realizados, 
compreendendo a análise do desempenho alcançado.
Art. 67. Os órgãos congêneres ao Ministério da Ciência e Tecnologia estaduais 
e municipais deverão elaborar e divulgar relatório anual indicando o valor dos 
recursos  recebidos,  inclusive  por  transferência  de  terceiros,  que  foram 
aplicados diretamente ou por organizações vinculadas, por Fundos Setoriais e 
outros,  no  segmento  das  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte, 
retratando e avaliando os resultados obtidos e indicando as previsões de ações 
e metas para ampliação de sua participação no exercício seguinte.
CAPÍTULO XI
DAS REGRAS CIVIS E EMPRESARIAIS
Seção I
Das Regras Civis
Subseção I
Do Pequeno Empresário
Art.  68. Considera-se  pequeno  empresário,  para  efeito  de  aplicação  do 
disposto  nos  arts.  970  e  1.179  da  Lei  nº  10.406,  de  2002,  o  empresário 
individual caracterizado como microempresa na forma desta Lei Complementar 
que aufira receita bruta anual até o limite previsto no § 1º do art. 18-A.
Subseção II
( VETADO).
Art. 69. (VETADO).
Seção II
Das Deliberações Sociais e da Estrutura Organizacional
Art. 70. As microempresas e as empresas de pequeno porte são desobrigadas 
da realização de reuniões e assembléias em qualquer das situações previstas 
na legislação civil, as quais serão substituídas por deliberação representativa 
do primeiro número inteiro superior à metade do capital social.
§  1º  O disposto  no  caput  deste  artigo  não  se  aplica  caso  haja  disposição 
contratual  em contrário,  caso ocorra  hipótese de justa  causa que enseje  a 
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exclusão de sócio ou caso um ou mais sócios ponham em risco a continuidade 
da empresa em virtude de atos de inegável gravidade.
§  2º  Nos  casos  referidos  no  §  1o  deste  artigo,  realizar-se-á  reunião  ou 
assembléia de acordo com a legislação civil.
Art. 71. Os empresários e as sociedades de que trata esta Lei Complementar, 
nos termos da legislação civil, ficam dispensados da publicação de qualquer 
ato societário.
Seção III
Do Nome Empresarial
Art. 72. As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos da 
legislação  civil,  acrescentarão  à  sua  firma  ou  denominação  as  expressões 
"Microempresa"  ou  "Empresa  de  Pequeno  Porte",  ou  suas  respectivas 
abreviações, "ME" ou "EPP", conforme o caso, sendo facultativa a inclusão do 
objeto da sociedade.
Seção IV
Do Protesto de Títulos
Art.  73. O  protesto  de  título,  quando  o  devedor  for  microempresário  ou 
empresa de pequeno porte, é sujeito às seguintes condições:
I  -  sobre os emolumentos do tabelião não incidirão quaisquer acréscimos a 
título  de  taxas,  custas  e  contribuições  para  o  Estado  ou  Distrito  Federal, 
carteira de previdência, fundo de custeio de atos gratuitos, fundos especiais do 
Tribunal  de  Justiça,  bem  como  de  associação  de  classe,  criados  ou  que 
venham  a  ser  criados  sob  qualquer  título  ou  denominação,  ressalvada  a 
cobrança do devedor das despesas de correio, condução e publicação de edital 
para realização da intimação;
II - para o pagamento do título em cartório, não poderá ser exigido cheque de 
emissão de estabelecimento bancário,  mas, feito o pagamento por meio de 
cheque, de emissão de estabelecimento bancário ou não, a quitação dada pelo 
tabelionato de protesto será condicionada à efetiva liquidação do cheque;
III - o cancelamento do registro de protesto, fundado no pagamento do título, 
será feito independentemente de declaração de anuência do credor, salvo no 
caso de impossibilidade de apresentação do original protestado;
IV - para os fins do disposto no caput e nos incisos I, II e III do caput deste 
artigo, o devedor deverá provar sua qualidade de microempresa ou de empresa 
de  pequeno  porte  perante  o  tabelionato  de  protestos  de  títulos,  mediante 
documento expedido pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas, conforme o caso;
V - quando o pagamento do título ocorrer com cheque sem a devida provisão 
de fundos, serão automaticamente suspensos pelos cartórios de protesto, pelo 
prazo de 1 (um) ano, todos os benefícios previstos para o devedor neste artigo, 
independentemente da lavratura e registro do respectivo protesto.
CAPÍTULO XII
DO ACESSO À JUSTIÇA
Seção I
Do Acesso aos Juizados Especiais
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Art. 74. Aplica-se às microempresas e às empresas de pequeno porte de que 
trata esta Lei Complementar o disposto no § 1º do art. 8º da Lei no 9.099, de 26 
de setembro de 1995, e no inciso I do caput do art. 6º da Lei nº 10.259, de 12 
de julho de 2001, as quais, assim como as pessoas físicas capazes, passam a 
ser admitidas como proponentes de ação perante o Juizado Especial, excluídos 
os cessionários de direito de pessoas jurídicas.
Seção II
Da Conciliação Prévia, Mediação e Arbitragem
Art.  75. As  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  deverão  ser 
estimuladas a utilizar os institutos de conciliação prévia, mediação e arbitragem 
para solução dos seus conflitos.
§ 1º Serão reconhecidos de pleno direito os acordos celebrados no âmbito das 
comissões de conciliação prévia.
§ 2º O estímulo a que se refere o caput deste artigo compreenderá campanhas 
de  divulgação,  serviços  de  esclarecimento  e  tratamento  diferenciado, 
simplificado e favorecido no tocante aos custos administrativos e honorários 
cobrados.
Seção III
Das Parcerias
Art.  75-A. Para fazer face às demandas originárias do estímulo previsto nos 
arts. 74 e 75 desta Lei Complementar, entidades privadas, públicas, inclusive o 
Poder Judiciário, poderão firmar parcerias entre si, objetivando a instalação ou 
utilização  de  ambientes  propícios  para  a  realização  dos  procedimentos 
inerentes a busca da solução de conflitos.
CAPÍTULO XIII
DO APOIO E DA REPRESENTAÇÃO
Art. 76. Para o cumprimento do disposto nesta Lei Complementar, bem como 
para desenvolver e acompanhar políticas públicas voltadas às microempresas 
e empresas de pequeno porte, o poder público, em consonância com o Fórum 
Permanente  das  Microempresas  e  Empresas  de  Pequeno  Porte,  sob  a 
coordenação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 
deverá incentivar e apoiar a criação de fóruns com participação dos órgãos 
públicos competentes e das entidades vinculadas ao setor.
Parágrafo  único.  O  Ministério  do  Desenvolvimento,  Indústria  e  Comércio 
Exterior  coordenará com as entidades representativas das microempresas e 
empresas  de  pequeno  porte  a  implementação  dos  fóruns  regionais  nas 
unidades da federação.
CAPÍTULO XIV
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 77. Promulgada esta Lei Complementar, o Comitê Gestor expedirá, em 30 
(trinta) meses, as instruções que se fizerem necessárias à sua execução.
§ 1º O Ministério do Trabalho e Emprego, a Secretaria da Receita Federal, a 
Secretaria  da  Receita  Previdenciária,  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os 
Municípios deverão editar, em 1 (um) ano, as leis e demais atos necessários 
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para  assegurar  o  pronto  e  imediato  tratamento  jurídico  diferenciado, 
simplificado e favorecido às microempresas e às empresas de pequeno porte.
§  2º  A  administração  direta  e  indireta  federal,  estadual  e  municipal  e  as 
entidades paraestatais acordarão, no prazo previsto no § 1º deste artigo, as 
providências  necessárias  à  adaptação  dos  respectivos  atos  normativos  ao 
disposto nesta Lei Complementar.
§ 3º ( VETADO).
§ 4º O Comitê Gestor regulamentará o disposto no inciso I do § 6º do art. 13 
desta Lei Complementar até 31 de dezembro de 2008.
§  5º  A  partir  de  1º  de  janeiro  de  2009,  perderão  eficácia  as  substituições 
tributárias que não atenderem à disciplina estabelecida na forma do § 4º deste 
artigo.
§  6º  O  Comitê  de  que  trata  o  inciso  III  do  caput  do  art.  2º  desta  Lei 
Complementar expedirá, até 31 de dezembro de 2009, as instruções que se 
fizerem necessárias relativas a sua competência.
Art. 78. (REVOGADO)
Art. 79. Será concedido, para ingresso no Simples Nacional, parcelamento, em 
até  100 (cem)  parcelas  mensais  e  sucessivas,  dos  débitos  com o  Instituto 
Nacional  do  Seguro  Social  -  INSS,  ou  com as  Fazendas  Públicas  federal, 
estadual ou municipal, de responsabilidade da microempresa ou empresa de 
pequeno porte e de seu titular ou sócio, com vencimento até 30 de junho de 
2008.
§  1º  O  valor  mínimo  da  parcela  mensal  será  de  R$  100,00  (cem  reais), 
considerados isoladamente os débitos para com a Fazenda Nacional, para com 
a Seguridade Social, para com a Fazenda dos Estados, dos Municípios ou do 
Distrito Federal.
§ 2º Esse parcelamento alcança inclusive débitos inscritos em dívida ativa.
§ 3º O parcelamento será requerido à respectiva Fazenda para com a qual o 
sujeito passivo esteja em débito.
§  3º-A  O  parcelamento  deverá  ser  requerido  no  prazo  estabelecido  em 
regulamentação do Comitê Gestor.
§  4º  Aplicam-se  ao  disposto  neste  artigo  as  demais  regras  vigentes  para 
parcelamento  de  tributos  e  contribuições  federais,  na  forma regulamentada 
pelo Comitê Gestor.
§ 5º ( VETADO)
§ 6º ( VETADO)
§ 7º ( VETADO)
§ 8º ( VETADO)
§  9º  O  parcelamento  de  que  trata  o  caput  deste  artigo  não  se  aplica  na 
hipótese de reingresso de microempresa ou empresa de pequeno porte  no 
Simples Nacional.
Art. 79-A. (VETADO)
Art.  79-B. Excepcionalmente para os fatos geradores ocorridos em julho de 
2007, os tributos apurados na forma dos arts. 18 a 20 desta Lei Complementar 
deverão ser pagos até o último dia útil de agosto de 2007.

57



                        PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

                        TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Art. 79-C. A microempresa e a empresa de pequeno porte que, em 30 de junho 
de  2007,  se  enquadravam  no  regime  previsto  na  Lei  no  9.317,  de  5  de 
dezembro de 1996, e que não ingressaram no regime previsto no art. 12 desta 
Lei Complementar sujeitar-se-ão, a partir de 1o de julho de 2007, às normas de 
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
§ 1º Para efeito do disposto no caput deste artigo, o sujeito passivo poderá 
optar pelo recolhimento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e 
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL na forma do lucro real, 
trimestral ou anual, ou do lucro presumido.
§  2º  A  opção  pela  tributação  com base  no  lucro  presumido  dar-se-á  pelo 
pagamento, no vencimento, do IRPJ e da CSLL devidos, correspondente ao 3o 
(terceiro) trimestre de 2007 e, no caso do lucro real anual, com o pagamento do 
IRPJ e da CSLL relativos ao mês de julho de 2007 com base na estimativa 
mensal.
Art.  79-D.  Excepcionalmente, para os fatos geradores ocorridos entre 1º de 
julho de 2007 e 31 de dezembro de 2008, as pessoas jurídicas que exerçam 
atividade sujeita simultaneamente à incidência do IPI e do ISS deverão recolher 
o ISS diretamente ao Município em que este imposto é devido até o último dia 
útil de fevereiro de 2009, aplicando-se, até esta data, o disposto no parágrafo 
único do art. 100 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional - CTN.
Art. 79-E. A empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional em 31 
de dezembro de 2011 que durante o ano-calendário de 2011 auferir  receita 
bruta total anual entre R$ 2.400.000,01 (dois milhões, quatrocentos mil reais e 
um centavo) e R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) continuará 
automaticamente incluída no Simples Nacional com efeitos a partir de 1o de 
janeiro de 2012, ressalvado o direito de exclusão por comunicação da optante.
Art. 80. O art. 21 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, fica acrescido dos 
seguintes §§ 2º e 3º, passando o parágrafo único a vigorar como § 1º:
"Art. 21. ...................................................................................
..........................................................................................................
§ 2º É de 11% (onze por cento) sobre o valor correspondente ao limite mínimo 
mensal  do  salário-de-contribuição  a  alíquota  de  contribuição  do  segurado 
contribuinte individual que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho 
com  empresa  ou  equiparado,  e  do  segurado  facultativo  que  optarem  pela 
exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.
§ 3º O segurado que tenha contribuído na forma do § 2o deste artigo e pretenda 
contar  o  tempo  de  contribuição  correspondente  para  fins  de  obtenção  da 
aposentadoria por tempo de contribuição ou da contagem recíproca do tempo 
de contribuição a que se refere o art. 94 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 
1991, deverá complementar a contribuição mensal mediante o recolhimento
de mais 9% (nove por cento), acrescido dos juros moratórios de que trata o 
disposto no art. 34 desta Lei." (NR)
Art. 81. O art. 45 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com 
as seguintes alterações:
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"Art. 45. ...................................................................................
.........................................................................................................
§ 2º Para apuração e constituição dos créditos a que se refere o § 1o deste 
artigo, a Seguridade Social utilizará como base de incidência o valor da média 
aritmética  simples  dos  maiores  salários-  de-contribuição,  reajustados, 
correspondentes  a  80%  (oitenta  por  cento)  de  todo  o  período  contributivo 
decorrido desde a competência julho de 1994.
...........................................................................................................
§ 4º Sobre os valores apurados na forma dos §§ 2o e 3o deste artigo incidirão 
juros moratórios de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, capitalizados 
anualmente, limitados ao percentual máximo de 50% (cinqüenta por cento), e 
multa de 10% (dez por cento).
...........................................................................................................
§ 7º A contribuição complementar a que se refere o § 3o do art. 21 desta Lei 
será exigida a qualquer tempo, sob pena de indeferimento do benefício." (NR)
Art.  82.  A  Lei  no  8.213,  de  24  de  julho  de  1991,  passa a vigorar  com as 
seguintes alterações:
"Art. 9o ....................................................................................
§ 1º O Regime Geral de Previdência Social - RGPS garante a cobertura de 
todas as situações expressas no art. 1o desta Lei, exceto as de desemprego 
involuntário,  objeto  de  lei  específica,  e  de  aposentadoria  por  tempo  de 
contribuição para o trabalhador de que trata o § 2o do art. 21 da Lei no 8.212, 
de 24 de julho de 1991.
.............................................................................................." (NR)
"Art. 18. ...................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
c) aposentadoria por tempo de contribuição;
.........................................................................................................
§ 3º O segurado contribuinte individual, que trabalhe por conta própria, sem 
relação de trabalho com empresa ou equiparado, e o segurado facultativo que 
contribuam na forma do § 2o do art. 21 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, 
não farão jus à aposentadoria por tempo de contribuição." (NR)
"Art. 55. ...................................................................................
.........................................................................................................
§  4º  Não  será  computado  como  tempo  de  contribuição,  para  efeito  de 
concessão  do  benefício  de  que  trata  esta  subseção,  o  período  em que  o 
segurado contribuinte individual ou facultativo tiver contribuído na forma do § 
2o  do  art.  21  da  Lei  no  8.212,  de  24  de  julho  de  1991,  salvo  se  tiver 
complementado as contribuições na forma do § 3o do mesmo artigo." (NR)
Art. 83. O art. 94 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, fica acrescido do 
seguinte § 2o, passando o parágrafo único a vigorar como § 1o:
"Art. 94. ...................................................................................
..........................................................................................................
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§  2  Não  será  computado  como  tempo  de  contribuição,  para  efeito  dos 
benefícios previstos em regimes próprios de previdência social, o período em 
que o segurado contribuinte individual ou facultativo tiver contribuído na forma 
do  §  2º  do  art.  21  da  Lei  no  8.212,  de  24  de  julho  de  1991,  salvo  se 
complementadas as contribuições na forma do § 3o do mesmo artigo." (NR)
Art. 84. O art. 58 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar acrescido do 
seguinte § 3º:
"Art. 58. ..................................................................................
.........................................................................................................
§  3º  Poderão ser  fixados,  para as microempresas e empresas de pequeno 
porte,  por  meio  de  acordo  ou  convenção  coletiva,  em  caso  de  transporte 
fornecido  pelo  empregador,  em  local  de  difícil  acesso  ou  não  servido  por 
transporte público, o tempo médio despendido pelo empregado, bem como a 
forma e a natureza da remuneração." (NR)
Art. 85. (VETADO).
Art.  85-A.  Caberá  ao  Poder  Público  Municipal  designar  Agente  de 
Desenvolvimento  para  a  efetivação  do  disposto  nesta  Lei  Complementar, 
observadas as especificidades locais.
§ 1º A função de Agente de Desenvolvimento caracteriza-se pelo exercício de 
articulação das ações públicas para a promoção do desenvolvimento local e 
territorial, mediante ações locais ou comunitárias, individuais ou coletivas, que 
visem  ao  cumprimento  das  disposições  e  diretrizes  contidas  nesta  Lei 
Complementar,  sob  supervisão  do  órgão  gestor  local  responsável  pelas 
políticas de desenvolvimento.
§ 2º O Agente de Desenvolvimento deverá preencher os seguintes requisitos:
I - residir na área da comunidade em que atuar;
II - haver concluído, com aproveitamento, curso de qualificação básica para a 
formação  de  Agente  de  Desenvolvimento;  e  III  -  haver  concluído  o  ensino 
fundamental.
§  3º  O  Ministério  do  Desenvolvimento,  Indústria  e  Comércio  Exterior, 
juntamente  com  as  entidades  municipalistas  e  de  apoio  e  representação 
empresarial, prestarão suporte aos referidos agentes na forma de capacitação, 
estudos e pesquisas, publicações, promoção de intercâmbio de informações e 
experiências.
Art.  86. As  matérias  tratadas  nesta  Lei  Complementar  que  não  sejam 
reservadas  constitucionalmente  a  lei  complementar  poderão  ser  objeto  de 
alteração por lei ordinária.
Art. 87. O § 1º do art. 3º da Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990, 
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3º ....................................................................................
§ 1º O valor adicionado corresponderá, para cada Município:
I  -  ao valor  das mercadorias saídas,  acrescido do valor  das prestações de 
serviços, no seu território, deduzido o valor das mercadorias entradas, em cada 
ano civil;
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II - nas hipóteses de tributação simplificada a que se refere o parágrafo único 
do  art.  146  da  Constituição  Federal,  e,  em  outras  situações,  em  que  se 
dispensem os controles de entrada, considerar-se-á como valor adicionado o 
percentual de 32% (trinta e dois por cento) da receita bruta.
.............................................................................................." (NR)
Art.  88. Esta Lei  Complementar entra em vigor na data de sua publicação, 
ressalvado o regime de tributação das microempresas e empresas de pequeno 
porte, que entra em vigor em 1º de julho de 2007.
Art. 89. Ficam revogadas, a partir de 1º de julho de 2007, a Lei nº 9.317, de 5 
de dezembro de 1996, e a Lei nº 9.841, de 5 de outubro de 1999.
Brasília, 14 de dezembro de 2006; 185º da Independência e 118º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
Luiz Marinho
Luiz Fernando Furlan
Dilma Rousseff

ANEXOS I a V
Vide link:
http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?
data=06/03/2012&jornal=1&pagina=15&totalArquivos=232 (páginas 13 a 15)

D E C R E T O S 

2) DECRETO DE 1º DE MARÇO DE 2012 (DOU de 02/03/2012 – Seção 1)
Institui a Mesa Nacional Permanente para o Aperfeiçoamento das Condições 
de Trabalho na Indústria da Construção.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 
84, inciso VI, alínea "a", da Constituição, DECRETA:
Art.  1º Fica instituída a Mesa Nacional Permanente para o Aperfeiçoamento 
das  Condições  de  Trabalho  na  Indústria  da  Construção,  de  composição 
tripartite e paritária, com o objetivo de divulgar o compromisso nacional para 
aperfeiçoar as condições de trabalho na indústria da construção, bem como 
acompanhar e avaliar o seu cumprimento.
Art. 2º São atribuições da Mesa Nacional Permanente para o Aperfeiçoamento 
das Condições de Trabalho na Indústria da Construção:
I - divulgar o compromisso nacional para aperfeiçoar as condições de trabalho 
na indústria da construção;
II - estimular a adesão de empresas do setor ao compromisso nacional;
III  -  definir  os  procedimentos  para  o  acompanhamento  e  avaliação  da 
implementação  do  compromisso  nacional  e  de  seus  resultados,  inclusive 
mediante a formulação e a mensuração de indicadores de desempenho;
IV  -  acompanhar  e  avaliar  o  cumprimento  do  compromisso  nacional  pelas 
empresas aderentes;
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V -  receber  a  manifestação  formal  de  adesão  ao  compromisso  nacional  e 
divulgar periodicamente a lista atualizada de empresas aderentes;
VI - debater e propor a revisão, os resultados e a vigência do compromisso 
nacional; e
VII  -  elaborar  seu  regimento  interno  e  as  demais  normas  de  organização 
necessárias à implementação do compromisso nacional.
Art. 3º A Mesa Nacional Permanente para o Aperfeiçoamento das Condições 
de Trabalho na Indústria da Construção terá a seguinte composição:
I - dez representantes do Poder Executivo federal;
II - dez representantes de entidades da indústria da construção; e
III  -  dez  representantes  de  centrais  sindicais  e  entidades  nacionais  de 
trabalhadores do setor da construção.
§ 1º A Mesa Nacional de que trata o caput será coordenada, em conjunto, pela 
Secretaria-Geral da Presidência da República e pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego.
§ 2º Cada membro titular indicado por força dos incisos I, II e III do caput terá 
um suplente, que o substituirá em suas ausências e impedimentos eventuais.
§  3º  Ato  conjunto  do  Ministro  de  Estado  Chefe  da  Secretaria-Geral  da 
Presidência  da  República e do Ministro  de  Estado do Trabalho  e Emprego 
indicará os órgãos do Poder  Executivo  federal  que serão representados na 
Mesa Nacional de que trata o caput.
§ 4º Os representantes dos órgãos do Poder Executivo federal de que trata o 
inciso I do caput serão indicados por seus dirigentes máximos e designados 
por  ato  conjunto  do  Ministro  de  Estado  Chefe  da  Secretaria-Geral  da 
Presidência da República e do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego.
§ 5º  Os representantes das entidades referidas nos incisos II  e III  do caput 
serão  indicados  pelos  responsáveis  legais  das  respectivas  entidades  e 
designados por ato conjunto do Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral 
da Presidência da República e do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego.
§  6º  Poderão  participar  das  reuniões  da  Mesa  Nacional,  a  convite  de  seu 
coordenador  e  sem  direito  a  voto,  representantes  de  outros  órgãos  ou 
entidades, públicos ou privados, de instituições de cooperação internacional, 
pessoas físicas e representantes de pessoas jurídicas que, por sua experiência 
pessoal ou institucional, possam contribuir para os trabalhos da Mesa Nacional.
§ 7º Poderão ser instituídos grupos de trabalho para estudos ou tratamento de 
assuntos correlatos ao objetivo da Mesa Nacional de que trata o art. 1º.
§ 8º As decisões da Mesa Nacional serão tomadas sempre por consenso entre 
os membros presentes.
Art.  4º O  apoio  administrativo  ao  funcionamento  das  atividades  da  Mesa 
Nacional Permanente para o Aperfeiçoamento das Condições de Trabalho na 
Indústria da Construção e dos grupos de trabalho será provido pela Secretaria-
Geral da Presidência da República e pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
Parágrafo único. As despesas decorrentes da participação de representantes 
na Mesa Nacional, inclusive de deslocamento e hospedagem, serão custeadas 
pelos respectivos órgãos e entidades que os indicaram.
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Art.  5º A participação nas atividades da Mesa Nacional Permanente para o 
Aperfeiçoamento das Condições de Trabalho na Indústria da Construção e de 
seus  grupos  de  trabalho  será  considerada  prestação  de  serviço  público 
relevante, não remunerada.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 1º de março de 2012; 191º da Independência e 124º da República.
DILMA ROUSSEFF
Gilberto Carvalho
Paulo Roberto dos Santos Pinto

P O R T A R I A S

3)  PORTARIA  Nº  1160,  DE  29  DE  FEVEREIRO  DE  2012  (DEJT,  de 
02/03/2012 – TRT da 4ª Região)
A DESEMBARGADORA VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o disposto no artigo 93 e incisos da Constituição Federal, artigo 654, § 5º, 
alínea “a”, da Consolidação das Leis do Trabalho, e artigo 40 do Regimento 
Interno  deste  Tribunal,  Resolve  REMOVER,  a  pedido,  a  Juíza  CERES 
BATISTA DA ROSA PAIVA, Titular da 1ª Vara do Trabalho de Canoas, para a 
23ª  Vara do Trabalho de Porto Alegre,  em virtude da remoção, a pedido, da 
Juíza Lucia  Ehrenbrink para a Vara do Trabalho de São Gabriel,  conforme 
Portaria  nº  872/2012  (Processo  Administrativo  Eletrônico  nº  0000504-
53.2012.5.04.0000). Ass. Desembargadora ROSANE SERAFINI CASA NOVA, 
Vice-Presidente, no exercício da Presidência do TRT da 4ª Região.

4)  PORTARIA  Nº  1177,  DE  29  DE  FEVEREIRO  DE  2012  (DEJT,  de 
02/03/2012 - TRT da 4ª Região)
A DESEMBARGADORA VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o disposto no artigo 93 e incisos da Constituição Federal, artigo 654, § 5º, 
alínea “a”, da Consolidação das Leis do Trabalho, e artigo 40 do Regimento 
Interno deste Tribunal, Resolve REMOVER, a pedido, a Juíza MARIA TERESA 
VIEIRA  DA  SILVA  OLIVEIRA,  Titular  da  5ª  Vara  do  Trabalho  de  Novo 
Hamburgo, para a 2ª Vara do Trabalho de Gravataí, em virtude da remoção, a 
pedido,  da  Juíza  Laura  Antunes de Souza para  a  1ª  Vara  do  Trabalho  de 
Uruguaiana, conforme Portaria nº 871/2012 (Processo Administrativo Eletrônico 
nº  0000493-24.2012.5.04.0000).  Ass.  Desembargadora  ROSANE  SERAFINI 
CASA  NOVA,  Vice-Presidente,  no  exercício  da  Presidência  do  TRT  da  4ª 
Região.

5)  PORTARIA  Nº  1178,  DE  29  DE  FEVEREIRO  DE  2012  (DEJT,  de 
02/03/2012 - TRT da 4ª Região)
A DESEMBARGADORA VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
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com o disposto no artigo 93 e incisos da Constituição Federal, artigo 654, § 5º, 
alínea “a”, da Consolidação das Leis do Trabalho, e artigo 40 do Regimento 
Interno  deste  Tribunal,  Resolve  REMOVER,  a  pedido,  o  Juiz  JARBAS 
MARCELO REINICKE, Titular da 2ª Vara do Trabalho de Bagé, para aVara do 
Trabalho de Alegrete, em virtude da remoção, a pedido, do Juiz Alcides Otto 
Flinkerbusch  para  a  Vara  do  Trabalho  de  Camaquã,  conforme  Portaria  nº 
870/2012 (Processo Administrativo Eletrônico nº 0000495-91.2012.5.04.0000). 
Ass. Desembargadora ROSANE SERAFINI CASA NOVA, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência do TRT da 4ª Região.

6) PORTARIA Nº 308, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2012 (DOU, de 06/03/2012 - 
Seção 1)
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
Altera a Norma Regulamentadora n.º 20 - Líquidos Combustíveis e Inflamáveis, 
aprovada pela Portaria MTb n.º 3.214, de 8 de junho de 1978.
A  SECRETÁRIA  DE  INSPEÇÃO  DO  TRABALHO,  no  uso  das  atribuições 
conferidas pelo art. 14, inciso II do Decreto n.º 5.063, de 3 de maio de 2004 e 
em face do disposto nos arts. 155 e 200 da Consolidação das Leis do Trabalho 
- CLT, aprovada pelo Decreto n.º 5.452, de 1º de maio de 1943 e art. 2º da 
Portaria MTb n.º 3.214, de 8 de junho de 1978, resolve:
Art. 1º A Norma Regulamentadora n.º 20 (NR-20), aprovada pela Portaria MTb 
n.º 3.214, de 8 de junho de 1978, sob o título de “Líquidos Combustíveis e 
Inflamáveis?”  passa  a  vigorar  com  a  redação  constante  do  Anexo  desta 
Portaria.
Art. 2º Criar a Comissão Nacional Tripartite Temática - CNTT da NR-20 com o 
objetivo  de  acompanhar  a  implantação  da  nova  regulamentação,  conforme 
estabelece o art. 9º da Portaria MTE n.º 1.127, de 02 de outubro de 2003.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, exceto quanto 
aos itens abaixo discriminados, que entrarão em vigor nos prazos consignados, 
contados da publicação deste ato.

TABELA
Vide link: http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?
data=06/03/2012&jornal=1&pagina=209&totalArquivos=232 (página 209)

Art. 4º Após 12 meses da publicação deste ato, a CNTT da NR-20 avaliará os 
prazos consignados, podendo propor ajustes.
Art.  5º Após o término dos prazos consignados no Art. 3º desta Portaria, os 
Auditores Fiscais do Trabalho deverão observar o critério da dupla visita, nos 
termos do Artigo 23 do Regulamento da Inspeção do Trabalho, aprovado pelo 
Decreto n.º 4.552, de 27 de dezembro de 2002.
Art. 6º As medidas de controle mencionadas no item 20.7.4 e o cronograma de 
implantação  serão  definidos  pela  CNTT  da  NR-20  em  articulação  com  a 
Comissão Nacional Permanente do Benzeno - CNPBz.
VERA LÚCIA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
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ANEXO
NR-20  -  SEGURANÇA  E  SAÚDE  NO  TRABALHO  COM  INFLAMÁVEIS  E 
COMBUSTÍVEIS
SUMÁRIO
20.1 Introdução
20.2 Abrangência
20.3 Definições
20.4 Classificação das Instalações
20.5 Projeto da Instalação
20.6 Segurança na Construção e Montagem
20.7 Segurança Operacional
20.8 Manutenção e Inspeção das Instalações
20.9 Inspeção em Segurança e Saúde no Ambiente de Trabalho
20.10 Análise de Riscos
20.11 Capacitação dos Trabalhadores
20.12 Prevenção e Controle de Vazamentos, Derramamentos,
Incêndios, Explosões e Emissões fugitivas
20.13 Controle de Fontes de Ignição
20.14 Plano de Resposta a Emergências da Instalação
20.15 Comunicação de Ocorrências
20.16 Contratante e Contratadas
20.17 Tanque de Líquidos Inflamáveis no Interior de Edifícios
20.18 Desativação da Instalação
20.19 Prontuário da Instalação
20.20 Disposições finais
- ANEXO I - Instalações que constituem exceções à aplicação do item 20.4 
(Classificação das Instalações)
- ANEXO II - Critérios para Capacitação dos Trabalhadores e Conteúdo 
Programático
- GLOSSÁRIO
20.1. Introdução
20.1.1 Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece requisitos mínimos para 
a  gestão  da  segurança  e  saúde no  trabalho  contra  os  fatores  de  risco  de 
acidentes provenientes das atividades de extração, produção, armazenamento, 
transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis.
20.2. Abrangência
20.2.1 Esta NR se aplica às atividades de:
a)  extração,  produção,  armazenamento,  transferência,  manuseio  e 
manipulação de inflamáveis,  nas  etapas de  projeto,  construção,  montagem, 
operação, manutenção, inspeção e desativação da instalação;
b) extração, produção, armazenamento, transferência e manuseio de líquidos 
combustíveis,  nas  etapas  de  projeto,  construção,  montagem,  operação, 
manutenção, inspeção e desativação da instalação.
20.2.2 Esta NR não se aplica:
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a)  às  plataformas  e  instalações de apoio  empregadas  com a  finalidade de 
exploração  e  produção  de  petróleo  e  gás  do  subsolo  marinho,  conforme 
definido no Anexo II, da Norma Regulamentadora 30 (Portaria SIT n.º 183, de 
11 de maio de 2010);
b) às edificações residenciais unifamiliares.
20.3. Definições
20.3.1 Líquidos inflamáveis: são líquidos que possuem ponto de fulgor £ 60º C.
20.3.2  Gases  inflamáveis:  gases  que  inflamam com o  ar  a  20ºC e  a  uma 
pressão padrão de 101,3 kPa.
20.3.3 Líquidos combustíveis:  são líquidos com ponto de fulgor > 60º C e £ 
93ºC
20.4 Classificação das Instalações
20.4.1 Para efeito desta NR, as instalações são divididas em classes, conforme 
Tabela 1.

Classe I
a) Quanto à atividade:
a.1 - postos de serviço com inflamáveis e/ou líquidos combustíveis.
b)  Quanto  à  capacidade  de  armazenamento,  de  forma  permanente  e/ou 
transitória:
b.1 - gases inflamáveis: acima de 2 ton até 60 ton;
b.2 - líquidos inflamáveis e/ou combustíveis: acima de 10 m³ até 5.000 m³.
Classe II
a) Quanto à atividade:
a.1 - engarrafadoras de gases inflamáveis;
a.2 - atividades de transporte dutoviário de gases e líquidos inflamáveis e/ou 
combustíveis.
b)  Quanto  à  capacidade  de  armazenamento,  de  forma  permanente  e/ou 
transitória:
b.1 - gases inflamáveis: acima de 60 ton até 600 ton;
b.2 - líquidos inflamáveis e/ou combustíveis: acima de 5.000 m³ até 50.000 m³.
Classe III
a) Quanto à atividade:
a.1 - refinarias;
a.2 - unidades de processamento de gás natural;
a.3 - instalações petroquímicas;
a.4 - usinas de fabricação de etanol e/ou unidades de fabricação de álcool.
b)  Quanto  à  capacidade  de  armazenamento,  de  forma  permanente  e/ou 
transitória:
b.1 - gases inflamáveis: acima de 600 ton;
b.2 - líquidos inflamáveis e/ou combustíveis: acima de 50.000 m³.

Tabela 1
20.4.1.1 Para critérios de classificação, o tipo de atividade enunciada possui 
prioridade sobre a capacidade de armazenamento.
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20.4.1.2 Quando a capacidade de armazenamento da instalação se enquadrar 
em  duas  classes  distintas,  por  armazenar  líquidos  inflamáveis  e/ou 
combustíveis e gases inflamáveis, deve-se utilizar a classe de maior gradação.
20.4.2 Esta NR estabelece dois tipos de instalações que constituem exceções 
e estão definidas no Anexo I, não devendo ser aplicada a Tabela 1.
20.5. Projeto da Instalação
20.5.1 As instalações para extração, produção, armazenamento, transferência, 
manuseio e manipulação de inflamáveis  e líquidos combustíveis  devem ser 
projetadas considerando os aspectos de segurança, saúde e meio ambiente 
que  impactem  sobre  a  integridade  física  dos  trabalhadores  previstos  nas 
Normas  Regulamentadoras,  normas  técnicas  nacionais  e,  na  ausência  ou 
omissão destas, nas normas internacionais, convenções e acordos coletivos, 
bem como nas demais regulamentações pertinentes em vigor.
20.5.2 No projeto das instalações classes II e III devem constar, no mínimo, e 
em língua portuguesa:
a) descrição das instalações e seus respectivos processos através do manual 
de operações;
b) planta geral de locação das instalações;
c) características e informações de segurança, saúde e meio ambiente relativas 
aos inflamáveis e líquidos combustíveis, constantes nas fichas com dados de 
segurança de produtos químicos, de matérias primas, materiais de consumo e 
produtos acabados;
d) fluxograma de processo;
e) especificação técnica dos equipamentos, máquinas e acessórios críticos em 
termos de segurança e saúde no trabalho estabelecidos pela análise de riscos;
f) plantas, desenhos e especificações técnicas dos sistemas de segurança da 
instalação;
g)  identificação  das  áreas  classificadas  da  instalação,  para  efeito  de 
especificação dos equipamentos e instalações elétricas; 
h) medidas intrínsecas de segurança identificadas na análise de riscos do 
projeto.
20.5.2.1  No  projeto  das  instalações  classe  I  deve  constar  o  disposto  nas 
alíneas “a”, “b”, “c”, “f” e “g” do item 20.5.2.
20.5.2.2 No projeto, devem ser observadas as distâncias de segurança entre 
instalações,  edificações,  tanques,  máquinas,  equipamentos,  áreas  de 
movimentação e fluxo,  vias de circulação interna, bem como dos limites da 
propriedade em relação a áreas circunvizinhas e vias públicas, estabelecidas 
em normas técnicas nacionais.
20.5.2.3 O projeto deve incluir o estabelecimento de mecanismos de controle 
para interromper e/ou reduzir uma possível cadeia de eventos decorrentes de 
vazamentos, incêndios ou explosões.
20.5.3 Os projetos das instalações existentes devem ser atualizados com a 
utilização  de  metodologias  de  análise  de  riscos  para  a  identificação  da 
necessidade de adoção de medidas de proteção complementares.
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20.5.4  Todo  sistema  pressurizado  deve  possuir  dispositivos  de  segurança 
definidos em normas técnicas nacionais e, na ausência ou omissão destas, em 
normas internacionais.
20.5.5  Modificações  ou  ampliações  das  instalações  passíveis  de  afetar  a 
segurança e a integridade física dos trabalhadores devem ser precedidas de 
projeto que contemple estudo de análise de riscos.
20.5.6 O projeto deve ser elaborado por profissional habilitado.
20.5.7 No processo de transferência, enchimento de recipientes ou de tanques, 
devem ser definidas em projeto as medidas preventivas para:
a) eliminar ou minimizar a emissão de vapores e gases inflamáveis;
b) controlar a geração, acúmulo e descarga de eletricidade estática.
20.6 Segurança na Construção e Montagem
20.6.1  A construção e montagem das instalações para  extração,  produção, 
armazenamento,  transferência,  manuseio  e  manipulação  de  inflamáveis  e 
líquidos combustíveis devem observar as especificações previstas no projeto, 
bem como nas Normas Regulamentadoras e nas normas técnicas nacionais e, 
na ausência ou omissão destas, nas normas internacionais.
20.6.2 As inspeções e os testes realizados na fase de construção e montagem 
e no comissionamento devem ser documentados de acordo com o previsto nas 
Normas Regulamentadoras, nas normas técnicas nacionais e, na ausência ou 
omissão destas, nas normas internacionais, e nos manuais de fabricação dos 
equipamentos e máquinas.
20.6.3  Os  equipamentos  e  as  instalações  devem  ser  identificados  e 
sinalizados,  de  acordo  com  o  previsto  pelas  Normas  Regulamentadoras  e 
normas técnicas nacionais.
20.7. Segurança Operacional
20.7.1  O  empregador  deve  elaborar,  documentar,  implementar,  divulgar  e 
manter atualizados procedimentos operacionais que contemplem aspectos de 
segurança e saúde no trabalho, em conformidade com as especificações do 
projeto das instalações classes I, II e III e com as recomendações das análises 
de riscos.
20.7.1.1 Nas instalações industriais classes II e III, com unidades de processo, 
os  procedimentos  referidos  no  item 20.7.1  devem possuir  instruções claras 
para o desenvolvimento de atividades em cada uma das seguintes fases:
a) pré-operação;
b) operação normal;
c) operação temporária;
d) operação em emergência;
e) parada normal;
f) parada de emergência;
g) operação pós-emergência.
20.7.2  Os  procedimentos  operacionais  referidos  no  item  20.7.1  devem  ser 
revisados e/ou atualizados, no máximo trienalmente para instalações classes I 
e II e quinquenalmente para instalações classe III ou em uma das seguintes 
situações:
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a) recomendações decorrentes do sistema de gestão de mudanças;
b) recomendações decorrentes das análises de riscos;
c) modificações ou ampliações da instalação;
d) recomendações decorrentes das análises de acidentes e/ou incidentes nos 
trabalhos relacionados com inflamáveis e líquidos combustíveis;
e) solicitações da CIPA ou SESMT.
20.7.3  Nas  operações  de  transferência  de  inflamáveis,  enchimento  de 
recipientes ou de tanques, devem ser adotados procedimentos para:
a) eliminar ou minimizar a emissão de vapores e gases inflamáveis;
b) controlar a geração, acúmulo e descarga de eletricidade estática.
20.7.4 No processo de transferência de inflamáveis e líquidos combustíveis, 
deve-se implementar medidas de controle operacional e/ou de engenharia das 
emissões fugitivas, emanadas durante a carga e descarga de tanques fixos e 
de  veículos  transportadores,  para  a  eliminação  ou  minimização  dessas 
emissões.
20.7.5 Na operação com inflamáveis e líquidos combustíveis, em instalações 
de  processo  contínuo  de  produção  e  de  Classe  III,  o  empregador  deve 
dimensionar o efetivo de trabalhadores suficiente para a realização das tarefas 
operacionais com segurança.
20.7.5.1 Os critérios e parâmetros adotados para o dimensionamento do efetivo 
de trabalhadores devem estar documentados.
20.8. Manutenção e Inspeção das Instalações
20.8.1  As  instalações  classes  I,  II  e  III  para  extração,  produção, 
armazenamento,  transferência,  manuseio  e  manipulação  de  inflamáveis  e 
líquidos  combustíveis  devem  possuir  plano  de  inspeção  e  manutenção 
devidamente documentado.
20.8.2 O plano de inspeção e manutenção deve abranger, no mínimo:
a) equipamentos, máquinas, tubulações e acessórios, instrumentos;
b) tipos de intervenção;
c) procedimentos de inspeção e manutenção;
d) cronograma anual;
e) identificação dos responsáveis;
f) especialidade e capacitação do pessoal de inspeção e manutenção;
g) procedimentos específicos de segurança e saúde;
h) sistemas e equipamentos de proteção coletiva e individual.
20.8.3  Os  planos  devem  ser  periodicamente  revisados  e  atualizados, 
considerando o previsto nas Normas Regulamentadoras, nas normas técnicas 
nacionais e, na ausência ou omissão destas, nas normas internacionais, nos 
manuais de inspeção, bem como nos manuais fornecidos pelos fabricantes.
20.8.3.1 Todos os manuais devem ser disponibilizados em língua portuguesa.
20.8.4  A  fixação  da  periodicidade  das  inspeções  e  das  intervenções  de 
manutenção deve considerar:
a) o previsto nas Normas Regulamentadoras e normas técnicas nacionais e, na 
ausência ou omissão destas, nas normas internacionais;
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b) as recomendações do fabricante, em especial dos itens críticos à segurança 
e saúde do trabalhador;
c) as recomendações dos relatórios de inspeções de segurança e de análise de 
acidentes e incidentes do trabalho, elaborados pela CIPA ou SESMT;
d) as recomendações decorrentes das análises de riscos;
e) a existência de condições ambientais agressivas.
20.8.5  O  plano  de  inspeção  e  manutenção  e  suas  respectivas  atividades 
devem ser documentados em formulário próprio ou sistema informatizado.
20.8.6  As  atividades  de  inspeção  e  manutenção  devem  ser  realizadas  por 
trabalhadores capacitados e com apropriada supervisão.
20.8.7 As recomendações decorrentes das inspeções e manutenções devem 
ser  registradas  e  implementadas,  com  a  determinação  de  prazos  e  de 
responsáveis pela execução.
20.8.7.1 A não implementação da recomendação no prazo definido deve ser 
justificada e documentada.
20.8.8 Deve ser elaborada permissão de trabalho para atividades não rotineiras 
de intervenção nos equipamentos, baseada em análise de risco, nos trabalhos:
a) que possam gerar chamas, calor, centelhas ou ainda que envolvam o seu 
uso;
b) em espaços confinados, conforme Norma Regulamentadora n.º 33;
c) envolvendo isolamento de equipamentos e bloqueio/etiquetagem;
d) em locais elevados com risco de queda;
e) com equipamentos elétricos, conforme Norma Regulamentadora n.º 10;
f) cujas boas práticas de segurança e saúde recomendem.
20.8.8.1 As atividades rotineiras de inspeção e manutenção devem ser 
precedidas de instrução de trabalho.
20.8.9 O planejamento e a execução de paradas para manutenção de uma 
instalação devem incorporar  os aspectos relativos  à segurança e saúde no 
trabalho.
20.9 Inspeção em Segurança e Saúde no Ambiente de Trabalho
20.9.1  As  instalações  classes  I,  II  e  III  para  extração,  produção, 
armazenamento,  transferência,  manuseio  e  manipulação  de  inflamáveis  e 
líquidos combustíveis devem ser periodicamente inspecionadas com enfoque 
na segurança e saúde no ambiente de trabalho.
20.9.2 Deve ser elaborado, em articulação com a CIPA, um cronograma de 
inspeções em segurança e saúde no ambiente de trabalho, de acordo com os 
riscos das atividades e operações desenvolvidas.
20.9.3  As  inspeções  devem  ser  documentadas  e  as  respectivas 
recomendações implementadas, com estabelecimento de prazos
e de responsáveis pela sua execução.
20.9.3.1 A não implementação da recomendação no prazo definido deve ser 
justificada e documentada.
20.9.4  Os  relatórios  de  inspeção  devem  ficar  disponíveis  às  autoridades 
competentes e aos trabalhadores.
20.10 Análise de Riscos
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20.10.1  Nas  instalações  classes  I,  II  e  III,  o  empregador  deve  elaborar  e 
documentar as análises de riscos das operações que envolvam processo ou 
processamento  nas  atividades  de  extração,  produção,  armazenamento, 
transferência,  manuseio  e  manipulação  de  inflamáveis  e  de  líquidos 
combustíveis.
20.10.2 As análises de riscos da instalação devem ser estruturadas com base 
em metodologias apropriadas, escolhidas em função dos propósitos da análise, 
das características e complexidade da instalação.
20.10.2.1  As  análises  de  riscos  devem  ser  coordenadas  por  profissional 
habilitado.
20.10.2.2  As  análises  de  riscos  devem  ser  elaboradas  por  equipe 
multidisciplinar, com conhecimento na aplicação das metodologias, dos riscos e 
da  instalação,  com  participação  de,  no  mínimo,  um  trabalhador  com 
experiência na instalação, ou em parte desta, que é objeto da análise.
20.10.3 Nas instalações classe I,  deve ser  elaborada Análise Preliminar  de 
Perigos/Riscos (APP/APR).
20.10.4 Nas instalações classes II e III, devem ser utilizadas metodologias de 
análise  definidas  pelo  profissional  habilitado,  devendo  a  escolha  levar  em 
consideração os riscos, as características e complexidade da instalação.
20.10.4.1 O profissional habilitado deve fundamentar tecnicamente e registrar 
na própria análise a escolha da metodologia utilizada.
20.10.5 As análises de riscos devem ser revisadas:
a) na periodicidade estabelecida para as renovações da licença de operação 
da instalação;
b) no prazo recomendado pela própria análise;
c) caso ocorram modificações significativas no processo ou processamento;
d) por solicitação do SESMT ou da CIPA;
e)  por  recomendação  decorrente  da  análise  de  acidentes  ou  incidentes 
relacionados ao processo ou processamento;
f) quando o histórico de acidentes e incidentes assim o exigir.
20.10.6 O empregador deve implementar as recomendações resultantes das 
análises de riscos, com definição de prazos e de responsáveis pela execução.
20.10.6.1 A não implementação das recomendações nos prazos definidos deve 
ser justificada e documentada.
20.10.7 As análises de riscos devem estar  articuladas com o Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) da instalação.
20.11. Capacitação dos trabalhadores
20.11.1 Toda capacitação prevista nesta NR deve ser realizada a cargo e custo 
do empregador e durante o expediente normal da empresa.
20.11.1.1 Os critérios estabelecidos nos itens 20.11.2 a 20.11.9 encontram-se 
resumidos no Anexo II.
20.11.2 Os trabalhadores que laboram em instalações classes I, II ou III e não 
adentram  na  área  ou  local  de  extração,  produção,  armazenamento, 
transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis 
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devem receber informações sobre os perigos, riscos e sobre procedimentos 
para situações de emergências.
20.11.3  Os trabalhadores  que laboram em instalações classes I,  II  ou III  e 
adentram  na  área  ou  local  de  extração,  produção,  armazenamento, 
transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis, 
mas não mantêm contato direto com o processo ou processamento, devem 
realizar o curso de Integração.
20.11.4  Os  trabalhadores  que  laboram  em  instalações  classes  I,  II  ou  III, 
adentram  na  área  ou  local  de  extração,  produção,  armazenamento, 
transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis 
e  mantêm  contato  direto  com  o  processo  ou  processamento,  realizando 
atividades  específicas,  pontuais  e  de  curta  duração,  devem  realizar  curso 
Básico.
20.11.5  Os  trabalhadores  que  laboram  em  instalações  classes  I,  II  e  III, 
adentram  na  área  ou  local  de  extração,  produção,  armazenamento, 
transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis 
e  mantêm  contato  direto  com  o  processo  ou  processamento,  realizando 
atividades de manutenção e inspeção, devem realizar curso Intermediário.
20.11.6 Os trabalhadores que laboram em instalações classe I, adentram na 
área ou local de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio 
e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis e mantêm contato direto 
com  o  processo  ou  processamento,  realizando  atividades  de  operação  e 
atendimento a emergências, devem realizar curso Intermediário.
20.11.7 Os trabalhadores que laboram em instalações classe II, adentram na 
área ou local de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio 
e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis e mantêm contato direto 
com  o  processo  ou  processamento,  realizando  atividades  de  operação  e 
atendimento a emergências, devem realizar curso Avançado I.
20.11.8 Os trabalhadores que laboram em instalações classe III, adentram na 
área ou local de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio 
e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis e mantêm contato direto 
com  o  processo  ou  processamento,  realizando  atividades  de  operação  e 
atendimento a emergências, devem realizar curso Avançado II.
20.11.9 Os profissionais de segurança e saúde no trabalho que laboram em 
instalações classes II e III, adentram na área ou local de extração, produção, 
armazenamento,  transferência,  manuseio  e  manipulação  de  inflamáveis  e 
líquidos  combustíveis  e  mantêm  contato  direto  com  o  processo  ou 
processamento devem realizar o curso Específico.
20.11.10  Os  trabalhadores  que  realizaram o  curso  Básico,  caso  venham a 
necessitar  do curso Intermediário,  devem fazer  complementação com carga 
horária de 8 horas, nos conteúdos estabelecidos pelos itens 6, 7 e 8 do curso 
Intermediário, incluindo a parte prática.
20.11.11 Os trabalhadores que realizaram o curso Intermediário, caso venham 
a necessitar do curso Avançado I,  devem fazer complementação com carga 
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horária de 8 horas, nos conteúdos estabelecidos pelos itens 9 e 10 do curso 
Avançado I, incluindo a parte prática.
20.11.12 Os trabalhadores que realizaram o curso Avançado I, caso venham a 
necessitar  do  curso  Avançado  II,  devem fazer  complementação  com carga 
horária de 8 horas, no item 11 e 12 do curso Avançado II, incluindo a parte 
prática.
20.11.13 O trabalhador deve participar de curso de Atualização, cujo conteúdo 
será estabelecido pelo empregador e com a seguinte periodicidade:
a) curso Básico: a cada 3 anos com carga horária de 4 horas;
b) curso Intermediário: a cada 2 anos com carga horária de 4 horas;
c) cursos Avançado I e II: a cada ano com carga horária de 4 horas.
20.11.13.1  Deve  ser  realizado,  de  imediato,  curso  de  Atualização  para  os 
trabalhadores envolvidos no processo ou processamento, onde:
a) ocorrer modificação significativa;
b) ocorrer morte de trabalhador;
c) ocorrerem ferimentos em decorrência de explosão e/ou queimaduras de 2º 
ou 3º grau, que implicaram em necessidade de internação hospitalar;
d) o histórico de acidentes e/ou incidentes assim o exigir.
20.11.14 Os instrutores da capacitação dos cursos de Integração,
Básico, Intermediário, Avançados I e II e Específico devem ter proficiência no 
assunto.
20.11.15  Os  cursos  de  Integração,  Básico  e  Intermediário  devem  ter  um 
responsável por sua organização técnica, devendo ser um dos instrutores.
20.11.16 Os cursos Avançados I e II e Específico devem ter um profissional 
habilitado como responsável técnico.
20.11.17 Para os cursos de Integração, Básico, Intermediário, Avançados I e II 
e Específico, a emissão do certificado se dará para os trabalhadores que, após 
avaliação, tenham obtido aproveitamento satisfatório.
20.11.17.1  O  certificado  deve  conter  o  nome  do  trabalhador,  conteúdo 
programático,  carga  horária,  data,  local,  nome  do(s)  instrutor(es),  nome  e 
assinatura do responsável técnico ou do responsável pela organização técnica 
do curso.
20.11.17.2 O certificado deve ser fornecido ao trabalhador, mediante recibo, e 
uma cópia arquivada na empresa.
20.11.18 Os participantes da capacitação devem receber material didático, que 
pode ser em meio impresso, eletrônico ou similar.
20.11.19 O empregador deve estabelecer e manter sistema de identificação 
que permita conhecer a capacitação de cada trabalhador, cabendo a este a 
obrigação de utilização visível do meio identificador.
20.12.  Prevenção  e  controle  de  vazamentos,  derramamentos,  incêndios, 
explosões e emissões fugitivas
20.12.1  O  empregador  deve  elaborar  plano  que  contemple  a  prevenção  e 
controle de vazamentos, derramamentos, incêndios e explosões e, nos locais 
sujeitos à atividade de trabalhadores, a identificação das fontes de emissões 
fugitivas.
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20.12.2 O plano deve contemplar todos os meios e ações necessárias para 
minimizar os riscos de ocorrência de vazamento, derramamento, incêndio e 
explosão, bem como para reduzir suas consequências em caso de falha nos 
sistemas de prevenção e controle.
20.12.2.1 Para emissões fugitivas, após a identificação das fontes nos locais 
sujeitos  à  atividade  de  trabalhadores,  o  plano  deve  incluir  ações  para 
minimização dos riscos, de acordo com viabilidade técnica.
20.12.3 O plano deve ser revisado:
a) por recomendações das inspeções de segurança e/ou da análise de riscos;
b) quando ocorrerem modificações significativas nas instalações;
c)  quando  da  ocorrência  de  vazamentos,  derramamentos,  incêndios  e/ou 
explosões.
20.12.4  Os  sistemas  de  prevenção  e  controle  devem  ser  adequados  aos 
perigos/riscos dos inflamáveis e líquidos combustíveis.
20.12.5  Os  tanques  que  armazenam  líquidos  inflamáveis  e  combustíveis 
devem  possuir  sistemas  de  contenção  de  vazamentos  ou  derramamentos, 
dimensionados e construídos de acordo com as normas técnicas nacionais.
20.12.5.1 No caso de bacias de contenção, é vedado o armazenamento de 
materiais,  recipientes  e  similares  em seu  interior,  exceto  nas atividades  de 
manutenção e inspeção.
20.13. Controle de fontes de ignição
20.13.1 Todas as instalações elétricas e equipamentos elétricos fixos, móveis e 
portáteis, equipamentos de comunicação, ferramentas e similares utilizados em 
áreas classificadas, assim como os equipamentos de controle de descargas 
atmosféricas, devem estar em conformidade com a Norma Regulamentadora 
n.º 10.
20.13.2 O empregador deve implementar medidas específicas para controle da 
geração,  acúmulo  e  descarga  de  eletricidade  estática  em  áreas  sujeitas  à 
existência de atmosferas inflamáveis.
20.13.3 Os trabalhos envolvendo o uso de equipamentos que possam gerar 
chamas,  calor  ou  centelhas,  nas  áreas  sujeitas  à  existência  de  atmosferas 
inflamáveis, devem ser precedidos de permissão de trabalho.
20.13.4 O empregador deve sinalizar a proibição do uso de fontes de ignição 
nas áreas sujeitas à existência de atmosferas inflamáveis.
20.13.5 Os veículos que circulem nas áreas sujeitas à existência de atmosferas 
inflamáveis devem possuir características apropriadas ao local e ser mantidos 
em perfeito estado de conservação.
20.14. Plano de Resposta a Emergências da Instalação
20.14.1  O  empregador  deve  elaborar  e  implementar  plano  de  resposta  a 
emergências que contemple ações específicas a serem adotadas na ocorrência 
de  vazamentos  ou  derramamentos  de  inflamáveis  e  líquidos  combustíveis, 
incêndios ou explosões.
20.14.2 O plano de resposta a emergências das instalações classe I,  II  e III 
deve  ser  elaborado  considerando  as  características  e  a  complexidade  da 
instalação e conter, no mínimo:
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a) nome e função do(s) responsável(eis) técnico(s) pela elaboração e revisão 
do plano;
b)  nome  e  função  do  responsável  pelo  gerenciamento,  coordenação  e 
implementação do plano;
c) designação dos integrantes da equipe de emergência,  responsáveis  pela 
execução de cada ação e seus respectivos substitutos;
d)  estabelecimento  dos  possíveis  cenários  de  emergências,  com base  nas 
análises de riscos;
e)  descrição  dos  recursos  necessários  para  resposta  a  cada  cenário 
contemplado;
f) descrição dos meios de comunicação;
g) procedimentos de resposta à emergência para cada cenário contemplado;
h) procedimentos para comunicação e acionamento das autoridades públicas e 
desencadeamento da ajuda mútua, caso exista;
i) procedimentos para orientação de visitantes, quanto aos riscos existentes e 
como proceder em situações de emergência;
j) cronograma, metodologia e registros de realização de exercícios simulados.
20.14.3 Nos casos em que os resultados das análises de riscos indiquem a 
possibilidade de ocorrência de um acidente cujas consequências ultrapassem 
os limites da instalação, o empregador deve incorporar no plano de emergência 
ações  que  visem  à  proteção  da  comunidade  circunvizinha,  estabelecendo 
mecanismos de comunicação e alerta,  de isolamento da área atingida e de 
acionamento das autoridades públicas.
20.14.4  O  plano  de  resposta  a  emergências  deve  ser  avaliado  após  a 
realização de exercícios simulados e/ou na ocorrência de situações reais, com 
o objetivo de testar a sua eficácia, detectar possíveis falhas e proceder aos 
ajustes necessários.
20.14.5 Os exercícios simulados devem ser realizados durante o horário de 
trabalho,  com  periodicidade,  no  mínimo,  anual,  podendo  ser  reduzida  em 
função das falhas detectadas ou se assim recomendar a análise de riscos.
20.14.5.1 Os trabalhadores na empresa devem estar envolvidos nos exercícios 
simulados, que devem retratar, o mais fielmente possível, a rotina de trabalho.
20.14.5.2  O  empregador  deve  estabelecer  critérios  para  avaliação  dos 
resultados dos exercícios simulados.
20.14.6  Os  integrantes  da  equipe  de  resposta  a  emergências  devem  ser 
submetidos  a  exames  médicos  específicos  para  a  função  que  irão 
desempenhar, conforme estabelece a Norma Regulamentadora n.º 7, incluindo 
os fatores de riscos psicossociais, com a emissão do respectivo atestado de 
saúde ocupacional.
20.14.7 A participação do trabalhador nas equipes de resposta a emergências 
é voluntária, salvo nos casos em que a natureza da função assim o determine.
20.15 Comunicação de Ocorrências
20.15.1  O  empregador  deve  comunicar  ao  órgão  regional  do  Ministério  do 
Trabalho e Emprego e ao sindicato da categoria profissional predominante no 
estabelecimento a ocorrência de vazamento, incêndio ou explosão envolvendo 
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inflamáveis e  líquidos combustíveis  que tenha como consequência qualquer 
das possibilidades a seguir:
a) morte de trabalhador(es);
b) ferimentos em decorrência de explosão e/ou queimaduras de 2º ou 3º grau, 
que implicaram em necessidade de internação hospitalar;
c)  acionamento  do  plano  de  resposta  a  emergências  que  tenha  requerido 
medidas de intervenção e controle.
20.15.1.1 A comunicação deve ser encaminhada até o segundo dia útil após a 
ocorrência e deve conter:
a) Nome da empresa, endereço, local, data e hora da ocorrência;
b)  Descrição  da  ocorrência,  incluindo  informações  sobre  os  inflamáveis, 
líquidos combustíveis e outros produtos envolvidos;
c) Nome e função da vítima;
d) Procedimentos de investigação adotados;
e) Consequências;
f) Medidas emergenciais adotadas.
20.15.1.2  A  comunicação  pode  ser  feita  por  ofício  ou  meio  eletrônico  ao 
sindicato da categoria profissional predominante no estabelecimento e ao setor 
de segurança e saúde do trabalho do órgão regional do Ministério do Trabalho 
e Emprego.
20.15.2 O empregador  deve elaborar  relatório  de investigação e análise da 
ocorrência descrita no item 20.15.1, contendo as causas básicas e medidas 
preventivas  adotadas,  e  mantê-lo  no  local  de  trabalho  a  disposição  da 
autoridade competente, dos trabalhadores e seus representantes.
20.16. Contratante e Contratadas
20.16.1 A contratante e as contratadas são solidariamente responsáveis pelo 
cumprimento desta Norma Regulamentadora.
20.16.2 Das responsabilidades da Contratante.
20.16.2.1 Os requisitos de segurança e saúde no trabalho adotados para os 
empregados  das  contratadas  devem  ser,  no  mínimo,  equivalentes  aos 
aplicados para os empregados da contratante.
20.16.2.2 A empresa contratante, visando atender ao previsto nesta NR, deve 
verificar  e  avaliar  o  desempenho  em  segurança  e  saúde  no  trabalho  nos 
serviços contratados.
20.16.2.3 Cabe à contratante informar às contratadas e a seus empregados os 
riscos  existentes  no  ambiente  de  trabalho  e  as  respectivas  medidas  de 
segurança e de resposta a emergências a serem adotadas.
20.16.3 Da Responsabilidade das Contratadas.
20.16.3.1 A empresa contratada deve cumprir  os requisitos de segurança e 
saúde no  trabalho  especificados pela  contratante,  por  esta  e  pelas  demais 
Normas Regulamentadoras.
20.16.3.2  A  empresa  contratada  deve  assegurar  a  participação  dos  seus 
empregados nas capacitações em segurança e saúde no trabalho promovidas 
pela  contratante,  assim  como  deve  providenciar  outras  capacitações 
específicas que se façam necessárias.
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20.17 Tanque de líquidos inflamáveis no interior de edifícios
20.17.1  Os  tanques  para  armazenamento  de  líquidos  inflamáveis  somente 
poderão  ser  instalados  no  interior  dos  edifícios  sob  a  forma  de  tanque 
enterrado e destinados somente a óleo diesel.
20.17.2 Excetuam-se da aplicação do item 20.17.1 os tanques de superfície 
que armazenem óleo diesel destinados à alimentação de motores utilizados 
para a geração de energia  elétrica em situações de emergência ou para o 
funcionamento das bombas de pressurização da rede de água para combate a 
incêndios, nos casos em que seja comprovada a impossibilidade de instalá-lo 
enterrado ou fora da projeção horizontal do edifício.
20.17.2.1 A instalação do tanque no interior do edifício deve ser precedida de 
Projeto  e  de  Análise  Preliminar  de  Perigos/Riscos  (APP/APR),  ambos 
elaborados  por  profissional  habilitado,  contemplando  os  aspectos  de 
segurança, saúde e meio ambiente previstos nas Normas Regulamentadoras, 
normas  técnicas  nacionais  e,  na  ausência  ou  omissão destas,  nas  normas 
internacionais,  bem como nas demais  regulamentações pertinentes,  e  deve 
obedecer aos seguintes critérios:
a) localizar-se no pavimento térreo, subsolo ou pilotis, em área exclusivamente 
destinada para tal fim;
b) deve dispor de sistema de contenção de vazamentos:
c) deve conter até 3 tanques separados entre si e do restante da edificação por 
paredes resistentes ao fogo por no mínimo 2 horas e porta do tipo corta-fogo;
d) possuir volume total de armazenagem de no máximo 3.000 litros, em cada 
tanque;
e) possuir aprovação pela autoridade competente;
f) os tanques devem ser metálicos;
g)  possuir  sistemas  automáticos  de  detecção  e  combate  a  incêndios,  bem 
como saídas de emergência dimensionadas conforme normas técnicas;
h) os tanques devem estar localizados de forma a não bloquear, em caso de 
emergência, o acesso às saídas de emergência e aos sistemas de segurança 
contra incêndio;
i)  os  tanques  devem  ser  protegidos  contra  vibração,  danos  físicos  e  da 
proximidade de equipamentos ou dutos geradores de calor;
j)  a  estrutura  da  edificação  deve  ser  protegida  para  suportar  um  eventual 
incêndio originado nos locais que abrigam os tanques;
k) devem ser adotadas as medidas necessárias para garantir a ventilação dos 
tanques  para  alívio  de  pressão,  bem  como  para  a  operação  segura  de 
abastecimento e destinação dos gases produzidos pelos motores à combustão.
20.17.2.2 O responsável pela segurança do edifício deve designar responsável 
técnico pela  instalação,  operação,  inspeção e manutenção,  bem como pela 
supervisão dos procedimentos de segurança no processo de abastecimento do 
tanque.
20.17.2.3 Os trabalhadores envolvidos nas atividades de operação, inspeção, 
manutenção e abastecimento  do  tanque devem ser  capacitados com curso 
Intermediário, conforme Anexo II.
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20.17.3 Aplica-se para tanques enterrados o disposto no item 20.17.2.1, caput, 
alíneas ”b”, ”e”, ”f”, ”g”,” h“,” i”, ”j” e ” k”, item 20.17.2.2 e 20.17.2.3, bem como o 
previsto nas normas técnicas nacionais e, na sua ausência ou omissão, nas 
normas técnicas internacionais.
20.18 Desativação da instalação
20.18.1 Cessadas as atividades da instalação, o empregador deve adotar os 
procedimentos necessários para a sua desativação.
20.18.2 No processo de desativação das instalações de extração, produção, 
armazenagem,  transferência,  manuseio  e  manipulação  de  inflamáveis  e 
líquidos  combustíveis,  devem  ser  observados  os  aspectos  de  segurança, 
saúde  e  meio  ambiente  previstos  nas  Normas  Regulamentadoras,  normas 
técnicas  nacionais  e,  na  ausência  ou  omissão  destas,  nas  normas 
internacionais, bem como nas demais regulamentações pertinentes em vigor.
20.19 Prontuário da Instalação
20.19.1 O Prontuário da instalação deve ser organizado, mantido e atualizado 
pelo empregador e constituído pela seguinte documentação:
a) Projeto da Instalação;
b) Procedimentos Operacionais;
c) Plano de Inspeção e Manutenção;
d) Análise de Riscos;
e) Plano de prevenção e controle de vazamentos, derramamentos, incêndios e 
explosões e identificação das fontes de emissões fugitivas;
f) Certificados de capacitação dos trabalhadores;
g) Análise de Acidentes;
h) Plano de Resposta a Emergências.
20.19.2 O Prontuário das instalações classe I devem conter um índice e ser 
constituído em documento único.
20.19.2.1 Os documentos do Prontuário das instalações classes II ou III podem 
estar separados, desde que seja mencionado no índice a localização destes na 
empresa e o respectivo responsável.
20.19.3  O  Prontuário  da  Instalação  deve  estar  disponível  às  autoridades 
competentes,  bem  como  para  consulta  aos  trabalhadores  e  seus 
representantes.
20.19.3.1  As análises  de  riscos  devem estar  disponíveis  para  consulta  aos 
trabalhadores  e  seus  representantes,  exceto  nos  aspectos  ou  partes  que 
envolvam informações comerciais confidenciais.
20.20 Disposições finais
20.20.1 Quando em uma atividade de extração,  produção,  armazenamento, 
manuseio  e  manipulação  de  inflamáveis  e  líquidos  combustíveis  for 
caracterizada  situação  de  risco  grave  e  iminente  aos  trabalhadores,  o 
empregador  deve  adotar  as  medidas  necessárias  para  a  interrupção  e  a 
correção da situação.
20.20.2 Os trabalhadores, com base em sua capacitação e experiência, devem 
interromper  suas  tarefas,  exercendo  o  direito  de  recusa,  sempre  que 
constatarem evidências de riscos graves e iminentes para sua segurança e 
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saúde ou de outras pessoas, comunicando imediatamente o fato a seu superior 
hierárquico, que diligenciará as medidas cabíveis.
20.20.3  Os  tanques,  vasos  e  tubulações  que  armazenem/  transportam 
inflamáveis  e  líquidos  combustíveis  devem  ser  identificados  e  sinalizados 
conforme a Norma Regulamentadora n.º 26.
20.20.4 Nas operações de soldagem e corte a quente com utilizações de gases 
inflamáveis,  as mangueiras  devem possuir  mecanismos contra  o  retrocesso 
das chamas na saída do cilindro e chegada do maçarico.
ANEXO I da NR-20
1. As instalações que desenvolvem atividades de manuseio, armazenamento, 
manipulação e transporte com gases inflamáveis acima de 1 ton até 2 ton e de 
líquidos  inflamáveis  e/ou  combustíveis  acima  de  1  m³  até  10  m³  devem 
contemplar  no  Programa  de  Prevenção  de  Riscos  Ambientais,  além  dos 
requisitos previstos na Norma Regulamentadora n.º 9:
a) o inventário e características dos inflamáveis e/ou líquidos combustíveis;
b) os riscos específicos relativos aos locais e atividades com inflamáveis e/ou 
líquidos combustíveis;
c) os procedimentos e planos de prevenção de acidentes com inflamáveis e/ou 
líquidos combustíveis;
d) as medidas para atuação em situação de emergência.
1.1 O empregador deve treinar, no mínimo, três trabalhadores da instalação 
que  estejam  diretamente  envolvidos  com  inflamáveis  e/ou  líquidos 
combustíveis, em curso básico previsto no Anexo II.
2.  As  instalações  varejistas  e  atacadistas  que  desenvolvem  atividades  de 
manuseio,  armazenamento  e  transporte  de  recipientes  de  até  20  litros, 
fechados  ou  lacrados  de  fabricação,  contendo  líquidos  inflamáveis  e/ou 
combustíveis até o limite máximo de 5.000 m³ e de gases inflamáveis até o 
limite máximo de 600 toneladas, devem contemplar no Programa de Prevenção 
de  Riscos  Ambientais,  além  dos  requisitos  previstos  na  Norma 
Regulamentadora n.º 9:
a) o inventário e características dos inflamáveis e/ou líquidos combustíveis;
b) os riscos específicos relativos aos locais e atividades com inflamáveis e/ou 
líquidos combustíveis;
c) os procedimentos e planos de prevenção de acidentes com inflamáveis e/ou 
líquidos combustíveis;
d) as medidas para atuação em situação de emergência.
2.1  O  empregador  deve  treinar  trabalhadores  da  instalação  que  estejam 
diretamente  envolvidos  com  inflamáveis,  em  curso  Básico,  na  proporção 
definida na Tabela 2.

TABELA
Vide link: http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?
data=06/03/2012&jornal=1&pagina=212&totalArquivos=232 (página 212).

Tabela 2
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2.2 Para efeitos dos itens 2 e 2.1 deste Anexo, será aceito curso de prevenção 
e combate a incêndios já realizado pelo trabalhador há até dois anos da data 
de publicação desta NR, desde que possua uma carga horária mínima de 6 
horas, contemple no mínimo 80% do conteúdo programático do curso Básico 
previsto no Anexo II.
3. Aplica-se o disposto nos itens 2 e 2.1 deste Anexo para a instalação de 
armazenamento  de  recipientes  de  até  20  litros,  fechados  ou  lacrados  de 
fabricação,  contendo  líquidos  inflamáveis  e/ou  combustíveis  até  o  limite 
máximo 10.000 m³ e de gases inflamáveis até o limite máximo 1.200 ton, desde 
que a instalação de armazenamento esteja separada por parede da instalação 
onde ocorre a fabricação, envase e embalagem do produto a ser armazenado.
3.1 A instalação de armazenamento de recipientes com volume total superior 
aos limites mencionados no item 3 deve elaborar análise de riscos, conforme 
disposto nos itens 20.10.2, 20.10.2.1,  20.10.2.2,  20.10.4, 20.10.4.1,  20.10.5, 
20.10.6, 20.10.6.1 e 20.10.7 plano de resposta a emergências, conforme itens 
20.14.1, 20.14.2, 20.14.4, 20.14.5, 20.14.5.1, 20.14.5.2, 20.14.6 e 20.14.7.
ANEXO II da NR-20
1) Critérios para Capacitação
a) Capacitação para os trabalhadores que adentram na área e NÃO mantêm 
contato direto com o processo ou processamento.

TABELA
Vide link:
http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?
data=06/03/2012&jornal=1&pagina=212&totalArquivos=232 (página 212).

b) Capacitação para os trabalhadores que adentram na área e mantêm contato 
direto com o processo ou processamento.

TABELA
Vide link:
http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?
data=06/03/2012&jornal=1&pagina=212&totalArquivos=232 (página 212).

c) Atualização

TABELA
Vide link:
http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?
data=06/03/2012&jornal=1&pagina=212&totalArquivos=232 (página 212).

2) Conteúdo programático
a) Curso Integração
Carga horária: 4 horas
1. Inflamáveis: características, propriedades, perigos e riscos;
2. Controles coletivo e individual para trabalhos com inflamáveis;
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3. Fontes de ignição e seu controle;
4. Procedimentos básicos em situações de emergência com inflamáveis.
b) Curso Básico
Carga horária: 8 horas
I) Conteúdo programático teórico:
1. Inflamáveis: características, propriedades, perigos e riscos;
2. Controles coletivo e individual para trabalhos com inflamáveis;
3. Fontes de ignição e seu controle;
4. Proteção contra incêndio com inflamáveis;
5. Procedimentos básicos em situações de emergência com inflamáveis;
II) Conteúdo programático prático:
Conhecimentos e utilização dos sistemas de segurança contra incêndio com 
inflamáveis.
c) Curso Intermediário
Carga horária: 16 horas
I) Conteúdo programático teórico:
1. Inflamáveis: características, propriedades, perigos e riscos;
2. Controles coletivo e individual para trabalhos com inflamáveis;
3. Fontes de ignição e seu controle;
4. Proteção contra incêndio com inflamáveis;
5. Procedimentos em situações de emergência com inflamáveis;
6. Estudo da Norma Regulamentadora n.º 20;
7. Análise Preliminar de Perigos/Riscos: conceitos e exercícios práticos;
8. Permissão para Trabalho com Inflamáveis.
II) Conteúdo programático prático:
Conhecimentos e utilização dos sistemas de segurança contra incêndio com 
inflamáveis.
d) Curso Avançado I
Carga horária: 24 horas
I) Conteúdo programático teórico:
1. Inflamáveis: características, propriedades, perigos e riscos;
2. Controles coletivo e individual para trabalhos com inflamáveis;
3. Fontes de ignição e seu controle;
4. Proteção contra incêndio com inflamáveis;
5. Procedimentos em situações de emergência com inflamáveis;
6. Estudo da Norma Regulamentadora n.º 20;
7. Metodologias de Análise de Riscos: conceitos e exercícios práticos;
8. Permissão para Trabalho com Inflamáveis;
9. Acidentes com inflamáveis: análise de causas e medidas preventivas;
10. Planejamento de Resposta a emergências com Inflamáveis;
II) Conteúdo programático prático:
Conhecimentos e utilização dos sistemas de segurança contra incêndio com 
inflamáveis.
e) Curso Avançado II
Carga horária: 32 horas

81



                        PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

                        TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

I) Conteúdo programático teórico:
1. Inflamáveis: características, propriedades, perigos e riscos;
2. Controles coletivo e individual para trabalhos com inflamáveis;
3. Fontes de ignição e seu controle;
4. Proteção contra incêndio com inflamáveis;
5. Procedimentos em situações de emergência com inflamáveis;
6. Estudo da Norma Regulamentadora n.º 20;
7. Metodologias de Análise de Riscos: conceitos e exercícios práticos;
8. Permissão para Trabalho com Inflamáveis;
9. Acidentes com inflamáveis: análise de causas e medidas preventivas;
10. Planejamento de Resposta a emergências com Inflamáveis;
11. Noções básicas de segurança de processo da instalação;
12. Noções básicas de gestão de mudanças.
II) Conteúdo programático prático:
Conhecimentos e utilização dos sistemas de segurança contra incêndio com 
inflamáveis.
f) Curso Específico
Carga Horária: 16 horas
I) Conteúdo programático teórico:
- Estudo da Norma Regulamentadora n.º 20;
- Metodologias de Análise de Riscos: conceitos e exercícios práticos;
- Permissão para Trabalho com Inflamáveis;
- Acidentes com inflamáveis: análise de causas e medidas preventivas;
- Planejamento de Resposta a emergências com Inflamáveis;
GLOSSÁRIO
Áreas Classificadas - área na qual uma atmosfera explosiva está presente ou 
na qual é provável sua ocorrência a ponto de exigir precauções especiais para 
construção, instalação e utilização de equipamentos elétricos.
Armazenamento - retenção de uma quantidade de inflamáveis (líquidos e/ou 
gases)  e  líquidos  combustíveis  em  uma  instalação  fixa,  em  depósitos, 
reservatórios de superfície, elevados ou subterrâneos.
Retenção de uma quantidade de inflamáveis,  envasados ou embalados, em 
depósitos ou armazéns.
Articulação  entre  análise  de  risco  e  PPRA  -  coerência,  compatibilidade, 
harmonização no reconhecimento e consideração dos riscos comuns aos dois 
documentos.
Comissionamento  -  conjunto  de  técnicas  e  procedimentos  de  engenharia 
aplicados  de  forma  integrada  à  instalação  ou  parte  dela,  visando  torná-la 
operacional de acordo com os requisitos especificados em projeto.
Coordenação - ação de assumir responsabilidade técnica.
Distância de segurança - Distância mínima livre, medida no plano horizontal 
para  que,  em  caso  de  acidentes  (incêndios,  explosões),  os  danos  sejam 
minimizados.
Edificações residenciais unifamiliares - Edificações destinadas exclusivamente 
ao uso residencial, constituídas de uma única unidade residencial.
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Edifício:  construção  com  pavimentos,  cuja  finalidade  é  abrigar  atividades 
humanas,  classificada  pelo  tipo  de  utilização  em  comercial,  de  serviços, 
cultural, etc..
Emissões fugitivas - Liberações de gás ou vapor inflamável que ocorrem de 
maneira  contínua  ou  intermitente  durante  as  operações  normais  dos 
equipamentos.  Incluem  liberações  em  selos  ou  gaxetas  de  bombas, 
engaxetamento  de  válvulas,  vedações  de  flanges,  selos  de  compressores, 
drenos de processos.
Envasado - líquido ou gás inflamável acondicionado em recipiente, podendo 
ser ou não lacrado.
Exercícios simulados - Exercícios práticos de simulação mais realista possível 
de um cenário de acidente, durante o qual é testada a eficiência do plano de 
respostas  a  emergências,  com foco  nos procedimentos,  na  capacitação da 
equipe, na funcionalidade das instalações e dos equipamentos, dentre outros 
aspectos.
Fechado  -  Produto  fechado  no  processo  de  envasamento,  de  maneira 
estanque,  para  que  não  venha  a  apresentar  vazamentos  nas  condições 
normais  de  manuseio,  armazenamento  ou  transporte,  assim  como  sob 
condições decorrentes de variações de temperatura, umidade ou pressão ou 
sob os efeitos de choques e vibrações.
Fluxograma  de  processo  -  É  um  documento  contendo,  em  representação 
gráfica,  o  balanço de material  e  de  energia  dos fluxos  de  matérias-primas, 
produtos, subprodutos e rejeitos de um determinado processo de produção.
Instalação -  Unidade de extração,  produção,  armazenamento,  transferência, 
manuseio  e  manipulação  de  inflamáveis  (líquidos  e  gases)  e  líquidos 
combustíveis,  em  caráter  permanente  ou  transitório,  incluindo  todos  os 
equipamentos,  máquinas,  estruturas,  tubulações,  tanques,  edificações, 
depósitos, terminais e outros necessários para o seu funcionamento.
Lacrado - Produto que possui selo e/ou lacre de garantia de qualidade e/ou de 
inviolabilidade.
Manipulação -  Ato ou efeito de manipular.  Preparação ou operação manual 
com  inflamáveis,  com  finalidade  de  misturar  ou  fracionar  os  produtos. 
Considera-se que há manipulação quando ocorre o contato direto do produto 
com o ambiente.
Manuseio - Atividade de movimentação de inflamáveis contidos em recipientes, 
tanques portáteis,  tambores, bombonas, vasilhames, caixas,  latas, frascos e 
similares. Ato de manusear o produto envasado, embalado ou lacrado.
Meio identificador - Sistema de identificação definido pela empresa como, por 
exemplo, crachá, botton, adesivo no crachá ou no capacete, na vestimenta de 
trabalho ou similares.
Metodologias de análises de risco - Constitui-se em um conjunto de métodos e 
técnicas  que,  aplicados  a  operações  que  envolvam  processo  ou 
processamento, identificam os cenários hipotéticos de ocorrências indesejadas 
(acidentes), as possibilidades de danos, efeitos e consequências.
Exemplos de algumas metodologias:
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a) Análise Preliminar de Perigos/Riscos (APP/APR);
b) ?What-if (E SE)?;
c) Análise de Riscos e Operabilidade (HAZOP);
d) Análise de Modos e Efeitos de Falhas (FMEA/FMECA);
e) Análise por Árvore de Falhas (AAF);
f) Análise por Árvore de Eventos (AAE);
g) Análise Quantitativa de Riscos (AQR).
Modificações ou ampliações das instalações - Qualquer alteração de instalação 
industrial que:
I - altere a tecnologia de processo ou processamento empregada;
II - altere as condições de segurança da instalação industrial;
III  -  adapte fisicamente instalações e/ou equipamentos de plantas industriais 
existentes provenientes de outros segmentos produtivos;
IV- aumente a capacidade de processamento de quaisquer insumos;
V - aumente a capacidade de armazenamento de insumos ou de produtos;
VI - altere o perfil de produção ou a qualidade final dos produtos.
Planta geral de locação - planta que apresenta a localização da instalação no 
interior do terreno, indicando as distâncias entre os limites do terreno e um 
ponto inicial da instalação.
Posto  de  serviço  -  Instalação  onde  se  exerce  a  atividade  de  fornecimento 
varejista de inflamáveis (líquidos e gases) e líquidos combustíveis.
Procedimentos operacionais - Conjunto de instruções claras e suficientes para 
o  desenvolvimento  das  atividades  operacionais  de  uma  instalação, 
considerando  os  aspectos  de  segurança,  saúde  e  meio  ambiente  que 
impactem sobre a integridade física dos trabalhadores.
Processo  contínuo  de  produção  -  Sistema  de  produção  que  opera 
ininterruptamente durante as 24 horas do dia, por meio do trabalho em turnos 
de revezamento.
Processo ou processamento - Sequência integrada de operações.
A  sequência  pode  ser  inclusive  de  operações  físicas  e/ou  químicas.  A 
sequência  pode  envolver,  mas  não  se  limita  à  preparação,  separação, 
purificação ou mudança de estado, conteúdo de energia ou composição.
Proficiência  -  Competência,  aptidão,  capacitação  e  habilidade  aliadas  à 
experiência.
Profissional habilitado - Profissional com atribuições legais para a atividade a 
ser desempenhada e que assume a responsabilidade técnica, tendo registro no 
conselho profissional de classe.
Prontuário da Instalação - Sistema organizado de forma a conter uma memória 
dinâmica das informações técnicas pertinentes às instalações, geradas desde a 
fase de projeto, operação, inspeção e manutenção, que registra, em meio físico 
ou eletrônico, todo o histórico da instalação ou contém indicações suficientes 
para a obtenção deste histórico.
Recipiente  -  Receptáculo  projetado  e  construído  para  armazenar  produtos 
inflamáveis  (líquidos  e  gases)  e  líquidos  combustíveis  conforme  normas 
técnicas.
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Riscos  psicossociais  -  Influência  na  saúde  mental  dos  trabalhadores, 
provocada pelas tensões da vida diária, pressão do trabalho e outros fatores 
adversos.
Separada por parede - Instalação de armazenamento localizada na instalação 
de fabricação, mas separada desta por parede de alvenaria.
Instalação de armazenamento localizada em outra instalação e/ou edificação.
Sistema  de  Gestão  de  Mudanças  -  Processo  contínuo  e  sistemático  que 
assegura que as mudanças permanentes ou temporárias sejam avaliadas e 
gerenciadas de forma que os riscos advindos destas alterações permaneçam 
em níveis aceitáveis e controlados.
Trabalhadores  capacitados  -  Trabalhadores  que  possuam  qualificação  e 
treinamento  necessários  à  realização  das  atividades  previstas  nos 
procedimentos operacionais.
Transferência - Atividade de movimentação de inflamáveis entre recipientes, 
tais  como  tanques,  vasos,  tambores,  bombonas  e  similares,  por  meio  de 
tubulações.
Unidade de processo - Organização produtora que alcança o objetivo para o 
qual  se  destina  através  do  processamento  e/ou  transformação  de 
materiais/substâncias.

7) PORTARIA Nº 401, DE 8 DE MARÇO DE 2012 (DOU, de 09/03/2012 – 
Seção 1)
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO - INTERINO, no uso 
das  atribuições  que  lhe  confere  o  art.  87,  parágrafo  único,  inciso  II,  da 
Constituição e tendo em vista o disposto no art. 24 da Lei nº 7.998, de 11 de 
janeiro de 1990, resolve:
Art. 1º Alterar o caput do art. 6º da Portaria nº 07, de 03 de janeiro de 2012, 
publicada no DOU de 04 de janeiro de 2012, seção 1, pág. 60/67, que passa a 
ter a seguinte redação:
"Art. 6º O prazo para a entrega da declaração da RAIS inicia-se no dia 17 de 
janeiro de 2012 e encerra-se no dia 23 de março de 2012." (NR)
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

8) PORTARIA Nº 1.565, DE 15 DE MARÇO DE 2012 (DEJT de 16/03/2012 – 
TRT da 4ª Região)
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com o disposto no artigo 93 e 
incisos da Constituição Federal, artigo 654, § 5º, alínea “a”, da Consolidação 
das Leis do Trabalho, e artigo 40 do Regimento Interno deste Tribunal, Resolve 
REMOVER, a pedido, o Juiz MARCELO SILVA PORTO, Titular da 1ª Vara do 
Trabalho de Erechim, para a 3ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul, em virtude
da  remoção,  a  pedido,  do  Juiz  Leandro  Krebs  Gonçalves  para  a  Vara  do 
Trabalho  de  Estância  Velha,  conforme  Portaria  nº  1073/2012  (Processo 
Administrativo Eletrônico nº 0000740-05.2012.5.04.0000). 
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Ass. Desembargadora  MARIA HELENA MALLMANN,  Presidente do TRT da 
4ª Região.

9) PORTARIA Nº 1623, DE 19 DE MARÇO DE 2012 (DEJT de 20/03/2012 – 
TRT da 4ª Região)
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com o disposto no artigo 93 e 
incisos da Constituição Federal, artigo 654, § 5º, alínea “a”, da Consolidação 
das Leis do Trabalho, e artigo 40 do Regimento Interno deste Tribunal, Resolve 
REMOVER, a pedido, o Juiz LEANDRO KREBS GONÇALVES, Titular da Vara 
do  Trabalho  de  Estância  Velha,  para  a  5ª  Vara  do  Trabalho  de  Novo 
Hamburgo, em virtude da remoção, a pedido, da Juíza Maria Teresa Vieira da 
Silva Oliveira para a 2ª Vara do Trabalho de Gravataí, conforme Portaria nº 
1177/2012  (Processo  Administrativo  Eletrônico  nº  0000916-
18.2012.5.04.0000).  Ass.  Desembargadora  MARIA  HELENA  MALLMANN, 
Presidente do TRT da 4ª Região.

10) PORTARIA Nº 1693, DE 21 DE MARÇO DE 2012 (DEJT de 22/03/2012 – 
TRT da 4ª Região)
A VICE-PRESIDENTE  DO TRIBUNAL  REGIONAL  DO TRABALHO  DA 4ª 
REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o disposto no 
artigo 93 e incisos da Constituição Federal,  artigo 654, § 5º,  alínea “a”,  da 
Consolidação das Leis do  Trabalho, e artigo 40 do Regimento Interno deste 
Tribunal,  Resolve  REMOVER,  a pedido, o Juiz  ANDRÉ IBAÑOS PEREIRA, 
Titular  da 2ª  Vara do Trabalho de Canoas,  para a  1ª Vara do Trabalho de 
Canoas,  em virtude da remoção, a pedido, da Juíza Ceres Batista da Rosa 
Paiva  para  a  23ª  Vara  do  Trabalho  de  Porto  Alegre,  conforme Portaria  nº 
1160/2012  (Processo  Administrativo  Eletrônico  nº  0000920-
21.2012.5.04.0000). Ass. Desembargadora ROSANE SERAFINI CASA NOVA, 
Vice-Presidente, no exercício da Presidência do TRT da 4ª Região.

11) PORTARIA Nº 313, DE 23 DE MARÇO DE 2012 (DOU de 27/03/2012 – 
Seção 1)

Aprova a Norma Regulamentadora n.º 35 (Trabalho em Altura).
A  SECRETÁRIA  DE  INSPEÇÃO  DO  TRABALHO,  no  uso  das  atribuições 
conferidas pelo art. 14, incisos II e XIII do Decreto n.º 5.063, de 3 de maio de 
2004, em face do disposto nos arts. 155 e 200 da Consolidação das Leis do 
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto n.º 5.452, de 1º de maio de 1943, e do 
art. 2º da Portaria MTb n.º 3.214, de 8 de junho de 1978, resolve:
Art.  1º Aprovar  a  Norma  Regulamentadora  n.º  35  (NR-35),  sob  o  título 
"Trabalho em Altura", com a redação constante no Anexo desta Portaria.
Art. 2º Criar a Comissão Nacional Tripartite Temática - CNTT da NR-35 com o 
objetivo  de  acompanhar  a  implantação  da  nova  regulamentação,  conforme 
estabelece o art. 9º da Portaria TEM n.º 1.127, de 02 de outubro de 2003.
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Art. 3º As obrigações estabelecidas nesta Norma entram em vigor seis meses 
após sua publicação, exceto o capítulo 3 e o subitem 6.4, que entram em vigor 
doze meses após a data de publicação desta Portaria.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
VERA LÚCIA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
ANEXO
NR-35 TRABALHO EM ALTURA
35.1. Objetivo e Campo de Aplicação
35.1.1 Esta Norma estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção 
para  o  trabalho  em altura,  envolvendo  o  planejamento,  a  organização  e  a 
execução,  de  forma  a  garantir  a  segurança  e  a  saúde  dos  trabalhadores 
envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade.
35.1.2 Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2,00 
m (dois metros) do nível inferior, onde haja risco de queda.
35.1.3  Esta  norma  se  complementa  com  as  normas  técnicas  oficiais 
estabelecidas pelos Órgãos competentes e, na ausência ou omissão dessas, 
com as normas internacionais aplicáveis.
35.2. Responsabilidades
35.2.1 Cabe ao empregador:
a)garantir  a  implementação  das  medidas  de  proteção  estabelecidas  nesta 
Norma;
b)assegurar  a  realização  da  Análise  de  Risco  -  AR e,  quando  aplicável,  a 
emissão da Permissão de Trabalho - PT;
c)desenvolver  procedimento  operacional  para  as  atividades  rotineiras  de 
trabalho em altura;
d)assegurar  a  realização  de  avaliação  prévia  das  condições  no  local  do 
trabalho em altura, pelo estudo, planejamento e implementação das ações e 
das medidas complementares de segurança aplicáveis;
e)adotar  as  providências  necessárias  para  acompanhar  o  cumprimento  das 
medidas de proteção estabelecidas nesta Norma pelas empresas contratadas;
f)garantir  aos  trabalhadores  informações  atualizadas  sobre  os  riscos  e  as 
medidas de controle;
g)garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie depois de adotadas as 
medidas de proteção definidas nesta Norma;
h)assegurar a suspensão dos trabalhos em altura quando verificar situação ou 
condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não 
seja possível;
i)estabelecer uma sistemática de autorização dos trabalhadores para trabalho 
em altura;
j)assegurar que todo trabalho em altura seja realizado sob supervisão,  cuja 
forma será definida pela análise de riscos de acordo com as peculiaridades da 
atividade;
k)assegurar a organização e o arquivamento da documentação prevista nesta 
Norma.
35.2.2 Cabe aos trabalhadores:
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a)cumprir  as disposições legais  e  regulamentares sobre trabalho em altura, 
inclusive os procedimentos expedidos pelo empregador;
b)colaborar  com o  empregador  na implementação das disposições contidas 
nesta Norma;
c)interromper  suas  atividades  exercendo  o  direito  de  recusa,  sempre  que 
constatarem evidências de riscos graves e iminentes para sua segurança e 
saúde  ou  a  de  outras  pessoas,  comunicando  imediatamente  o  fato  a  seu 
superior hierárquico, que diligenciará as medidas cabíveis;
d)zelar pela sua segurança e saúde e a de outras pessoas que possam ser 
afetadas por suas ações ou omissões no trabalho.
35.3. Capacitação e Treinamento
35.3.1  O  empregador  deve  promover  programa  para  capacitação  dos 
trabalhadores à realização de trabalho em altura.
35.3.2 Considera-se trabalhador capacitado para trabalho em altura aquele que 
foi submetido e aprovado em treinamento, teórico e prático, com carga horária 
mínima de oito horas, cujo conteúdo programático deve, no mínimo, incluir:
a)normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura;
b)análise de risco e condições impeditivas;
c)riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e 
controle;
d)sistemas, equipamentos e procedimentos de proteção coletiva;
e)equipamentos de Proteção Individual para trabalho em altura:
seleção, inspeção, conservação e limitação de uso;
f)acidentes típicos em trabalhos em altura;
g)condutas  em  situações  de  emergência,  incluindo  noções  de  técnicas  de 
resgate e de primeiros socorros.
35.3.3 O empregador deve realizar treinamento periódico bienal e sempre que 
ocorrer quaisquer das seguintes situações:
a)mudança nos procedimentos, condições ou operações de trabalho;
b)evento que indique a necessidade de novo treinamento;
c)retorno de afastamento ao trabalho por período superior a noventa dias;
d)mudança de empresa.
35.3.3.1 O treinamento periódico bienal deve ter carga horária mínima de oito 
horas, conforme conteúdo programático definido pelo empregador.
35.3.3.2 Nos casos previstos nas alíneas "a", "b", "c" e "d", a carga horária e o 
conteúdo programático devem atender a situação que o motivou.
35.3.4 Os treinamentos inicial,  periódico e eventual  para trabalho em altura 
podem ser ministrados em conjunto com outros treinamentos da empresa.
35.3.5 A capacitação deve ser realizada preferencialmente durante o horário 
normal de trabalho.
35.3.5.1 O tempo despendido na capacitação deve ser computado como tempo 
de trabalho efetivo.
35.3.6  O  treinamento  deve  ser  ministrado  por  instrutores  com comprovada 
proficiência no assunto, sob a responsabilidade de profissional qualificado em 
segurança no trabalho.
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35.3.7 Ao término do treinamento deve ser emitido certificado contendo o nome 
do trabalhador, conteúdo programático, carga horária, data, local de realização 
do  treinamento,  nome  e  qualificação  dos  instrutores  e  assinatura  do 
responsável.
35.3.7.1 O certificado deve ser entregue ao trabalhador e uma cópia arquivada 
na empresa.
35.3.8 A capacitação deve ser consignada no registro do empregado.
35.4. Planejamento, Organização e Execução
35.4.1 Todo trabalho em altura deve ser planejado, organizado e executado por 
trabalhador capacitado e autorizado.
35.4.1.1 Considera-se trabalhador autorizado para trabalho em altura aquele 
capacitado,  cujo estado de saúde foi  avaliado,  tendo sido considerado apto 
para executar essa atividade e que possua anuência formal da empresa.
35.4.1.2 Cabe ao empregador avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que 
exercem atividades em altura, garantindo que:
a)os  exames  e  a  sistemática  de  avaliação  sejam  partes  integrantes  do 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, devendo estar 
nele consignados;
b)a avaliação seja efetuada periodicamente, considerando os riscos envolvidos 
em cada situação;
c)seja realizado exame médico voltado às patologias que poderão originar mal 
súbito e queda de altura, considerando também os fatores psicossociais.
35.4.1.2.1 A aptidão para trabalho em altura deve ser consignada no atestado 
de saúde ocupacional do trabalhador.
35.4.1.3 A empresa deve manter cadastro atualizado que permita conhecer a 
abrangência da autorização de cada trabalhador para trabalho em altura.
35.4.2 No planejamento do trabalho devem ser adotadas, de acordo com a 
seguinte hierarquia:
a)medidas para evitar o trabalho em altura, sempre que existir meio alternativo 
de execução;
b)medidas  que  eliminem  o  risco  de  queda  dos  trabalhadores,  na 
impossibilidade de execução do trabalho de outra forma;
c)medidas  que  minimizem as  consequências  da  queda,  quando  o  risco  de 
queda não puder ser eliminado.
35.4.3 Todo trabalho em altura deve ser realizado sob supervisão, cuja forma 
será  definida  pela  análise  de  risco  de  acordo  com  as  peculiaridades  da 
atividade.
35.4.4  A  execução  do  serviço  deve  considerar  as  influências  externas  que 
possam alterar as condições do local de trabalho já previstas na análise de 
risco.
35.4.5 Todo trabalho em altura deve ser precedido de Análise de Risco.
35.4.5.1 A Análise de Risco deve, além dos riscos inerentes ao trabalho em 
altura, considerar:
a)o local em que os serviços serão executados e seu entorno;
b)o isolamento e a sinalização no entorno da área de trabalho;
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c)o estabelecimento dos sistemas e pontos de ancoragem;
d)as condições meteorológicas adversas;
e)a seleção, inspeção, forma de utilização e limitação de uso dos sistemas de 
proteção  coletiva  e  individual,  atendendo  às  normas  técnicas  vigentes,  às 
orientações  dos fabricantes  e  aos  princípios  da  redução do  impacto  e  dos 
fatores de queda;
f)o risco de queda de materiais e ferramentas;
g)os trabalhos simultâneos que apresentem riscos específicos;
h)o atendimento aos requisitos de segurança e saúde contidos nas demais 
normas regulamentadoras;
i)os riscos adicionais;
j)as condições impeditivas;
k)as  situações  de  emergência  e  o  planejamento  do  resgate  e  primeiros 
socorros, de forma a reduzir o tempo da suspensão inerte do trabalhador;
l)a necessidade de sistema de comunicação;
m)a forma de supervisão.
35.4.6 Para atividades rotineiras de trabalho em altura a análise de risco pode 
estar contemplada no respectivo procedimento operacional.
35.4.6.1  Os  procedimentos  operacionais  para  as  atividades  rotineiras  de 
trabalho em altura devem conter, no mínimo:
a)as diretrizes e requisitos da tarefa;
b)as orientações administrativas;
c)o detalhamento da tarefa;
d)as medidas de controle dos riscos características à rotina;
e)as condições impeditivas;
f)os sistemas de proteção coletiva e individual necessários;
g)as competências e responsabilidades.
35.4.7  As  atividades  de  trabalho  em  altura  não  rotineiras  devem  ser 
previamente autorizadas mediante Permissão de Trabalho.
35.4.7.1 Para as atividades não rotineiras as medidas de controle devem ser 
evidenciadas na Análise de Risco e na Permissão de Trabalho.
35.4.8 A Permissão de Trabalho deve ser emitida, aprovada pelo responsável 
pela  autorização  da  permissão,  disponibilizada  no  local  de  execução  da 
atividade  e,  ao  final,  encerrada  e  arquivada  de  forma  a  permitir  sua 
rastreabilidade.
35.4.8.1 A Permissão de Trabalho deve conter:
a)os requisitos mínimos a serem atendidos para a execução dos trabalhos;
b)as disposições e medidas estabelecidas na Análise de Risco;
c)a relação de todos os envolvidos e suas autorizações.
35.4.8.2  A Permissão de Trabalho  deve  ter  validade limitada à duração da 
atividade,  restrita  ao  turno  de  trabalho,  podendo  ser  revalidada  pelo 
responsável pela aprovação nas situações em que não ocorram mudanças nas 
condições estabelecidas ou na equipe de trabalho.
35.5.  Equipamentos  de  Proteção  Individual,  Acessórios  e  Sistemas  de 
Ancoragem
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35.5.1 Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, acessórios e sistemas 
de ancoragem devem ser especificados e selecionados considerando-se a sua 
eficiência, o conforto,  a carga aplicada aos mesmos e o respectivo fator de 
segurança, em caso de eventual queda.
35.5.1.1 Na seleção dos EPI devem ser considerados, além dos riscos a que o 
trabalhador está exposto, os riscos adicionais.
35.5.2 Na aquisição e periodicamente devem ser efetuadas inspeções dos EPI, 
acessórios  e  sistemas  de  ancoragem,  destinados  à  proteção  de  queda  de 
altura, recusando-se os que apresentem defeitos ou deformações.
35.5.2.1 Antes do início dos trabalhos deve ser efetuada inspeção rotineira de 
todos os EPI, acessórios e sistemas de ancoragem.
35.5.2.2 Deve ser registrado o resultado das inspeções:
a)na aquisição;
b)periódicas e rotineiras quando os EPI, acessórios e sistemas de ancoragem 
forem recusados.
35.5.2.3  Os  EPI,  acessórios  e  sistemas  de  ancoragem  que  apresentarem 
defeitos, degradação, deformações ou sofrerem impactos de queda devem ser 
inutilizados  e  descartados,  exceto  quando  sua  restauração  for  prevista  em 
normas técnicas nacionais ou, na sua ausência, normas internacionais.
35.5.3  O  cinto  de  segurança  deve  ser  do  tipo  paraquedista  e  dotado  de 
dispositivo para conexão em sistema de ancoragem.
35.5.3.1 O sistema de ancoragem deve ser estabelecido pela Análise de Risco.
35.5.3.2 O trabalhador deve permanecer conectado ao sistema de ancoragem 
durante todo o período de exposição ao risco de queda.
35.5.3.3 O talabarte e o dispositivo trava-quedas devem estar fixados acima do 
nível  da  cintura  do  trabalhador,  ajustados de  modo a  restringir  a  altura  de 
queda  e  assegurar  que,  em  caso  de  ocorrência,  minimize  as  chances  do 
trabalhador colidir com estrutura inferior.
35.5.3.4 É obrigatório o uso de absorvedor de energia nas seguintes situações:
a)fator de queda for maior que 1;
b)comprimento do talabarte for maior que 0,9m.
35.5.4  Quanto  ao  ponto  de  ancoragem,  devem  ser  tomadas  as  seguintes 
providências:
a)ser selecionado por profissional legalmente habilitado;
b)ter resistência para suportar a carga máxima aplicável;
c)ser inspecionado quanto à integridade antes da sua utilização.
35.6. Emergência e Salvamento
35.6.1 O empregador deve disponibilizar equipe para respostas em caso de 
emergências para trabalho em altura.
35.6.1.1  A  equipe  pode  ser  própria,  externa  ou  composta  pelos  próprios 
trabalhadores  que  executam  o  trabalho  em  altura,  em  função  das 
características das atividades.
35.6.2  O  empregador  deve  assegurar  que  a  equipe  possua  os  recursos 
necessários para as respostas a emergências.
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35.6.3 As ações de respostas às emergências que envolvam o trabalho em 
altura devem constar do plano de emergência da empresa.
35.6.4 As pessoas responsáveis pela execução das medidas de salvamento 
devem estar capacitadas a executar o resgate, prestar primeiros socorros e 
possuir aptidão física e mental compatível com a atividade a desempenhar.
Glossário
Absorvedor de energia: dispositivo destinado a reduzir o impacto transmitido ao 
corpo do trabalhador e sistema de segurança durante a contenção da queda.
Análise  de  Risco  -  AR:  avaliação  dos  riscos  potenciais,  suas  causas, 
consequências e medidas de controle.
Atividades  rotineiras:  atividades  habituais,  independente  da  freqüência,  que 
fazem parte do processo de trabalho da empresa.
Cinto  de  segurança  tipo  paraquedista:  Equipamento  de  Proteção  Individual 
utilizado para trabalhos em altura onde haja risco de queda,  constituído de 
sustentação  na  parte  inferior  do  peitoral,  acima dos  ombros  e  envolto  nas 
coxas.
Condições impeditivas: situações que impedem a realização ou continuidade 
do serviço que possam colocar em risco a saúde ou a integridade física do 
trabalhador.
Fator de queda: razão entre a distância que o trabalhador percorreria na queda 
e o comprimento do equipamento que irá detêlo.
Influências  Externas:  variáveis  que  devem ser  consideradas  na  definição  e 
seleção das medidas de proteção, para segurança das pessoas, cujo controle 
não é possível implementar de forma antecipada.
Permissão de Trabalho - PT: documento escrito contendo conjunto de medidas 
de controle visando o desenvolvimento de trabalho seguro, além de medidas 
de emergência e resgate.
Ponto de ancoragem: ponto destinado a suportar  carga de pessoas para a 
conexão de dispositivos de segurança, tais como cordas, cabos de aço, trava-
queda e talabartes.
Profissional legalmente habilitado: trabalhador previamente qualificado e com 
registro no competente conselho de classe.
Riscos  adicionais:  todos  os  demais  grupos  ou  fatores  de  risco,  além  dos 
existentes no trabalho em altura, específicos de cada ambiente ou atividade 
que, direta ou indiretamente, possam afetar a segurança e a saúde no trabalho.
Sistemas  de  ancoragem:  componentes  definitivos  ou  temporários, 
dimensionados  para  suportar  impactos  de  queda,  aos  quais  o  trabalhador 
possa  conectar  seu  Equipamento  de  Proteção  Individual,  diretamente  ou 
através de outro dispositivo, de modo a que permaneça conectado em caso de 
perda de equilíbrio, desfalecimento ou queda Suspensão inerte: situação em 
que um trabalhador permanece suspenso pelo sistema de segurança, até o 
momento do socorro.
Talabarte: dispositivo de conexão de um sistema de segurança, regulável ou 
não, para sustentar, posicionar e/ou limitar a movimentação do trabalhador.
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Trabalhador  qualificado:  trabalhador  que  comprove  conclusão  de  curso 
específico para sua atividade em instituição reconhecida pelo sistema oficial de 
ensino.
Trava-queda: dispositivo de segurança para proteção do usuário contra quedas 
em operações com movimentação vertical  ou  horizontal,  quando conectado 
com cinturão de segurança para proteção contra quedas.

12) PORTARIA Nº 1.873, DE 29 DE MARÇO DE 2012 (DEJT, de 30/03/2012 – 
TRT DA 4ª REGIÃO)
A DESEMBARGADORA-PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  REGIONAL  DO 
TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
resolve: NOMEAR, mediante promoção, por merecimento, o Juiz do Trabalho 
Substituto,  Dr.  IVANILDO VIAN,  para exercer  o  cargo de Juiz  do Trabalho 
Titular da Vara do Trabalho de Palmeira das Missões, em vaga decorrente da 
remoção  do  Dr.  Maurício  Machado  Marca.  (P.A.  Nº  0002017-
56.2012.5.04.0000).

13) PORTARIA Nº 1.874, DE 29 DE MARÇO DE 2012 (DEJT, de 30/03/2012 – 
TRT DA 4ª REGIÃO)
A DESEMBARGADORA-PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  REGIONAL  DO 
TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
resolve:  NOMEAR, mediante promoção, por antiguidade, o Juiz do Trabalho 
Substituto,  Dr.  SILVIONEI  DO  CARMO,  para  exercer  o  cargo  de  Juiz  do 
Trabalho Titular  da Vara do Trabalho de Cruz Alta,  em vaga decorrente da 
remoção do Dr. Marcelo Caon Pereira. (P.A. Nº0002005-42.2012.5.04.0000).

14) PORTARIA Nº 1.875, DE 29 DE MARÇO DE 2012 (DEJT, de 30/03/2012 – 
TRT DA 4ª REGIÃO)
A DESEMBARGADORA-PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  REGIONAL  DO 
TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
resolve: NOMEAR, mediante promoção, por merecimento, o Juiz do Trabalho 
Substituto, Dr. MÁRCIO LIMA DO AMARAL, para exercer o cargo de Juiz do 
Trabalho Titular da Vara do Trabalho de São Borja, em vaga decorrente da 
remoção do Dr. Fernando Formolo. (P.A. Nº 0002018-41.2012.5.04.0000).

15) PORTARIA Nº 1.876, DE 29 DE MARÇO DE 2012 (DEJT, de 30/03/2012 – 
TRT DA 4ª REGIÃO)
A DESEMBARGADORA-PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  REGIONAL  DO 
TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
resolve: NOMEAR, mediante promoção, por antiguidade, a Juíza do Trabalho 
Substituta, Dra. FLÁVIA CRISTINA PADILHA VILANDE, para exercer o cargo 
de Juiz do Trabalho Titular da 3ª Vara do Trabalho de Passo Fundo, em vaga 
decorrente  da  remoção  do  Dr.  Marcelo  Caon  Pereira.  (P.A.  Nº  0002001-
05.2012.5.04.0000).
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16) PORTARIA Nº 1.877, DE 29 DE MARÇO DE 2012 (DEJT, de 30/03/2012 – 
TRT DA 4ª REGIÃO)
A DESEMBARGADORA-PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  REGIONAL  DO 
TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
resolve: NOMEAR, mediante promoção, por merecimento, a Juíza do Trabalho 
Substituta,  Dra. TATYANNA BARBOSA SANTOS KIRCHHEIM, para exercer 
o  cargo  de  Juiz  do  Trabalho  Titular  da  Vara  do  Trabalho  de  Santana  do 
Livramento, em vaga decorrente da remoção do Dr. Rubens Fernando Clamer 
dos Santos Júnior. (P.A. Nº 0002019-26.2012.5.04.0000).

17) PORTARIA Nº 1.878, DE 29 DE MARÇO DE 2012 (DEJT, de 30/03/2012 – 
TRT DA 4ª REGIÃO)
A DESEMBARGADORA-PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  REGIONAL  DO 
TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
resolve: NOMEAR, mediante promoção, por antiguidade, a Juíza do Trabalho 
Substituta,  Dra. CARLA SANVICENTE VIEIRA, para exercer o cargo de Juiz 
do Trabalho Titular da 1ª Vara do Trabalho de Bagé, em vaga decorrente da 
remoção  do  Dr.  Volnei  de  Oliveira  Mayer.  (P.A.  Nº  0002003- 
72.2012.5.04.0000).

18) PORTARIA Nº 1.879, DE 29 DE MARÇO DE 2012 (DEJT, de 30/03/2012 – 
TRT DA 4ª REGIÃO)
A DESEMBARGADORA-PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  REGIONAL  DO 
TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
resolve: NOMEAR, mediante promoção, por merecimento, a Juíza do Trabalho 
Substituta,  Dra. INGRID LOUREIRO IRION, para exercer o cargo de Juiz do 
Trabalho Titular da 2ª Vara do Trabalho de Uruguaiana, em vaga decorrente da 
remoção  do  Dr.  Luis  Ernesto  dos  Santos  Veçozzi.  (P.A.  Nº  0002020- 
11.2012.5.04.0000).

19) PORTARIA Nº 1.880, DE 29 DE MARÇO DE 2012 (DEJT, de 30/03/2012 – 
TRT DA 4ª REGIÃO)
A DESEMBARGADORA-PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  REGIONAL  DO 
TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
resolve: NOMEAR, mediante promoção, por antiguidade, a Juíza do Trabalho 
Substituta, Dra. JANAÍNA SARAIVA DA SILVA, para exercer o cargo de Juiz 
do  Trabalho  Titular  da  4ª  Vara  do  Trabalho  de  Passo  Fundo,  em  vaga 
decorrente da remoção do Dr. Maurício Machado Marca. (P.A. Nº 0002004-
57.2012.5.04.0000).
MARIA HELENA MALLMANN,
Desembargadora-Presidente.

R E S O L U Ç Õ E S
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20) RESOLUÇÃO Nº 180, DE 5 DE MARÇO DE 2012 (DEJT de 07/03/2012 – 
TST). Atualiza a letra “g” do item II da Instrução Normativa n.º 3/1993.
O  EGRÉGIO  ÓRGÃO  ESPECIAL  DO  TRIBUNAL  SUPERIOR  DO 
TRABALHO,  em  sessão  ordinária  hoje  realizada,  sob  a  Presidência  do 
Excelentíssimo  Ministro  João  Oreste  Dalazen,  Presidente  do  Tribunal, 
presentes  os  Ex.mos  Srs.  Ministros  Maria  Cristina  Irigoyen  Peduzzi,  Vice-
Presidente, Antônio José de Barros Levenhagen, Corregedor-Geral da Justiça 
do Trabalho, Carlos Alberto Reis de Paula, Ives Gandra da Silva Martins Filho, 
João Batista Brito Pereira, Horácio Raymundo de Senna Pires, Luiz Philippe 
Vieira de Mello Filho, Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Dora Maria da 
Costa, Fernando Eizo Ono,Guilherme Augusto Caputo Bastos, Márcio Eurico 
Vitral  Amaro, e o Ex.mo Sr. Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Luís Antônio 
Camargo  de  Melo,  Considerando  o  contido  no  Processo  Administrativo  n.º 
TST-PA- 503672/2011-3, RESOLVE:
I - Atualizar a letra “g” do item II da Instrução Normativa n.º 3/1993, passando a 
constar a seguinte redação: “a expedição de Mandado de Citação Penhora e 
Avaliação em fase definitiva ou provisória de execução deverá levar em conta a 
dedução  dos  valores  já  depositados  nos  autos,  em  especial  o  depósito 
recursal”.
II  –  Determinar  a  republicação  da  Instrução  Normativa  n.º  3/1993,  com as 
alterações introduzidas por esta Resolução.
III – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 3 (*)
Interpreta o art. 8º da Lei n.º 8542, de 23/ 12/92 (DOU de 24/12/1992), que 
trata do depósito para recurso nas ações na Justiça do Trabalho e a Lei n.º 
12.275, de 29 de junho de 2010, que altera a redação do inciso I do § 5º do art. 
897 e acresce o § 7º ao art. 899, ambos da Consolidação das Leis do Trabalho 
- CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.
I  –  Os  depósitos  de  que  trata  o  art.  40,  e  seus  parágrafos,  da  Lei  n.º 
8.177/1991,  com  a  redação  dada  pelo  art.  8º  da  Lei  n.º  8.542/1992,  e  o 
depósito de que tratam o § 5º, I,do art. 897 e o § 7º do art. 899, ambos da CLT, 
com a  redação dada pela  Lei  n.º  12.275,  de  29/6/2010,  não têm natureza 
jurídica de taxa de recurso, mas de garantia do juízo recursal, que pressupõe 
decisão condenatória ou executória de obrigação de pagamento em pecúnia, 
com valor líquido ou arbitrado.
II – No processo de conhecimento dos dissídios individuais o valor do depósito 
é  limitado  a  R$5.889,50  (cinco  mil,  oitocentos  e  oitenta  e  nove  reais  e 
cinquenta  centavos),  ou  novo  valor  corrigido,  para  o  recurso  ordinário,  e  a 
R$11.779,02 (onze mil, setecentos e setenta e nove reais e dois centavos), ou 
novo  valor  corrigido,  para  cada  um dos  recursos  subseqüêntes,  isto  é,  de 
revista, de embargos (ditos impropriamente infringentes) e extraordinário, para 
o Supremo Tribunal Federal, observando-se o seguinte:
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a)  para  o  recurso  de  agravo  de  instrumento,  o  valor  do  “depósito  recursal 
corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do valor do depósito do recurso ao 
qual se pretende destrancar”;
b) depositado o valor total da condenação, nenhum depósito será exigido nos 
recursos das decisões posteriores, salvo se o valor da condenação vier a ser 
ampliado;
c) se o valor constante do primeiro depósito, efetuado no limite legal, é inferior 
ao  da  condenação,  será  devida  complementação  de  depósito  em  recurso 
posterior,  observado o valor  nominal  remanescente da condenação e/ou os 
limites legais para cada novo recurso;
d)  havendo acréscimo ou redução da condenação em grau recursal, o juízo 
prolator da decisão arbitrará novo valor à condenação, quer para a exigibilidade 
de depósito  ou  complementação do já  depositado,  para  o  caso de recurso 
subseqüente, quer para liberação do valor excedente decorrente da redução da 
condenação;
e)  nos  dissídios  individuais  singulares  o  depósito  será  efetivado  pelo 
recorrente,  mediante  a  utilização  das  guias  correspondentes,  na  conta  do 
empregado  no  FGTS  -  Fundo  de  Garantia  do  Tempo  de  Serviço,  em 
conformidade com os §§ 4º e 5º do art. 899 da CLT, ou fora dela, desde que 
feito  na  sede  do  juízo  e  permaneça  à  disposição  deste,  mediante  guia  de 
depósito judicial extraída pela Secretaria Judiciária;
f)  nas reclamatórias plúrimas e nas em que houver substituição processual, 
será arbitrado o valor total da condenação, para o atendimento da exigência 
legal  do  depósito  recursal,  em  conformidade  com  as  alíneas  anteriores, 
mediante guia de depósito judicial extraída pela Secretaria Judiciária do órgão 
em que se encontra o processo;
g)  a  expedição  de  Mandado  de  Citação  Penhora  e  Avaliação  em fase 
definitiva ou provisória de execução deverá levar em conta a dedução dos 
valores já depositados nos autos, em especial o depósito recursal;
h)  com  o  trânsito  em  julgado  da  decisão  que  absolveu  o  demandado  da 
condenação, ser-lhe-á autorizado o levantamento do valor depositado e seus 
acréscimos.
III  -  Julgada procedente ação rescisória e imposta condenação em pecúnia, 
será exigido um único depósito recursal, até o limite máximo de R$11.779,02 
(onze mil, setecentos e setenta e nove reais e dois centavos), ou novo valor 
corrigido, dispensado novo depósito para os recursos subseqüentes, salvo o 
depósito  do  agravo  de  instrumento,  previsto  na  Lei  n.º  12.275/2010, 
observandose o seguinte:
a)  o depósito será efetivado pela parte recorrente vencida, mediante guia de 
depósito judicial expedida pela Secretaria Judiciária, à disposição do juízo da 
causa;
b) com o trânsito em julgado da decisão, se condenatória, o valor depositado e 
seus  acréscimos  serão  considerados  na  execução;  se  absolutória,  será 
liberado o levantamento do valor do depositado e seus acréscimos.
IV - A exigência de depósito no processo de execução observará o seguinte:

96



                        PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

                        TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

a)  a  inserção  da  vírgula  entre  as  expressões  "...aos  embargos"  e  "à 
execução..." é atribuída a erro de redação, devendo ser considerada a locução 
"embargos à execução";
b)  dada  a  natureza  jurídica  dos  embargos  à  execução,  não  será  exigido 
depósito  para  a  sua  oposição  quando  estiver  suficientemente  garantida  a 
execução por depósito recursal já existente nos autos, efetivado no processo 
de conhecimento, que permaneceu vinculado à execução, e/ou pela nomeação 
ou apreensão judicial  de bens do devedor,  observada a ordem preferencial 
estabelecida em lei;
c) garantida integralmente a execução nos embargos, só haverá exigência de 
depósito  em  qualquer  recurso  subseqüente  do  devedor  se  tiver  havido 
elevação  do  valor  do  débito,  hipótese  em  que  o  depósito  recursal 
corresponderá ao valor do acréscimo, sem qualquer limite;
d)  o  depósito  previsto  no  item  anterior  será  efetivado  pelo  executado 
recorrente,  mediante  guia  de  depósito  judicial  expedida  pela  Secretaria 
Judiciária, à disposição do juízo da execução;
e) com o trânsito em julgado da decisão que liquidar a sentença condenatória, 
serão liberados em favor  do exeqüente os valores disponíveis,  no limite  da 
quantia  exeqüenda,  prosseguindo,  se  for  o  caso,  a  execução  por  crédito 
remanescente, e autorizando-se o levantamento, pelo executado, dos valores 
que acaso sobejarem.
V -  Nos termos da redação do § 3º do art.  40, não é exigido depósito para 
recurso ordinário interposto em dissídio coletivo, eis que a regra aludida atribui 
apenas valor ao recurso, com efeitos limitados, portanto, ao cálculo das custas 
processuais.
VI -  Os valores alusivos  aos limites de depósito  recursal  serão reajustados 
anualmente  pela  variação  acumulada  do  INPC  do  IBGE  dos  doze  meses 
imediatamente anteriores, e serão calculados e publicados no Diário Eletrônico 
da Justiça do Trabalho por ato do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, 
tornando-se obrigatória a sua observância a partir do quinto dia seguinte ao da
publicação.
VII - Toda decisão condenatória ilíquida deverá conter o arbitramento do valor 
da  condenação.  O  acréscimo  de  condenação  em  grau  recursal,  quando 
ilíquido, deverá ser arbitrado também para fins de depósito.
VIII -  O depósito judicial, realizado na conta do empregado no FGTS ou em 
estabelecimento bancário oficial, mediante guia à disposição do juízo, será da 
responsabilidade da parte quanto à exatidão dos valores depositados e deverá 
ser comprovado,  nos autos,  pelo  recorrente,  no prazo do recurso a que se 
refere, independentemente da sua antecipada interposição, observado o limite 
do valor vigente na data da efetivação do depósito, bem como o contido no 
item VI, salvo no que se refere à comprovação do depósito recursal em agravo 
de instrumento, que observará o disposto no art.  899, § 7º, da CLT, com a 
redação da Lei n.º 12.275/2010.
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IX - é exigido depósito recursal para o recurso adesivo, observados os mesmos 
critérios  e  procedimentos  do  recurso  principal  previsto  nesta  Instrução 
Normativa.
X - Não é exigido depósito recursal, em qualquer fase do processo ou grau de 
jurisdição, dos entes de direito público externo e das pessoas de direito público 
contempladas  no  Decreto-Lei  n.º  779,  de  21/8/1969,  bem assim da  massa 
falida,  da  herança  jacente  e  da  parte  que,  comprovando  insuficiência  de 
recursos, receber assistência judiciária integral  e gratuita do Estado (art.  5º, 
LXXIV, CF).
XI - Não se exigirá a efetivação de depósito em qualquer fase ou grau recursal 
do processo, fora das hipóteses previstas nesta Instrução Normativa.
XII - Havendo acordo para extinção do processo, as partes disporão
sobre  o  valor  depositado.  Na  ausência  de  expressa  estipulação  dos 
interessados, o valor disponível será liberado em favor da parte depositante.
(*)  Republicação da Instrução Normativa nº 3, com as alterações introduzidas 
pela Resolução n.º 180, de 5 de março de 2012.

21) RESOLUÇÃO CSJT Nº 92/2012, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2012 (DEJT 
de  12/03/2012) (Republicada  em razão  de  erro  material).  Dispõe  sobre  as 
diretrizes básicas para a implantação do modelo de Gestão de Pessoas por 
Competências no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus.
O  CONSELHO  SUPERIOR  DA  JUSTIÇA  DO  TRABALHO,  em  sessão 
ordinária realizada em 29 de fevereiro de 2012, sob a presidência do Ex.mo 
Ministro Conselheiro João Oreste Dalazen (Presidente), presentes os Ex.mos 
Ministros  Conselheiros  Maria  Cristina  Irigoyen  Peduzzi,  Renato  de  Lacerda 
Paiva,  Emmanoel  Pereira  e  Lelio  Bentes  Corrêa,  e  os  Ex.mos 
Desembargadores  Conselheiros  Marcio  Vasques  Thibau  de  Almeida,  José 
Maria Quadros de Alencar, Claudia Cardoso de Souza, Maria Helena Mallmann 
e André Genn de Assunção Barros,  presente o Excelentíssimo Procurador-
Geral  do Trabalho,  Dr.  Luiz  Antônio  Camargo de Melo,  e  o  Excelentíssimo 
Vice-Presidente  da  ANAMATRA,  Juiz  Paulo  Luiz  Schmidt,  Considerando  a 
competência  do  Conselho  Superior  da  Justiça  do  Trabalho  para  expedir 
normas gerais de procedimento relacionadas à gestão de pessoas, no âmbito 
da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, conforme dispõe o art. 12, 
inciso  II,  do  seu  Regimento  Interno;  Considerando  que  a  capacidade  de  o 
Tribunal  gerar  resultados  depende  essencialmente  das  competências,  do 
engajamento e da integração de seus servidores expressas pelo desempenho 
profissional; Considerando que os atributos de valor expressos na estratégia 
nacional da Justiça do Trabalho representam as convicções mais profundas de 
uma organização e são demonstrados por meio de comportamentos diários de 
todos  os  envolvidos;  Considerando  que  desenvolver  conhecimentos, 
habilidades  e  atitudes,  promover  meios  para  motivar  e  comprometer  os 
servidores com os objetivos  da instituição e buscar  a  melhoria  contínua do 
clima organizacional e da qualidade de vida dos colaboradores são essenciais 
à estratégia dos Tribunais Regionais do Trabalho; Considerando que dentre as 
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ações definidas para o cumprimento dos objetivos estratégicos relacionados ao 
tema gestão de pessoas no Planejamento Estratégico da Justiça do Trabalho 
para  o  quadriênio  2010  a  2014  está  indicado  o  desenvolvimento  e  a 
implantação de sistema de gestão por competências; e Considerando o estudo 
realizado pelo Grupo de Trabalho, instituído pelo Ato CSJT.GP.SG.ASGP Nº 
141/2010 da Presidência do CSJT, de 6 de outubro de 2010, com o objetivo de 
elaborar  projeto  com  vistas  à  implantação  da  gestão  de  pessoas  por 
competências na Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, RESOLVE:
Art.  1º Estabelecer  as  diretrizes básicas para a implantação do modelo de 
Gestão de Pessoas por Competências na Justiça do Trabalho de primeiro e 
segundo  graus,  que observará  os  dispositivos  constantes  desta  Resolução, 
bem como o projeto de implantação constante do Anexo único.
Art. 2º Para os fins do disposto nesta Resolução, considera-se:
I  –  Competência:  agrupamento  de  conhecimentos,  habilidades  e  atitudes 
correlacionados, que afeta parte considerável da atividade de alguém e que se 
relaciona com seu desempenho profissional;
II – gestão de pessoas por competências: gestão do desempenho orientada 
para o desenvolvimento do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes 
necessários ao exercício  das atividades dos servidores, visando ao alcance 
dos objetivos institucionais;
III  – gestão de pessoas: conjunto de práticas gerenciais e institucionais que 
visam a estimular o desenvolvimento de
competências, a melhoria do desempenho, o engajamento e a integração dos 
servidores, bem como a favorecer o alcance dos resultados institucionais;
IV – gestor: magistrado ou servidor que entrega resultados à instituição por 
meio de gestão de pessoas, de recursos e de processos de trabalho;
V – capacitação: processo permanente e deliberado de aprendizagem, com o 
propósito de contribuir para o desenvolvimento de competências;
VI  –  aprendizagem  organizacional:  processo  de  criação,  compartilhamento, 
disseminação e utilização de conhecimento que visa ao desenvolvimento das 
competências;
VII – matriz de competências: documento que representa o desempenho e o 
comportamento esperados do ocupante de um cargo ou função;
VIII  –  clima  organizacional:  qualidade  ou  propriedade  do  ambiente 
organizacional percebida ou experimentada pelos indivíduos que nele atuam e 
que influencia a motivação e o comportamento dessas pessoas;
IX  –  gestão  do  desempenho:  processo  que  envolve  atividades  de 
planejamento, acompanhamento e avaliação do desempenho, com vistas ao 
aprimoramento  do  desempenho  das  pessoas  e  ao  alcance  dos  resultados 
institucionais;
X – avaliação por múltiplas fontes: identificação de competências mediante a 
avaliação por fontes variadas, podendo ser por pares, chefias, subordinados ou 
autoavaliação;
XI – Plano de Desenvolvimento Individual: registro e planejamento das ações 
de capacitação necessárias para suprir a discrepância entre as competências 
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necessárias  ao  desempenho  de  determinado  cargo  ou  função  e  aquelas 
detectadas quando da avaliação do ocupante;
XII  –  Programa de Desenvolvimento Gerencial:  registro  e  planejamento das 
ações  de  capacitação  necessárias  para  suprir  a  discrepância  entre  as 
competências necessárias ao desempenho de cargos e funções de natureza 
gerencial e aquelas disponíveis na instituição.
Art. 3º São premissas da gestão de pessoas por competências:
I – todas as pessoas que atuam nos órgãos da Justiça do Trabalho de primeiro 
e  segundo  graus  são  co-responsáveis  pela  implementação  do  modelo  de 
gestão de pessoas por competências;
II  –  o  bem-estar  físico,  psíquico  e  social  dos  colaboradores  e  o  clima 
organizacional satisfatório são fatores que favorecem o alcance dos resultados 
institucionais;
III - as práticas de gestão de pessoas primarão pela valorização, capacitação e 
bem-estar dos servidores, e pela transparência, eficiência e impessoalidade na 
condução de suas ações;
IV  –  o  trabalho  em  equipe,  a  aprendizagem  organizacional  e  o 
compartilhamento de conhecimento devem ser estimulados e valorizados; e
V - as oportunidades de desenvolvimento de competências serão oferecidas a 
todos os servidores.
Art. 4º As práticas de gestão de pessoas nos órgãos da Justiça do Trabalho de 
primeiro e segundo graus, conduzidas pelas unidades de Gestão de Pessoas 
dos Tribunais, orientar-se-ão pelas seguintes diretrizes:
I  -  a  gestão  do  desempenho  deverá  basear-se  na  identificação  de 
competências, preferencialmente mediante avaliação por múltiplas fontes;
II - servidores com potencial para o desempenho de atribuições de natureza 
gerencial terão acesso a programas de desenvolvimento de competências de 
liderança e gestão;
III - a seleção interna de servidores com vistas à alocação ou à ocupação de 
cargos em comissão e funções  omissionadas será feita, preferencialmente, 
com  base  na  análise  de  perfis  profissionais  e  com  ampla  divulgação  do 
processo seletivo;
IV – todo servidor recém-ingressado ou recém-movimentado receberá o apoio 
necessário para que sua integração ao novo ambiente de trabalho se dê de 
forma harmoniosa; e
V  –  a  seleção  de  novos  servidores  será  feita  com foco  nas  competências 
profissionais que atendam às necessidades
institucionais, compatíveis com as atribuições dos cargos efetivos.
Art. 5º São responsabilidades do gestor:
I  -  orientar  e  estimular  a  geração  de  conhecimentos  e  o  desenvolvimento 
profissional de sua equipe;
II  -  otimizar  o  aproveitamento  das  competências  dos  servidores, 
compatibilizando a  disponibilidade  de perfis  profissionais  existentes  em sua 
equipe com as atividades desenvolvidas pela sua unidade de trabalho;
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III - garantir a manutenção de um ambiente em que as relações de trabalho se 
embasam na confiança, cordialidade, cooperação e respeito mútuo;
IV - apoiar o desenvolvimento e a manutenção do bem-estar físico, psíquico e 
social dos membros da equipe;
V  -  reconhecer  e  celebrar  com  regularidade  as  realizações  da  equipe, 
valorizando as contribuições individuais;
VI - estabelecer gestão transparente e participativa;
VII  -  empenhar-se  na  obtenção  de  recursos  e  condições  favoráveis  ao 
desempenho e desenvolvimento da equipe; e
VIII - ser exemplo de atuação ética, demonstrando senso de responsabilidade e 
de comprometimento com o desempenho do Tribunal e com o serviço público.
Art.  6° São  responsabilidades  do  servidor  no  que  se  refere  à  gestão  de 
pessoas:
I  -  empenhar-se  para  a  concretização da visão de futuro  da  unidade e da 
instituição;
II - buscar o aprimoramento de suas competências, com vistas ao desempenho 
proficiente de suas atividades no Tribunal;
III – contribuir para a promoção de um ambiente de cordialidade, confiança e 
cooperação na equipe;
IV - zelar pelo seu bem-estar físico, psíquico e social,  bem como apoiar os 
demais membros da equipe nessas questões; e
V - adotar postura ética e condizente com os valores institucionais.
Art.  7º A  implantação do modelo  de  gestão  de  pessoas  por  competências 
abrangerá, em um primeiro momento, o mapeamento das competências dos 
cargos e funções de natureza gerencial, a avaliação das competências de seus 
ocupantes,  a  elaboração  de  Planos  de  Desenvolvimento  Individual  e  de 
Programa de Desenvolvimento Gerencial.
Parágrafo único. Concretizadas as etapas de que trata o caput, o modelo se 
estenderá aos demais servidores.
Art. 8º Os Tribunais Regionais do Trabalho implantarão o modelo de gestão de 
pessoas  por  competências  em conformidade  com as  etapas  e  cronograma 
constantes do Projeto de que trata o Anexo.
Parágrafo único. Para a implementação do modelo de gestão de pessoas por 
competências, o Tribunal poderá contratar consultoria externa, observando-se 
a metodologia a ser sugerida pelo Comitê Nacional a que se refere o art. 9º.
Art.  9º Fica  instituído  o  Comitê  Nacional  de  Gestão  de  Pessoas  por 
Competências,  com  a  finalidade  de  zelar  pela  uniformização  dos 
procedimentos, assim como acompanhar e auxiliar os Tribunais Regionais do 
Trabalho na implantação do modelo de gestão de pessoas por competências.
Parágrafo único. O Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
designará  os  membros  do  Comitê  de  que  trata  o  caput,  observada  a 
representatividade das regiões geográficas do País.
Art. 10. São competências do Comitê Nacional:
I – Sugerir a metodologia de implantação e os requisitos de solução tecnológica 
para auxiliar a execução do modelo de gestão de pessoas por competências, 

101



                        PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

                        TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

no  prazo  de  30  dias,  contados  da  publicação  do  Ato  que  designou  seus 
membros;
II - orientar os Tribunais quanto à implantação do modelo;
III - sugerir, após a implantação de todas as etapas constantes do projeto de 
que trata o Anexo único, a extensão do modelo aos servidores não ocupantes 
de  cargos  e  funções  de  natureza  gerencial  e  sua  ampliação  com vistas  à 
inclusão de outros subsistemas de gestão de pessoas;
IV – dirimir dúvidas dos Tribunais no que se refere à implantação do modelo;
V – decidir sobre a uniformização de procedimentos referentes à implantação 
do modelo de gestão de pessoas por competências.
Art.  11. Os Tribunais Regionais do Trabalho poderão instituir Comitê Gestor 
Regional,  com  a  finalidade  de  assegurar  a  implementação  do  modelo  de 
Gestão de Pessoas por Competências, tendo as seguintes atribuições:
I - zelar pela observância das diretrizes constantes desta Resolução;
II  –  acompanhar  e  auxiliar  a  implantação  da  gestão  de  pessoas  por 
competências;
III – homologar as matrizes de competências;
IV  –  coordenar  as  avaliações  periódicas  das  práticas  de  gestão  por 
competências e estabelecer diretrizes para melhoria contínua, em consonância 
com o plano estratégico institucional;
V  –  acompanhar  a  implantação  e  a  gestão  de  sistema  informatizado  de 
avaliação por competências; e
VI – outras atribuições inerentes à sua finalidade.
Parágrafo  único.  O Comitê  a  que  se  refere  este  artigo  será  composto  por 
gestores que representem as unidades administrativas e judiciárias do Tribunal, 
cabendo a coordenação à área de gestão de pessoas.
Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de fevereiro de 2012.
Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

22) RESOLUÇÃO CSJT N° 94/2012, DE 23 DE MARÇO DE 2012 (DEJT, de 
26/03/2012 – CSJT). Institui o Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça 
do  Trabalho  –  PJe-JT  como  sistema  de  processamento  de  informações  e 
prática  de  atos  processuais  e  estabelece  os  parâmetros  para  sua 
implementação e funcionamento.
O  CONSELHO  SUPERIOR  DA  JUSTIÇA  DO  TRABALHO,  em  sessão 
ordinária  realizada  em 23  de  março de 2012,  sob  a  presidência  do  Ex.mo 
Ministro  Conselheiro  João  Oreste  Dalazen,  presentes  os  Ex.mos  Ministros 
Conselheiros  Maria  Cristina  Irigoyen  Peduzzi,  Antonio  José  de  Barros 
Levenhagen,  Renato  de  Lacerda  Paiva,  Emmanoel  Pereira  e  Lelio  Bentes 
Corrêa, os Exmos. Desembargadores Conselheiros Márcio Vasques Thibau de 
Almeida, José Maria Quadros de Alencar, Cláudia Cardoso de Souza, Maria 
Helena Mallmann e André Genn de Assunção Barros, o Ex.mo Procurador-
Geral do Trabalho, Dr. Luís Antônio Camargo de Melo, e o Ex.mo Presidente 
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da  ANAMATRA,  Juiz  Renato  Henry  Sant’Anna,  Considerando  as  diretrizes 
contidas na Lei n.º 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a 
informatização do processo judicial, especialmente o disposto no art. 18, que 
autoriza os órgãos do Poder Judiciário a regulamentarem-na; Considerando os 
benefícios advindos da substituição da tramitação de autos em meio impresso 
pelo meio eletrônico, como instrumento de celeridade e qualidade da prestação 
jurisdicional; Considerando a necessidade de racionalização da utilização dos 
recursos orçamentários pelos Tribunais Regionais do Trabalho; Considerando 
a  necessidade  de  regulamentar  a  implantação  do  sistema  de  processo 
eletrônico na Justiça do Trabalho; Considerando o teor das metas 3 e 16, do 
Conselho Nacional de Justiça, para o ano de 2012, respectivamente: “3. Tornar 
acessíveis  as  informações  processuais  nos  portais  da  rede  mundial  de 
computadores (internet), com andamento atualizado e conteúdo das decisões 
dos processos, respeitando o segredo de justiça”; e “16. Implantar o Processo 
Judicial Eletrônico (PJe) em, pelo menos, 10% das Varas de Trabalho de cada 
tribunal”,  RESOLVE  Instituir  o  Sistema  Processo  Judicial  Eletrônico  da 
Justiça do Trabalho - PJe-JT como sistema informatizado de processo judicial 
na Justiça do Trabalho e estabelecer os parâmetros para a sua implementação 
e funcionamento, na forma a seguir:
CAPÍTULO I
DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO DA JUSTIÇA DO TRABALHO
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 1º A tramitação do processo judicial no âmbito da Justiça do Trabalho, a 
prática  de  atos  processuais  e  sua  representação  por  meio  eletrônico,  nos 
termos  da  Lei  11.419,  de  19  de  dezembro  de  2006,  serão  realizadas 
exclusivamente  por  intermédio  do  Sistema  Processo  Judicial  Eletrônico  da 
Justiça do Trabalho - PJe-JT regulamentado por esta Resolução.
Parágrafo único. A implantação do sistema mencionado no caput deste artigo 
ocorrerá de forma gradual, conforme cronograma definido pela Presidência do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT.
Art. 2º O PJe-JT compreenderá o controle do sistema judicial trabalhista nos 
seguintes aspectos:
I – o controle da tramitação do processo;
II  –  a  padronização de todos os  dados e  informações compreendidas pelo 
processo judicial;
III – a produção, registro e publicidade dos atos processuais; e
IV – o fornecimento de dados essenciais à gestão das informações necessárias 
aos  diversos  órgãos  de  supervisão,  controle  e  uso  do  sistema  judiciário 
trabalhista.
Art. 3º Para o disposto nesta Resolução, considera-se:
I - assinatura digital: assinatura em meio eletrônico, que permite aferir a origem 
e  a  integridade do  documento,  baseada em certificado digital,  padrão  ICP-
BRASIL, tipo A-3 ou A-4, emitido por Autoridade Certificadora Credenciada, na 
forma de lei específica;
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II  -  autos do processo eletrônico ou autos digitais:  conjunto de documentos 
digitais correspondentes a todos os atos, termos e informações do processo;
III  –  digitalização:  processo  de  conversão  de  um documento  originalmente 
confeccionado  em  papel  para  o  formato  digital  por  meio  de  dispositivo 
apropriado, como um scanner;
IV - documento digital: documento codificado em dígitos binários, acessível por 
meio de sistema computacional;
V  -  meio  eletrônico:  qualquer  forma  de  armazenamento  ou  tráfego  de 
documentos e arquivos digitais;
VI  -  transmissão eletrônica:  toda forma de comunicação à distância  com a 
utilização  de  redes  de  comunicação,  preferencialmente  a  rede  mundial  de 
computadores;
VII – usuários internos: magistrados e servidores da Justiça do Trabalho, bem 
como  outros  a  que  se  reconhecer  acesso  às  funcionalidades  internas  do 
sistema  de  processamento  em meio  eletrônico  (estagiários,  prestadores  de 
serviço, etc.);
VIII  –  usuários  externos:  todos  os  demais  usuários,  incluídos  partes, 
advogados, membros do Ministério Público, peritos e leiloeiros.
§ 1º Os usuários terão acesso às funcionalidades do PJe-JT, de acordo com o 
perfil que lhes for atribuído no sistema e em razão de sua natureza na relação 
jurídico-processual.
§ 2º A Presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho adotará as 
providências necessárias para fornecer, pelo menos, dois certificados digitais 
para cada magistrado e pelo menos um para os demais usuarios internos.
Art. 4º Os atos processuais terão registro, visualização, tramitação e controle 
exclusivamente em meio eletrônico e serão assinados digitalmente, contendo 
elementos que permitam identificar o usuário responsável pela sua prática.
§ 1º A cópia de documento extraída dos autos digitais deverá conter elementos 
que permitam verificar a sua autenticidade no endereço referente à consulta 
pública  do  PJe-JT,  cujo  acesso  também será  disponibilizado  nos  sítios  do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho, do Tribunal Superior do Trabalho e 
dos Tribunais Regionais do Trabalho na Rede Mundial de Computadores.
§ 2º O usuário é responsável pela exatidão das informações prestadas, quando 
de  seu  credenciamento,  assim  como  pela  guarda,  sigilo  e  utilização  da 
assinatura eletrônica, não sendo oponível, em qualquer hipótese, alegação de 
uso indevido, nos termos da Medida Provisória n. 2.200-2, de 24 de agosto de 
2001.
Seção II
Do Acesso ao Sistema
Art. 5º Para acesso ao PJe-JT é obrigatória a utilização de assinatura digital a 
que se refere o inciso I do artigo 3o desta Resolução.
Parágrafo único. No caso de ato urgente em que o usuário externo não possua 
certificado  digital  para  o  peticionamento,  ou  em  se  tratando  da  hipótese 
prevista  no  art.  791  da  CLT,  a  prática  será  viabilizada  por  intermédio  de 
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servidor da unidade judiciária destinatária da petição ou do setor responsável 
pela redução a termo e digitalização de peças processuais.
Art. 6º Para o uso da assinatura digital o credenciamento dar-se-á pela simples 
identificação  do  usuário  por  meio  de  seu  certificado  digital  e  remessa  do 
formulário  eletrônico,  devidamente  preenchido,  disponibilizado  no  portal  de 
acesso ao PJe-JT.
§  1º  Alterações  de  dados  cadastrais  poderão  ser  feitas  pelos  usuários,  a 
qualquer momento, na seção respectiva do portal de acesso ao PJe-JT.
§ 2º O credenciamento implica a aceitação das normas estabelecidas nesta 
Resolução, assim como nas demais normas que vierem a regulamentar o uso 
do  processo  eletrônico  no  âmbito  dos  Tribunais  e  a  responsabilidade  do 
credenciado pelo uso indevido da assinatura digital.
Art.  7º O  PJe-JT  estará  disponível  24  horas  por  dia,  ininterruptamente, 
ressalvados os períodos de manutenção do sistema.
Parágrafo  único.  As  manutenções  programadas  do  sistema  serão  sempre 
informadas com antecedência e realizadas, preferencialmente, no período das 
00h  dos sábados às  22h do  domingo,  ou  no  horário  entre  00h e  06h  nos 
demais dias da semana.
Art. 8º Considera-se indisponibilidade dos sistemas de tramitação eletrônica de 
processos a falta de oferta ao público externo de qualquer um dos seguintes 
serviços:
I - consulta aos autos digitais;
II - transmissão eletrônica de atos processuais; ou
III - citações, intimações ou notificações eletrônicas.
§ 1º  As falhas de  transmissão de dados entre  as  estações de trabalho  do 
público  externo  e  a  rede  de  comunicação  pública,  assim  como  a 
impossibilidade técnica que decorra de falhas nos equipamentos ou programas 
dos usuários, não caracterizam indisponibilidade.
§ 2º É de responsabilidade do usuário:
I  -  o  acesso ao seu provedor  da  internet  e  a  configuração do computador 
utilizado nas transmissões eletrônicas;
II  -  o acompanhamento do regular  recebimento das petições e documentos 
transmitidos eletronicamente.
Art. 9º A indisponibilidade definida no artigo anterior será aferida por sistemas 
de  auditoria  estabelecidos  por  ato  e  fornecidos  pelo  Conselho  Superior  da 
Justiça do Trabalho.
§ 1º Os sistemas de auditoria verificarão a disponibilidade externa dos serviços 
referidos no art. 8º com a periodicidade mínima de 5 (cinco) minutos.
§ 2º Toda indisponibilidade dos sistemas de tramitação eletrônica de processos 
será registrada em relatório de interrupções de funcionamento a ser divulgado 
ao público na rede mundial de computadores, devendo conter, pelo menos, as 
seguintes informações:
I - data, hora e minuto de início da indisponibilidade;
II - data, hora e minuto de término da indisponibilidade; e,
III - serviços que ficaram indisponíveis.
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Art. 10. Os prazos que se vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade 
de quaisquer dos serviços referidos no art. 8º serão prorrogados para o dia útil 
seguinte à retomada de funcionamento, quando:
I  -  a  indisponibilidade  for  superior  a  60  minutos,  ininterruptos  ou  não,  se 
ocorrida entre 06h00 e 23h00; e
II - ocorrer indisponibilidade entre 23h00 e 24h00.
§  1º  As  indisponibilidades  ocorridas  entre  00h00  e  06h00  dos  dias  de 
expediente forense e as ocorridas em feriados e finais de semana, a qualquer 
hora, não produzirão o efeito do caput.
§ 2º Aos prazos fixados em hora não se aplica a regra prevista no inciso I deste 
artigo  e  serão  prorrogados  na  mesma  proporção  das  indisponibilidades 
ocorridas no intervalo entre 06h00 e 23h00.
§ 3º A prorrogação de que trata este artigo será feita automaticamente nos 
sistemas que controlem prazo.
Art.  11. A  indisponibilidade  previamente  programada  produzirá  as 
consequências  definidas  pela  autoridade  que  a  determinar  e  será 
ostensivamente comunicada ao público externo com, pelo  menos,  5  (cinco) 
dias de antecedência.
Seção III
Do Funcionamento do Sistema
Art. 12. O sistema receberá arquivos com tamanho máximo de 1,5 megabytes 
e apenas nos seguintes formatos:
I  -  arquivos  de  texto,  no  formato  PDF  (portable  document  format),  com 
resolução máxima de 300 dpi e formatação A4.
II - arquivos de áudio, no formato MPEG-1 ou MP3 (Moving Picture Experts 
Group).
III  -  arquivos  de  áudio  e  vídeo  (AV),  no  formato  MPEG-4  (Moving  Picture 
Experts Group).
IV  -  arquivos  de  imagem,  no  formato  JPEG  (Joint  Photographic  Expertes 
Group), com resolução máxima de 300 dpi.
§  1°  Partes  ou  terceiros  interessados desassistidos  de  advogados  poderão 
apresentar  peças  processuais  e  documentos  em papel,  segundo  as  regras 
ordinárias, nos locais competentes para o recebimento, que serão digitalizados 
e inseridos no processo pela Unidade Judiciária.
§  2º  O  sistema de  armazenamento  dos  documentos  digitais  deverá  conter 
funcionalidades  que  permitam identificar  o  usuário  que  promover  exclusão, 
inclusão e alteração de dados, arquivos baixados, bem como o momento de 
sua ocorrência.
§  3º  A  parte  ou  o  advogado  poderá  juntar  quantos  arquivos  se  fizerem 
necessários à ampla e integral defesa de seus interesses, desde que cada um 
desses arquivos observe o limite de tamanho máximo fixado no caput deste 
artigo.
§ 4º O recebimento de arquivos nos formatos definidos nos incisos II, III e IV 
deste  artigo  somente  ocorrerá  a  partir  da  implantação  da  versão 
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correspondente do sistema, divulgada por meio de ato a ser posteriormente 
editado.
Art. 13. Os documentos produzidos eletronicamente, os extratos digitais e os 
documentos  digitalizados  e  juntados  aos  autos  pelos  órgãos  da  Justiça  do 
Trabalho  e  seus  auxiliares,  pelos  membros  do  Ministério  Público,  pelas 
procuradorias  e  por  advogados  públicos  e  privados  têm  a  mesma  força 
probante dos originais,  ressalvada a alegação motivada e fundamentada de 
adulteração.
§  1º  Incumbirá  à  parte  zelar  pela  qualidade  dos  documentos  juntados  por 
qualquer  meio,  especialmente  quanto  à  sua  legibilidade,  para  o  que  se 
recomenda não utilizar papel  reciclado, em virtude de dificultar  a respectiva 
visualização posterior.
§ 2º Os originais dos documentos digitalizados, mencionados no caput deste 
artigo, deverão ser preservados pelo seu detentor até o trânsito em julgado da 
sentença ou, quando admitida, até o final do prazo para propositura de ação 
rescisória.
§  3º  A  arguição  de  falsidade  do  documento  original  será  processada 
eletronicamente na forma da lei processual em vigor.
§ 4º Os documentos cuja digitalização mostre-se tecnicamente inviável devido 
ao grande volume ou por motivo de ilegibilidade deverão ser apresentados em 
secretaria no prazo de 10 (dez) dias contados do envio de petição eletrônica 
comunicando o fato. Após o trânsito em julgado, os referidos documentos serão 
devolvidos,  incumbindo-se  à  parte  preservá-los,  até  o  final  do  prazo  para 
propositura de ação rescisória, quando admitida.
Art.  14. Excetuando-se os documentos referidos no artigo anterior, todos os 
demais documentos apresentados deverão ser retirados pelos interessados, no 
prazo de 30 dias, para os efeitos do artigo 11, § 3º, da Lei n.º 11.419/2006.
Parágrafo único. Findo o prazo estabelecido no caput,  a Unidade Judiciária 
correspondente poderá inutilizar os documentos mantidos sob sua guarda em 
meio impresso.
Art. 15. Os documentos que forem juntados eletronicamente em autos digitais 
e reputados manifestamente impertinentes pelo Juízo terão sua visualização 
tornada indisponível por expressa determinação judicial.
Art. 16. Os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão 
adequadamente classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos 
autos  eletrônicos,  podendo  o  juiz  determinar  a  sua  reorganização  e 
classificação, caso não atenda ao disposto neste artigo.
Art.  17. Os  Tribunais  Regionais  do  Trabalho  manterão  instalados 
equipamentos  à  disposição  das  partes,  advogados  e  interessados  para 
consulta  ao  conteúdo  dos  autos  digitais  e  envio  de  peças  processuais  e 
documentos em meio eletrônico.
Seção IV
Dos Atos Processuais
Art.18. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, 
inclusive da Fazenda Pública, far-se-ão por meio eletrônico.
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§ 1ºAs citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à 
íntegra  do  processo  correspondente  serão  consideradas  vista  pessoal  do 
interessado para todos os efeitos legais.
§ 2º Quando, por motivo técnico, for inviável o uso do meio eletrônico para a 
realização  de  citação,  intimação  ou  notificação,  esses  atos  processuais 
poderão  ser  praticados  segundo  as  regras  ordinárias,  digitalizando-se  e 
destruindo-se posteriormente o documento físico.
Art. 19. No instrumento de notificação ou citação constará indicação da forma 
de acesso ao inteiro teor da petição inicial no endereço referente à consulta 
pública  do  PJe-JT,  cujo  acesso  também  disponibizar-se-á  nos  sítios  do 
Conselho  Superior  da  Justiça  do  Trabalho  e  dos  Tribunais  Regionais  do 
Trabalho na Rede Mundial de Computadores.
Art.  20. Para efeito da contagem do prazo de 10 (dez) dias corridos de que 
trata  o  art.  5º,  §  3º,  da  Lei  nº  11.419/2006,  nos  sistemas  de  tramitação 
eletrônica de processos:
I - o dia inicial da contagem é o dia seguinte ao da disponibilização do ato de 
comunicação  no  sistema,  independentemente  de  esse  dia  ser,  ou  não,  de 
expediente no órgão comunicante;
II - o dia da consumação da intimação ou comunicação é o décimo dia a partir 
do dia inicial, caso seja de expediente judiciário, ou o primeiro dia útil seguinte, 
conforme previsto no art. 5º, § 2º, da Lei nº 11.419/2006.
Parágrafo  único.  A  intercorrência  de  feriado,  interrupção  de  expediente  ou 
suspensão de prazo entre o dia inicial e o dia final do prazo para conclusão da 
comunicação  não  terá  nenhum  efeito  sobre  sua  contagem,  excetuada  a 
hipótese do inciso II.
Art.  21. A  distribuição  da  petição  inicial  e  a  juntada  da  contestação,  dos 
recursos  e  das  petições  em geral,  todos  em formato  digital,  nos  autos  de 
processo eletrônico devem ser feitas diretamente pelos advogados públicos e 
privados, sem necessidade da intervenção da secretaria judicial, situação em 
que  a  autuação  ocorrerá  de  forma  automática,  fornecendo-se  o  recibo 
eletrônico de protocolo.
§ 1° No caso de petição inicial,  o sistema fornecerá, imediatamente após o 
envio, juntamente com a comprovação de recebimento, informações sobre o 
número atribuído ao processo, o Órgão Julgador para o qual foi distribuída a 
ação e, se for o caso, a data da audiência inicial, designada automaticamente e 
da qual será o autor imediatamente intimado.
§  2°  Os  dados  da  autuação  automática  serão  conferidos  pela  unidade 
judiciária, que procederá a? sua alteração em caso de desconformidade com 
os documentos apresentados, de tudo ficando registro no sistema.
Art.  22. Os  advogados  devidamente  credenciados  deverão  encaminhar 
eletronicamente  as  contestações  e  documentos,  antes  da  realização  da 
audiência, sem prescindir de sua presença àquele ato processual.
Parágrafo único. Fica facultada a apresentação de defesa oral, pelo
tempo de até 20 minutos, conforme o disposto no art. 847 da CLT.
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Art. 23. A comprovação da entrega de expedientes por oficiais de justiça será 
feita  por  certidão  circunstanciada  acerca  do  cumprimento  da  diligência, 
dispensando-se a juntada aos autos de contrafé digitalizada e subscrita pelos 
destinatários.
Art. 24. As atas e termos de audiência serão assinados digitalmente apenas 
pelo juiz, assim como o documento digital, no caso de audiências gravadas em 
áudio e vídeo, os quais passarão a integrar os autos digitais, mediante registro 
em termo.
Art. 25. Os atos processuais praticados por usuários externos considerar-se-ão 
realizados na data e horário do seu recebimento no PJe-JT.
§ 1º A postulação encaminhada considerar-se-á tempestiva quando recebida, 
integralmente, até as vinte e quatro horas do dia em que se encerra o prazo 
processual, considerado o horário de Brasília.
§ 2º A suspensão dos prazos processuais não impedirá o encaminhamento de 
petições e a movimentação de processos eletrônicos, podendo a apreciação 
dos  pedidos  decorrentes  desses  prazos  ocorrer,  a  critério  do  juiz,  após  o 
término do prazo de suspensão, ressalvados os casos de urgência.
§ 3º O sistema fornecerá ao usuário externo recibo eletrônico da prática do ato 
processual contendo o número do protocolo gerado pelo sistema, a data e o 
horário da prática do ato, a identificação do processo, o nome do remetente 
e/ou  do  usuário  que assinou eletronicamente  o  documento  e,  se houver,  o 
assunto, o órgão destinatário da petição e as particularidades de cada arquivo 
eletrônico, conforme informados pelo remetente.
§ 4º Será de integral responsabilidade do remetente a equivalência entre os 
dados informados para o envio e os constantes da petição remetida.
§ 5º Não serão considerados, para fins de tempestividade, o horário inicial de 
conexão  do  usuário  à  internet,  o  horário  de  acesso  do  usuário  ao  sítio 
eletrônico do Tribunal ou ao PJe-JT, tampouco os horários registrados pelos 
equipamentos do remetente.
§ 6º A não obtenção de acesso ao PJe-JT e eventual defeito de transmissão ou 
recepção  de  dados  não-imputáveis  à  indisponibilidade  ou  impossibilidade 
técnica do sistema não servirão de escusa para o descumprimento de prazo 
processual.
Art. 26. A partir da implantação do PJe na segunda instância das Regiões da 
Justiça do Trabalho, será dispensada a formação de autos suplementares em 
casos como de agravos de  instrumento,  precatórios,  agravos  regimentais  e 
execução provisória.
Art. 27. Nas classes processuais em que haja a designação de revisor, caberá 
ao relator  determinar a inclusão do processo em pauta, observado o prazo 
mínimo de 15 (quinze) dias.
Parágrafo  único.  Determinada  a  inclusão,  o  revisor  será  cientificado  pelo 
sistema do início do prazo para emissão do seu voto.
Seção V
Da Consulta e do Sigilo
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Art. 28. A consulta ao inteiro teor dos documentos juntados ao PJe-JT somente 
estará  disponível  pela  rede  mundial  de  computadores,  nos  termos  da  Lei 
11.419/2006 e da Resolução nº 121, de 5 de outubro de 2010, do Conselho 
Nacional de Justiça - CNJ, para as respectivas partes processuais, advogados 
em  geral,  Ministério  Público  e  para  os  magistrados,  sem  prejuízo  da 
possibilidade  de  visualização  nas  Secretarias  dos  Órgãos  Julgadores,  à 
exceção daqueles que tramitarem em sigilo ou segredo de justiça.
Parágrafo único. Para a consulta de que trata o caput deste artigo será exigido 
o credenciamento no sistema.
Seção VI
Do Uso Inadequado do Sistema
Art.  29. O uso inadequado do sistema que cause prejuízo  às  partes  ou  à 
atividade  jurisdicional  poderá  importar,  após  determinação  da  autoridade 
judiciária  competente,  no  bloqueio  provisório  do  cadastro  do  usuário, 
relativamente ao processo em que se deu o evento, ou mesmo ao sistema, 
dependendo da gravidade do fato, sem prejuízo de outras medidas processuais 
e  legais,  observadas  as  prerrogativas  legais,  no  caso  de  magistrados, 
advogados e membros do Ministério Público.
CAPÍTULO II
DA ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA
Seção I
Dos Comitês Gestores
Art. 30. A administração do PJe-JT caberá ao Comitê Gestor Nacional e aos 
Comitês Gestores Regionais, compostos por usuários internos e externos do 
sistema.
Subseção I
Do Comitê Gestor Nacional
Art.  31. O  Comitê  Gestor  Nacional  supervisionará  o  gerenciamento,  a 
especificação, o desenvolvimento, a implantação, o suporte e a manutenção 
corretiva e evolutiva do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – 
PJe-JT.
Art. 32. São atribuições do Comitê Gestor Nacional:
I – garantir a adequação do PJe-JT aos requisitos legais e às necessidades da 
Justiça do Trabalho;
II  –  definir  as  premissas  e  as  estratégias  utilizadas  para  a  especificação, 
desenvolvimento, testes, homologação, implantação e integridade de operação 
do PJe-JT;
III - garantir a padronização do PJe-JT nos órgãos da Justiça do Trabalho;
IV – definir o escopo do sistema no que concerne às particularidades da Justiça 
do Trabalho;
V -  promover  a  integração com demais órgãos e entidades necessários ao 
desenvolvimento e implantação do PJe-JT;
VI – colaborar com as áreas de Gestão de Pessoas dos Tribunais Regionais do 
Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho para a capacitação 
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necessária dos servidores da Justiça do Trabalho nas competências afetas a 
este projeto;
VII - interagir com as áreas de comunicação social do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho, dando ciência a 
todos  os  magistrados,  servidores  e  demais  usuários,  de  qualquer  tema 
pertinente ao PJe-JT;
VIII – priorizar e deliberar sobre as necessidades de manutenção do sistema e 
encaminhá-las às áreas pertinentes;
IX – propor a criação de grupos de trabalho com o objetivo de acompanhar 
iniciativas de desenvolvimento de projetos similares ao PJe-JT, com vistas à 
sua avaliação e possível aproveitamento.
Art. 33.  As ações e deliberações decorrentes dos trabalhos do Comitê serão 
submetidas à aprovação da Presidência do Tribunal Superior do Trabalho e do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Art. 34. O Comitê Gestor Nacional será composto por:
I  –  três  magistrados  designados  para  compor  o  Comitê  Gestor  do 
desenvolvimento do sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJe, de que trata 
a Portaria do Conselho Nacional de Justiça – CNJ nº 65, de 22 de abril  de 
2010, com a redação dada pela Portaria nº 95, de 17 de maio de 2010;
II – um magistrado indicado pelo Colégio de Presidentes e Corregedores de 
Tribunais Regionais do Trabalho – COLEPRECOR;
III  –  um  Secretário  ou  Diretor  de  Tecnologia  da  Informação  de  Tribunal 
Regional  do  Trabalho  designado  pela  Presidência  do  Tribunal  Superior  do 
Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho;
IV – o Assessor-Chefe de Tecnologia da Informação e das Comunicações do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho;
V  –  o  Secretário  de  Tecnologia  da  Informação  do  Tribunal  Superior  do 
Trabalho;
VI – um representante indicado pelo Presidente do Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil - OAB;
VII – um representante indicado pelo Procurador-Geral do Trabalho.
Parágrafo único. A Presidência do CGPJe-JT caberá a um dos magistrados, a 
ser  designado  pela  Presidência  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho  e  do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Subseção II
Dos Comitês Gestores Regionais
Art. 35. Compete aos Comitês Gestores Regionais, no âmbito das respectivas 
áreas de atuação:
I  –  administrar  o  sistema  nos  aspectos  relacionados  à  sua  estrutura, 
implementação  e  funcionamento,  de  acordo  com as  diretrizes  fixadas  pelo 
Comitê Gestor Nacional;
II – avaliar a necessidade de promover a manutenção corretiva e evolutiva;
III  –  organizar  a  estrutura  de  atendimento  às  demandas  de  seus  usuários 
internos e externos;
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IV – determinar a realização de auditorias no sistema, especialmente no que 
diz respeito à integridade das suas informações e segurança;
V – garantir a integridade do sistema, no que diz respeito à sua taxonomia e 
classes processuais;
VI – propor ao Comitê Gestor Nacional alterações visando ao aprimoramento 
do sistema;
VII  –  observar  as  normas expedidas pelo  Conselho  Superior  da  Justiça  do 
Trabalho e pelo Comitê Gestor Nacional.
Art. 36. Cada Comitê Gestor Regional será composto por:
I – um Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho;
II – um Juiz do Trabalho, preferencialmente titular de Vara do Trabalho;
III – dois servidores da área judiciária, compreendendo cada grau de jurisdição;
IV – um servidor da área de tecnologia da informação e comunicação;
V – um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, indicado pela Seção 
respectiva,  ou pelo Conselho Federal  em caso de atuação em mais de um 
Estado;
VI  –  um  representante  do  Ministério  Público  do  Trabalho,  indicado  pela 
Procuradoria Regional do Trabalho.
Parágrafo  único.  Os  membros  dos  Comitês  Gestores  Regionais  serão 
designados pelo Tribunal Regional do Trabalho e sua presidência será exercida 
pelo Desembargador.
CAPÍTULO III
DA IMPLANTAÇÃO
Art. 37. Os Tribunais Regionais do Trabalho deverão formar grupo de trabalho 
multidisciplinar  responsável  pela  coordenação  e  execução  das  ações  de 
implantação do PJe-JT, na forma prevista no art. 3o, parágrafo único, do Ato 
Conjunto n. 16/TST.CSJT.GP, de 19 de agosto de 2011.
Parágrafo único. A implantação deverá observar os padrões de infraestrutura 
definidos pelo Comitê Gestor do PJe-JT, ouvida a gerência técnica.
Art.  38. A  implantação  do  PJe-JT  implicará,  para  os  processos  novos,  a 
superação  dos  atuais  sistemas  de  gestão  das  informações  processuais 
mantidos pelos Tribunais.
Art. 39. A partir da implantação do PJe-JT em unidade judiciária, o recebimento 
de  petição  inicial  ou  de  prosseguimento,  relativas  aos  processos  que  nele 
tramitam, somente pode ocorrer no meio eletrônico próprio do sistema, sendo 
vedada a utilização do e-DOC ou qualquer outro sistema de peticionamento 
eletrônico.
Art.  40. Durante a fase de implantação, os Tribunais Regionais do Trabalho 
poderão  estabelecer  horários  diversos  daqueles  previstos  no  art.  7o  desta 
Resolução, desde que devidamente autorizados pela Presidência do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho, bem como publicar no Diário Oficial Eletrônico 
os atos mencionados no art. 18 desta Resolução.
Art.  41. Os  Tribunais  Regionais  do  Trabalho  submeterão  à  Presidência  do 
CSJT a ordem dos órgãos julgadores de primeiro e segundo graus nos quais 
será implantado o PJe-JT, além da respectiva proposta de cronograma.
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Parágrafo único. O ato de que trata o caput deste artigo preverá a data de 
ingresso  no  sistema  de  cada  uma  das  classes  processuais  da  segunda 
instância, o que deverá ser concluído em, no máximo, 90 (noventa) dias.
Art.  42. A implementação das versões atualizadas do sistema ficará a cargo 
das equipes técnicas de cada um dos Tribunais Regionais do Trabalho e no 
prazo máximo de 07 (sete) dias, a partir da liberação e sob a supervisão da 
gerência técnica do PJe-JT do CSJT.
§  1º.  Na  atividade  a  que  se  refere  o  caput  deste  artigo  está  incluída  a 
realização de testes por servidores designados pelos Tribunais Regionais do 
Trabalho, os quais atuarão sob a supervisão direta da gerência técnica do PJe-
JT.
§ 2º. Durante o período inicial de implantação, a gerência técnica do PJe-JT 
poderá promover a liberação de versões observada a seguinte periodicidade:
a) até dia 30 de abril de 2012, uma versão semanal;
b) de 1o de maio a 30 de junho de 2012, uma versão quinzenal.
§ 3º. A partir do mês de julho de 2012, a atualização das versões do sistema 
obedecerá  as  regras  definidas  pela  gerência  de  configuração  e  observará 
cronograma a cargo da gerência técnica do PJe-JT.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art.  43. As  intervenções  que  impliquem  alterações  estruturais  do  sistema 
somente  poderão  ser  promovidas  quando  autorizadas  pela  Presidência  do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Art.  44.  Os Tribunais  Regionais  do Trabalho  manterão,  no âmbito  de  suas 
atribuições, estruturas de atendimento e suporte aos usuários do PJe-JT.
Art. 45. As cartas precatórias expedidas para as unidades judiciárias nas quais 
tenha  sido  implantado  o  PJe-JT  tramitarão  também  em  meio  eletrônico  e 
quando  da  devolução  ao  juízo  deprecante  será  encaminhada  certidão 
constando  o  seu  cumprimento  com  a  materialização  apenas  de  peças 
essenciais à compreensão dos atos realizados.
Art. 46. É vedada a criação de novas soluções de informática para o processo 
judicial, bem como a realização de investimentos nos sistemas eventualmente 
existentes nos tribunais e implantações em unidades judiciárias de primeiro e 
segundo graus.
Parágrafo único. A vedação contida no caput deste artigo não se aplica às 
manutenções necessárias ao funcionamento dos sistemas já implantados.
Art. 47. Os Tribunais Regionais do Trabalho promoverão investimentos para a 
formação  dos  usuários  internos,  com  o  objetivo  de  prepará-los  para  o 
aproveitamento adequado do PJe-JT.
Art. 48. A partir da vigência da presente Resolução é vedada a instalação de 
novas  Varas  do  Trabalho  sem  a  concomitante  implantação  do  Processo 
Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT.
Art.  49. Os casos não disciplinados na presente Resolução serão resolvidos 
pela Presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Art. 50. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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Brasília, 23 de março de 2012.
Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

23)  RESOLUÇÃO  Nº  95/2012,  DE  23  DE  MARÇO  DE  2012  (DEJT,  de 
26/03/2012). Altera o caput do art. 2º da Resolução nº 72 do Conselho Superior 
da Justiça do Trabalho.
O  CONSELHO  SUPERIOR  DA  JUSTIÇA  DO  TRABALHO,  em  sessão 
ordinária  realizada  em 23  de  março de 2012,  sob  a  presidência  do  Ex.mo 
Ministro  Conselheiro  João  Oreste  Dalazen,  presentes  os  Ex.mos  Ministros 
Conselheiros  Maria  Cristina  Irigoyen  Peduzzi,  Antônio  José  de  Barros 
Levenhagen,  Renato  de  Lacerda  Paiva,  Emmanoel  Pereira  e  Lelio  Bentes 
Corrêa, os Ex.mos Desembargadores Conselheiros Marcio Vasques Thibau de 
Almeida, José Maria Quadros de Alencar, Claudia Cardoso de Souza, Maria 
Helena Mallmann e André Genn de Assunção Barros, o Ex.mo Procurador-
Geral do Trabalho, Dr. Luís Antônio Camargo de Melo, e o Ex.mo Presidente 
da  ANAMATRA,  Renato  Henry  Sant’Anna,  CONSIDERANDO  a  decisão 
proferida  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  no  Processo  Administrativo  n° 
331.583/2008, constante da Ata da Quinta Sessão Administrativa, realizada em 
21 de setembro de 2011, RESOLVE:
Art. 1º O caput do art. 2° da Resolução n° 72, de 27 de agosto de 2010, que 
dispõe sobre as hipóteses de conversão em pecúnia de licença-prêmio não 
usufruída nem contada em dobro para a aposentadoria, no âmbito da Justiça 
do Trabalho de primeiro  e  segundo graus,  passa a vigorar  com a seguinte 
redação:
"Art. 2° Poderá ainda ser convertida em pecúnia a licença-prêmio do servidor 
que  se  aposentar,  desde  que  não  a  tenha  usufruído  em  atividade  nem 
computada em dobro para fins de jubilação."
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de março de 2012.
Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

24) RESOLUÇÃO CSJT Nº 96/2012, DE 23 DE MARÇO DE 2012 (DEJT, de 
26/03/2012  –  CSJT).  Dispõe  sobre  o  Programa Nacional  de  Prevenção de 
Acidentes de Trabalho e dá outras providências.
O  CONSELHO  SUPERIOR  DA  JUSTIÇA  DO  TRABALHO,  em  sessão 
ordinária  realizada  em 23  de  março de 2012,  sob  a  presidência  do  Ex.mo 
Ministro  Conselheiro  João  Oreste  Dalazen,  presentes  os  Ex.mos  Ministros 
Conselheiros  Maria  Cristina  Irigoyen  Peduzzi,  Antônio  José  de  Barros 
Levenhagen,  Renato  de  Lacerda  Paiva,  Emmanoel  Pereira  e  Lelio  Bentes 
Corrêa, e os Ex.mos Desembargadores Conselheiros Marcio Vasques Thibau 
de Almeida, José Maria Quadros de Alencar, Claudia Cardoso de Souza, Maria 
Helena  Mallmann  e  André  Genn  de  Assunção  Barros,  presentes  o  Ex.mo 
Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Luís Antônio Camargo de Melo, e o Ex.mo 
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Presidente da ANAMATRA, Renato Henry Sant’Anna, CONSIDERANDO que a 
concretização da dignidade da pessoa do trabalhador e dos valores sociais do 
trabalho são fundamentos do Estado Democrático de Direito (art. 1º, III e IV, da 
CRFB); CONSIDERANDO que a proteção ao meio ambiente, nele incluído o de 
trabalho, é dever constitucional (arts. 170, VI e 225, caput, e 81º, V e VI, da 
CRFB);  CONSIDERANDO o  alarmante  número  de  acidentes  de  trabalho  e 
doenças ocupacionais  no Brasil,  a  teor  dos dados estatísticos oficiais,  e os 
custos  sociais,  previdenciários,  trabalhistas  e  econômicos  decorrentes; 
CONSIDERANDO o número de processos relativos a acidentes de trabalho 
ajuizados  na  Justiça  do  Trabalho  e  a  necessidade  de  fomentar  e  difundir 
iniciativas permanentes de prevenção de novos litígios e de defesa do meio 
ambiente,  da  segurança  e  da  saúde  no  trabalho;  CONSIDERANDO  que 
promover  a  cidadania  e  a  responsabilidade  socioambiental  são  objetivos  a 
serem  perseguidos  pela  Justiça  do  Trabalho,  a  teor  do  Plano  Estratégico 
2010/2014; CONSIDERANDO a necessidade de fortalecer a Política Nacional 
de Segurança e Saúde no Trabalho – PNSST, instituída pelo Decreto nº 7.602, 
de  7 de  dezembro de  2011;  CONSIDERANDO o Protocolo de Cooperação 
Técnica firmado pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Conselho Superior 
da Justiça do Trabalho com o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério 
da Previdência Social, o Ministério da Saúde e a Advocacia-Geral da União, ao 
qual aderiram todos os Tribunais Regionais do Trabalho e diversas instituições 
públicas e privadas, com o objetivo de conjugar esforços para a implementação 
de ações voltadas à prevenção de acidentes de trabalho; CONSIDERANDO a 
necessidade  de  institucionalizar  e  sistematizar  ações  de  prevenção  de 
acidentes de trabalho a serem desenvolvidas no âmbito da Justiça do Trabalho; 
RESOLVE:
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º É institucionalizado o Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho - Programa Trabalho Seguro - no âmbito da Justiça do Trabalho, com 
o objetivo de desenvolver, em caráter permanente, ações voltadas à promoção 
da  saúde  do  trabalhador,  à  prevenção  de  acidentes  de  trabalho  e  ao 
fortalecimento  da  Política  Nacional  de  Segurança  e  Saúde  no  Trabalho  - 
PNSST, nos termos desta Resolução.
Parágrafo único. Aplica-se o Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho, no que couber,  à promoção da saúde e à prevenção de riscos e 
doenças de servidores e magistrados da Justiça do Trabalho, observadas as 
diretrizes da Resolução CSJT nº 84, de 23 de agosto de 2011.
Art. 2º As atividades do Programa serão norteadas pelas seguintes linhas de 
atuação:
I – política pública: colaborar na implementação de políticas públicas de defesa 
do meio ambiente, da segurança e da saúde no trabalho e de assistência social 
às vítimas de acidentes de trabalho;
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II – diálogo social e institucional: incentivo ao diálogo com a sociedade e com 
instituições públicas e privadas, notadamente por meio de parcerias voltadas 
ao cumprimento dos objetivos do Programa;
III  –  educação  para  a  prevenção:  desenvolvimento  de  ações  educativas, 
pedagógicas  e  de  capacitação  profissional  em  todos  os  níveis  de  ensino, 
diretamente a estudantes, trabalhadores e empresários;
IV – compartilhamento de dados e informações: incentivo ao compartilhamento 
e à divulgação de dados e informações sobre saúde e segurança no trabalho 
entre as instituições parceiras, prioritariamente por meio eletrônico;
V – estudos e pesquisas: promoção de estudos e pesquisas sobre causas e 
consequências dos acidentes de trabalho no Brasil, e temas conexos, a fim de 
auxiliar  no  diagnóstico  e  no  desenvolvimento  de  ações de prevenção e de 
redução  dos  custos  sociais,  previdenciários,  trabalhistas  e  econômicos 
decorrentes;
VI – efetividade normativa: adoção de ações e medidas necessárias ao efetivo 
cumprimento das normas internas e internacionais ratificadas pelo Brasil sobre 
saúde,  segurança  e  meio  ambiente  de  trabalho,  assim  como  ao 
aperfeiçoamento da legislação vigente;
VII  –  eficiência  jurisdicional:  incentivo  à tramitação prioritária  dos processos 
relativos a acidentes de trabalho e ao ajuizamento de ações regressivas nas 
hipóteses de culpa ou dolo do empregador.
Parágrafo único. Poderão ser estabelecidos projetos, metas e planos de ação 
para alcance dos resultados esperados em cada linha de atuação.
REDE DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO
Art. 3º O Programa Trabalho Seguro será desenvolvido com a colaboração da 
Rede de Prevenção de Acidentes de Trabalho, constituída por todos os órgãos 
da Justiça do Trabalho e pelas entidades públicas e privadas que aderirem aos 
seus termos, inclusive sindicatos, universidades, associações e instituições de 
ensino fundamental, médio e técnico-profissionalizantes.
§ 1º Os Tribunais do Trabalho poderão celebrar parcerias com as instituições 
referidas  no  caput  para  desenvolvimento  do  Programa  no  seu  âmbito  de 
atuação, com encaminhamento de cópia do instrumento ao Conselho Superior 
da Justiça do Trabalho.
§ 2º No ato da celebração da parceria, as instituições aderentes encaminharão 
Plano de Ação ou Projeto a ser adotado para a efetiva redução do número de 
acidentes de trabalho no seu âmbito de atuação.
Art.  4º A Presidência  do Conselho Superior  da Justiça do Trabalho poderá 
reconhecer  as  boas  práticas  e  a  destacada  participação  de  integrantes  da 
Rede de Prevenção de Acidentes de Trabalho por meio de certificação, prêmio 
ou outra forma de insígnia.
PORTAL DO TRABALHO SEGURO
Art. 5º É criado o Portal do Programa Nacional de Prevenção de Acidentes do 
Trabalho - Portal do Trabalho Seguro -, a ser mantido e atualizado no sítio do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho na rede mundial de computadores 
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(internet), como instrumento de divulgação e propagação do Programa e das 
ações a ele vinculadas, com os seguintes conteúdos, entre outros:
I - cadastramento de entidades interessadas em integrar a Rede de Prevenção 
de Acidentes de Trabalho;
II – disponibilização de materiais de campanha, cartilhas e folders;
III – divulgação de notícias, dados estatísticos, pesquisas, eventos, cursos ou 
treinamento voltados ao cumprimento dos objetivos do Programa;
IV – razão social das entidades integrantes da Rede e o nome e contato dos 
respectivos representantes.
§  1º  A  implantação  do  Portal  será  gradativa,  observadas  as  possibilidades 
técnicas.
§ 2º Os Tribunais Regionais do Trabalho manterão nos seus sítios da internet 
link permanente de acesso ao Portal do Trabalho Seguro.
GESTÃO REGIONAL DO PROGRAMA
Art. 6º Os Tribunais Regionais do Trabalho indicarão à Presidência do CSJT 2 
(dois)  magistrados  para  atuarem como  gestores  regionais  do  Programa  no 
âmbito da sua atuação, com as seguintes atribuições, sem prejuízo de outras 
necessárias ao cumprimento dos seus objetivos:
I – estimular, coordenar e implementar as ações de prevenção de acidentes de 
trabalho, em colaboração com as instituições parceiras regionais;
II  –  atuar  na  interlocução  com os  Gestores  Nacionais,  relatando  as  ações 
desenvolvidas, dificuldades encontradas e resultados alcançados;
III  –  promover  e  coordenar  ações  educativas  voltadas  a  empregados, 
empregadores, estudantes, sindicatos, escolas e demais entidades públicas e 
privadas no propósito de fomentar a cultura de prevenção de acidentes por 
meio da educação;
IV  –  divulgar  e  distribuir  os  materiais  produzidos  e  recomendados  pelo 
Programa;
V – acompanhar o cumprimento dos planos de ação, metas, recomendações, 
resoluções e compromissos relativos ao Programa.
Parágrafo  único.  Os  Tribunais  Regionais  do  Trabalho  adotarão  as  medidas 
necessárias para proporcionar aos Gestores Regionais condições adequadas 
ao desempenho das atribuições previstas neste artigo.
Art. 7º Os Tribunais Regionais do Trabalho poderão designar gerente e equipe 
específicos para desenvolvimento das atividades técnicas e operacionais do 
Programa no âmbito de sua atuação.
GESTÃO NACIONAL DO PROGRAMA
Art. 8º Compete à Presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
coordenar as atividades do Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho.
Art. 9º É instituído o Comitê Gestor do Programa Trabalho Seguro, composto 
por 5 (cinco) magistrados designados pela Presidência do Conselho Superior 
da Justiça do Trabalho, com a atribuição de auxiliar a Presidência do Conselho 
na coordenação nacional das atividades do Programa.
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Art.  10.  O  Programa  Trabalho  Seguro  poderá  ter  gerente  e  equipe 
especificamente  designados  para  desenvolvimento  das  suas  atividades 
técnicas e operacionais e será permanentemente acompanhado pelo Escritório 
de Gestão de Projetos - EGP.
Art. 11. A fim de garantir a sua consecução, poderá ser destinado orçamento 
específico para o desenvolvimento de ações e projetos do Programa, inclusive 
no âmbito dos Tribunais Regionais.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art.  12. As  atividades  previstas  na  presente  Resolução  não  prejudicam  a 
continuidade de outras voltadas à saúde e prevenção de acidentes de trabalho 
no âmbito da Justiça do Trabalho.
Art. 13. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de março 2012.
Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

25) RESOLUÇÃO CSJT Nº 97/2012, DE 23 DE MARÇO DE 2012 (DEJT, de 
27/03/2012 – CSJT). Dispõe sobre as diretrizes básicas para a implantação da 
política de projetos e a criação e atuação dos escritórios de projetos no âmbito 
dos órgãos da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus.
O  CONSELHO  SUPERIOR  DA  JUSTIÇA  DO  TRABALHO,  em  sessão 
ordinária  realizada  em 23  de  março de 2012,  sob  a  presidência  do  Ex.mo 
Ministro  Conselheiro  João  Oreste  Dalazen,  presentes  os  Ex.mos  Ministros 
Conselheiros  Maria  Cristina  Irigoyen  Peduzzi,  Antônio  José  de  Barros 
Levenhagen,  Renato  de  Lacerda  Paiva,  Emmanoel  Pereira  e  Lelio  Bentes 
Corrêa, os Ex.mos Desembargadores Conselheiros Marcio Vasques Thibau de 
Almeida, José Maria Quadros de Alencar, Claudia Cardoso de Souza, Maria 
Helena Mallmann e André Genn de Assunção Barros, o Ex.mo Procurador-
Geral do Trabalho, Dr. Luís Antônio Camargo de Melo, e o Ex.mo Presidente 
da  ANAMATRA,  Renato  Henry  Sant’Anna,  CONSIDERANDO  o  art.  3º  da 
Resolução nº 70, de 18 de março de 2009, do Conselho Nacional de Justiça - 
CNJ,  que  dispõe  sobre  a  atuação  dos  núcleos  de  gestão  estratégica  dos 
tribunais  ou  unidades  análogas  nas  áreas  de  gerenciamento  de  projetos  e 
otimização de processos de trabalho; CONSIDERANDO a Meta nº 1 de 2011 
do  CNJ,  acerca  da  criação  de  unidade  de  gerenciamento  de  projetos  nos 
tribunais para auxiliar na implantação da gestão estratégica; CONSIDERANDO 
a necessidade dos órgãos da Justiça do Trabalho de implementar a gestão 
estratégica  por  meio  de  políticas  que  definam  critérios  de  classificação, 
seleção,  aprovação  e  priorização  de  projetos;  programas,  portfólios  e 
gerenciamento  de  projetos  baseado  em conhecimento,  modelos  e  padrões 
internacionalmente  consagrados  e  em  boas  práticas  gestão;  atribuições  e 
competências e de treinamento nessa área; CONSIDERANDO a necessidade 
de especialização da atividade de gestão de projetos na Justiça do Trabalho; 
CONSIDERANDO,  finalmente,  que  para  o  desenvolvimento  de  projetos 
nacionais ou regionais de grande abrangência faz-se necessário seguir etapas 
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e  atividades  formais  previamente  definidas  em  metodologia  específica; 
RESOLVE:
Art. 1º Esta Resolução estabelece as diretrizes básicas para a implantação do 
modelo  de  Gestão  de  Projetos,  e  a  criação  dos  escritórios  de  projetos  no 
âmbito dos órgãos da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus.
DAS DEFINIÇÕES
Art. 2º São definições técnicas utilizadas nesta Resolução:
I - Projeto: esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou 
resultado exclusivo, e que se diferencia de operações continuadas, repetitivas 
ou de rotina;
II – Projeto Estratégico: projeto alinhado ao Planejamento Estratégico do órgão, 
cujos resultados almejados promovam avanço substancial na consecução dos 
objetivos da instituição;
III – Programa: grupo de projetos e ações inter-relacionados gerenciados de 
maneira  coordenada  para  o  controle  e  a  obtenção  de  resultados  que  não 
seriam alcançados se gerenciados individualmente;
IV  –  Carteira  de  Projetos  (Portfólio):  conjunto  sistematizado  de  projetos, 
programas  e  ações,  agrupados  com  o  propósito  de  facilitar  e  tornar  mais 
eficiente o seu gerenciamento;
V – Gestão de Projetos: aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas 
e  técnicas  às  atividades  do  projeto,  a  fim  de  atender  a  seus  objetivos, 
compatibilizando as restrições de escopo, tempo, recursos e qualidade;
VI  –  Gerente  de Projeto:  servidor  responsável  pela  gestão do projeto,  com 
dedicação exclusiva ou em tempo parcial;
VII  –  Demandante:  magistrado,  comitê,  comissão  ou  titular  de  unidade 
responsável pela propositura de projeto;
VIII  –  Patrocinador:  magistrado,  comitê,  comissão  ou  titular  de  unidade 
responsável pelo fornecimento de apoio institucional para o desenvolvimento 
do projeto;
IX  -  Equipe  de  Projeto:  grupo  de  colaboradores  (magistrados,  servidores, 
terceirizados,  estagiários)  responsável  pela  execução  das  atividades  do 
projeto, com dedicação exclusiva ou em tempo parcial;
X – Parte Interessada (Stakeholder): magistrado, servidor, comitê, comissão, 
unidade,  jurisdicionado,  fornecedor,  organização  ou  instituição  que  tenham 
interesse direto no projeto ou que sejam por ele impactados.
XI – Fornecedor: pessoa física ou jurídica contratada pelo órgão para atuar no 
desenvolvimento de projeto;
XII  –  Coordenador  do  Escritório  de  Projeto  –  coordena  as  atividades  do 
Escritório de Projetos e é o ponto focal para o recebimento das proposituras de 
projetos;
XIII – Representante do Escritório de Projeto: servidor lotado no Escritório de 
Projetos,  alocado  a  projetos  com  a  incumbência  de  fornecer  suporte, 
treinamento e tutoria ao gerente e à equipe de projeto quanto à metodologia e 
melhores práticas de gestão de projeto.
DAS ATRIBUIÇÕES DOS ESCRITÓRIOS DE PROJETOS
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Art. 3º São atribuições dos escritórios de projetos:
I  –  implementar  a  política  de  projeto  definida  pelo  órgão  e  auxiliar  a 
Administração em sua revisão quando necessário;
II – fomentar a cultura de gestão de projetos no órgão e promover sua melhoria 
contínua;
III  –  desenvolver  metodologia  para  classificação,  seleção,  aprovação, 
priorização e balanceamento de projetos, submetendo-a à Administração para 
análise e aprovação;
IV – auxiliar a Administração, comissão, comitê ou coordenação estratégica, 
quando  existente,  na  classificação,  seleção,  aprovação,  priorização  e 
balanceamento de projetos;
V – coordenar programas e gerenciar a carteira de projetos do órgão;
VI – gerenciar o fluxo de aprovação de projetos;
VII – auditar projetos, desde as fases iniciais, para o controle dos resultados;
VIII  –  solicitar  informações  e  ações  dos  gerentes  de  projetos  visando  ao 
controle de resultados;
IX  –  zelar  para  que as  partes  interessadas recebam informações sobre  os 
projetos, segundo os planos de gerenciamento das comunicações;
X  -  prestar  às  unidades  e  aos  gerentes  consultoria  interna  na  gestão  de 
projetos;
XI – definir para o órgão metodologia de gestão de projetos fundamentada em 
conhecimento  técnico  consagrado,  revisá-la  oportunamente  com  vistas  à 
evolução do grau de maturidade e zelar por sua aplicação;
XII  –  administrar  o  ambiente  informatizado  de  gerenciamento  de  projetos, 
excluídas as atribuições de competência da área de infraestrutura tecnológica;
XIII – propor à Administração a normatização sobre procedimentos, métodos, 
padrões,  métricas  e  outros  assuntos  correlatos  concernentes  a  gestão  de 
projetos, programas e carteiras de projetos, os quais devem ser observados 
pelos gerentes e equipe de projetos, patrocinadores e demandantes;
XIV – gerenciar  o  banco de lições aprendidas com a gestão de projetos e 
fomentar sua consulta;
XV – consolidar os resultados dos projetos e reportar a execução do Portfólio;
XVI  -  coordenar  conjuntamente  com  as  áreas  de  gestão  de  pessoas  ou 
recursos  humanos  cursos  de  gestão  de  projetos  para  servidores,  inclusive 
quanto aos temas de comunicação e negociação;
XVII  –  realizar  intercâmbio  com outros  órgãos ou organizações visando ao 
amadurecimento  na  área  de  gestão  de  projetos,  programas  e  carteiras  de 
projetos;
DO COORDENADOR DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS
Art. 4º Todo Escritório de Projetos deverá ter um coordenador que responde 
pelo Escritório à Administração. São atribuições do Coordenador do Escritório 
de Projetos:
I – coordenar e responsabilizar-se pelas atividades do Escritório de Projetos;
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II—receber as proposituras de projeto, em formulário específico, e organizá-las 
para  apreciação  da  Administração,  comissão,  comitê  ou  coordenação 
estratégica;
III – alocar os Representantes do Escritório de Projetos aos projetos, apoiando-
os no desenvolvimento das suas atividades;
IV – autorizar, em conjunto com a Administração, o início dos projetos;
V – responsabilizar-se pela comunicação entre  o Escritório de Projetos e a 
Administração.
VI – dar suporte ao gerente do projeto em relação à metodologia e atividades 
de gestão, quando não houver Representante do Escritório de Projeto alocado;
DOS REPRESENTANTES DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS
Art.  5º. Todo projeto  sob a gestão do Escritório de Projetos poderá ter  um 
Representante  do  Escritório  de  Projetos,  designado  pelo  Coordenador  de 
Escritório  de  Projetos,  a  depender  da  necessidade,  do  escopo  ou  de  sua 
importância institucional ou nacional, com as seguintes atribuições:
I – dar suporte ao Gerente do Projeto em relação à metodologia e atividades de 
gestão;
II – acompanhar a evolução do projeto;
III - tomar medidas em relação à gestão do projeto, quando necessárias, para 

correção de projetos que apontem tendência de não atingimento de seus 
objetivos dentro do prazo, custo, escopo e qualidade estabelecidos;

IV – atuar como mediador, caso necessário, entre a Equipe de Projetos, Partes 
Interessadas e Patrocinador em situações em que não se consegue acordo;
V – consolidar os resultados dos projetos e reportar ao Escritório de Projetos;
VI - participar das discussões das solicitações de mudança, quando solicitado;
Parágrafo único – Os Representantes do Escritório de Projetos serão lotados 
no Escritório de Projetos.
DOS GERENTES DE PROJETOS
Art.  6º.  Todo  projeto  sob  a  gestão  ou  acompanhamento  do  Escritório  de 
Projetos terá um gerente designado, com as seguintes atribuições:
I – obedecer ao uso da metodologia e dos padrões e métricas definidos pelo 
Escritório de Projetos;
II – zelar pelo bom gerenciamento dos projetos e dos recursos alocados, bem 
como  pelo  cumprimento  do  escopo,  cronograma,  custos  e  qualidade  e  a 
aplicação  da  metodologia  e  dos  padrões  e  métricas  estabelecidos  pelo 
Escritório de Projetos;
III – manter atualizados os registros dos projetos;
IV - coordenar os membros da equipe;
V – prestar informações do projeto ao Representante do Escritório de Projetos, 
e às partes interessadas (stakeholders), segundo o plano de gerenciamento da 
comunicação;
VI  –  reportar-se  ao  Representante  do  Escritório  de  Projetos,  quanto  aos 
assuntos atinentes à gestão do projeto;
VII  –  responder  pelo  projeto,  juntamente  com  o  Representante  e  o 
Coordenador do Escritório de Projetos, perante a Administração do órgão;
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VIII – zelar pelo cumprimento do plano de comunicação do projeto;
IX  –  iniciar,  após  autorização  do  Coordenador  do  Escritório  de  Projetos,  e 
encerrar os projetos, assim como registrar as lições aprendidas.
Parágrafo único – Em projeto em que não há a figura do Representante do 
Escritório  de  Projetos,  o  gerente  do  projeto  deve  reportar  diretamente  ao 
Coordenador do Escritório de Projetos.
DA EQUIPE DE PROJETOS
Art. 7º São atribuições dos membros da equipe de projetos:
I – executar as atribuições e atividades designadas pelo gerente do projeto, 
primando pela qualidade dos serviços executados;
II – reportar ao gerente do projeto o andamento das atividades.
DA GESTÃO DE PROJETOS
Art. 8º Em todos os órgãos da Justiça do Trabalho será fomentada a cultura da 
gestão  de  projetos  e  estabelecida  uma  política  de  projetos  arrimada  nas 
diretrizes  desta  Resolução,  para  suporte  à  implementação  da  gestão 
estratégica.
Art. 9º Os órgãos da Justiça do Trabalho criarão, vinculado a seus núcleos de 
gestão estratégica ou unidade análoga, um escritório corporativo de projetos 
como unidade organizacional.
Art. 10º Dependendo da necessidade do órgão, o Escritório de Projetos pode 
ser desdobrado em escritório setorial ou funcional de projetos com estrutura 
própria,  com  atribuições  definidas  no  art.  3º  desta  Resolução  e  regras 
específicas de atuação a serem fixadas pela  Administração,  observadas as 
diretrizes ora estabelecidas.
Art.  11 A classificação, seleção, aprovação, priorização e balanceamento de 
projetos observarão critérios técnicos elaborados pelo Escritório de Projetos e 
validados pela Administração.
§ 1º Os projetos considerados estratégicos devem ser alinhados com o plano 
de  gestão  estratégica  do  órgão  e  terão  prioridade  de  recursos  humanos, 
materiais e orçamentários frente aos demais;
§ 2º Os projetos de abrangência nacional serão classificados pelo Conselho 
Superior  da Justiça do Trabalho, e os considerados estratégicos, ainda que 
gerenciados  em  alguma  unidade  da  Federação,  terão  o  Conselho  como 
patrocinador maior.
Art. 12. A Administração estabelecerá critérios para o fluxo de aprovação de 
propostas de projetos e o alinhamento entre projetos estratégicos e proposta 
orçamentária.
Art. 13. Os Tribunais instituirão a unidade administrativa Escritório de Projetos 
no prazo máximo de 360 dias, contado a partir da publicação desta Resolução.
Parágrafo  único.  Deverão  ser  treinados,  nesse  prazo,  no  mínimo,  10 
servidores, na disciplina “gestão de projetos”.
Art. 14. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de março 2012.
Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

122



                        PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

                        TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

E D I T A I S

26)  EDITAL  AJ  Nº  033/2012,  DE  05  DE  MARÇO  DE  2012  (DEJT  de 
06/03/2012 – TRT DA 4ª REGIÃO)
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no  uso  de  suas  atribuições  legais  e  regimentais,  FAZ  SABER  aos  Juízes 
Titulares das Varas do Trabalho da 4ª Região o que segue:  I  –Encontra-se 
vaga, para fins de remoção, a titularidade da 1ª Vara do Trabalho de Canoas, 
em virtude da remoção, a pedido, da Juíza Ceres Batista da Rosa Paiva para a 
23ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, conforme Portaria nº 1160/2012;II  – A 
inscrição para a referida vaga deverá ser efetivada a partir da publicação do 
presente edital no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho; III - Na hipótese de 
haver interessado(s), a remoção darse-á nos termos do ordenamento jurídico 
vigente. Porto Alegre, 05 de março de 2012. Ass.  Desembargadora  MARIA 
HELENA MALLMANN,Presidente do TRT da 4ª Região.

27)  EDITAL  AJ  Nº  034/2012,  DE  05  DE  MARÇO  DE  2012  (DEJT  de 
06/03/2012 – TRT DA 4ª REGIÃO)
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no  uso  de  suas  atribuições  legais  e  regimentais,  FAZ  SABER  aos  Juízes 
Titulares das Varas do Trabalho da 4ª Região o que segue:  I  –Encontra-se 
vaga, para fins de remoção, a titularidade da 5ª Vara do Trabalho de Novo 
Hamburgo, em virtude da remoção, a pedido, da Juíza Maria Teresa Vieira da 
Silva Oliveira para a 2ª Vara do Trabalho de Gravataí, conforme Portaria nº 
1177/2012; II – A inscrição para a referida vaga deverá ser efetivada a partir da 
publicação do presente edital no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho; III  - 
Na  hipótese  de  haver  interessado(s),  a  remoção  dar-se-á  nos  termos  do 
ordenamento  jurídico  vigente.  Porto  Alegre,  05  de  março  de  2012.  Ass. 
Desembargadora  MARIA  HELENA MALLMANN,  Presidente  do  TRT  da  4ª 
Região.

28)  EDITAL  AJ  Nº  035/2012,  DE  05  DE  MARÇO  DE  2012  (DEJT  de 
06/03/2012 – TRT DA 4ª REGIÃO)
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no  uso  de  suas  atribuições  legais  e  regimentais,  FAZ  SABER  aos  Juízes 
Titulares das Varas do Trabalho da 4ª Região o que segue:  I –  Encontra-se 
vaga, para fins de remoção, a titularidade da 2ª Vara do Trabalho de Bagé, em 
virtude da remoção, a pedido, do Juiz Jarbas Marcelo Reinicke para a Vara do
Trabalho de Alegrete, conforme Portaria nº 1178/2012; II  – A inscrição para a 
referida vaga deverá ser efetivada a partir da publicação do presente edital no 
Diário  Eletrônico  da  Justiça  do  Trabalho;  III  -  Na  hipótese  de  haver 
interessado(s), a remoção darse-á nos termos do ordenamento jurídico vigente. 
Porto Alegre, 05 de março de 2012. Ass. Desembargadora  MARIA HELENA 
MALLMANN,Presidente do TRT da 4ª Região.
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29)  EDITAL  AJ  Nº  036/2012,  DE  12  DE  MARÇO  DE  2012  (DEJT  de 
13/03/2012 – TRT DA 4ª REGIÃO)
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no  uso  de  suas  atribuições  legais  e  regimentais,  FAZ  SABER,  aos 
Excelentíssimos  Juízes  do  Trabalho  Substitutos  do  TRT da  4ª  Região,  em 
conformidade ao disposto no artigo 83 da Lei Complementar nº 35/79, que se 
encontra  vaga,  para  preenchimento  através  de  promoção  pelo  critério  do 
merecimento,a titularidade da 2ª Vara do Trabalho de Bagé, ficando aberto o 
prazo de 05 (cinco) dias, a partir da publicação do presente edital no Diário 
Eletrônico da Justiça do Trabalho, para manifestação dos magistrados que não
tiverem interesse na referida promoção, conforme estabelecido no artigo 3ª da 
Resolução Administrativa nº 04/2006 deste Tribunal.
Porto Alegre, 12 de março de 2012. Ass. Desembargadora  MARIA HELENA 
MALLMANN, Presidente do TRT da 4ª Região.

30)  EDITAL  AJ  Nº  037/2012,  DE  19  DE  MARÇO  DE  2012  (DEJT  de 
20/03/2012 – TRT DA 4ª REGIÃO)
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no  uso  de  suas  atribuições  legais  e  regimentais,  FAZ  SABER  aos  Juízes 
Titulares das Varas do Trabalho da 4ª Região o que segue:  I –  Encontra-se 
vaga, para fins de remoção, a titularidade da 1ª Vara do Trabalho de Erechim, 
em virtude da remoção, a pedido, do Juiz Marcelo Silva Porto para a 3ª Vara do
Trabalho de Caxias do Sul, conforme Portaria nº 1565/2012;  II –  A inscrição 
para a referida vaga deverá ser efetivada a partir da publicação do presente 
edital no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho;  III -  Na hipótese de haver 
interessado(s), a remoção darse-á nos termos do ordenamento jurídico vigente. 
Porto Alegre, 19 de março de 2012. Ass. Desembargadora  MARIA HELENA 
MALLMANN, Presidente do TRT da 4ª Região.

31)  EDITAL  AJ  Nº  038/2012,  DE  23  DE  MARÇO  DE  2012  (DEJT  de 
26/03/2012 – TRT DA 4ª REGIÃO)
A VICE-PRESIDENTE  DO TRIBUNAL  REGIONAL  DO TRABALHO  DA 4ª 
REGIÃO,  no uso de suas atribuições legais e regimentais,  FAZ SABER  aos 
Juízes  Titulares  das  Varas  do  Trabalho  da  4ª  Região  o  que  segue:  I  – 
Encontra-se vaga, para fins de remoção, a titularidade da 2ª Vara do Trabalho 
de  Canoas, em virtude da remoção, a pedido, do Juiz André Ibaños Pereira 
para a 1ª Vara do Trabalho de Canoas, conforme Portaria nº 1693/2012; II – A 
inscrição para a referida vaga deverá ser efetivada a partir da publicação do 
presente edital no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho; III - Na hipótese de 
haver interessado(s), a remoção darse-á nos termos do ordenamento jurídico 
vigente. Porto Alegre, 23 de março de 2012. Ass. Desembargadora ROSANE 
SERAFINI CASA NOVA, Vice-Presidente, no exercício da Presidência do TRT
da 4ª Região.
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32)  EDITAL  AJ  Nº  039/2012,  DE  26  DE  MARÇO  DE  2012  (DEJT  de 
27/03/2012 – TRT DA 4ª REGIÃO)
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no  uso  de  suas  atribuições  legais  e  regimentais,  FAZ  SABER  aos  Juízes 
Titulares das Varas do Trabalho da 4ª Região o que segue:  I –  Encontra-se 
vaga, para fins de remoção, a titularidade da Vara do Trabalho de  Estância 
Velha,  em virtude da remoção, a pedido, do Juiz Leandro Krebs Gonçalves 
para  a  5ª  Vara  do  Trabalho  de  Novo  Hamburgo,  conforme  Portaria  nº 
1623/2012; II – A inscrição para a referida vaga deverá ser efetivada a partir da 
publicação do presente edital no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho; III - 
Na  hipótese  de  haver  interessado(s),  a  remoção  dar-se-á  nos  termos  do 
ordenamento  jurídico  vigente.  Porto  Alegre,  26  de  março  de  2012.  Ass. 
Desembargadora  MARIA  HELENA MALLMANN,  Presidente  do  TRT  da  4ª 
Região.

33) EDITAL N. 01/2012, DE 29 DE MARÇO DE 2012 (DEJT de 30/03/2012 – 
TRT da 4ª Região)
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna público o  EDITAL DE 
ABERTURA DE PROCESSO DE REMOÇÃO para o Tribunal Regional do 
Trabalho da 4ª Região, no cargo de Juiz do Trabalho Substituto.
I - O processo de remoção obedecerá aos critérios estabelecidos na Resolução 
n. 21, de 23 de maio de 2006, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
II - O referido processo destina-se ao provimento de 08 (oito) cargos vagos no 
âmbito deste Tribunal.
III  -  O requerimento de inscrição deverá ser  formulado à Presidência  deste 
Tribunal,  no  prazo  de  30  (trinta)  dias,  contados  da  publicação  do  presente 
Edital no Diário Oficial da União, considerando-se, para efeito de contagem do 
prazo,  a  data  de  protocolo  neste  TRT ou da postagem junto  aos Correios, 
endereçando-o à Secretaria Geral da Presidência, com endereço na Avenida 
Praia de Belas, n. 1.100, 6º andar, Bairro Praia de Belas, Porto Alegre, Rio 
Grande do Sul, CEP 90110-903, ou ainda, pelo malote digital da Presidência.
IV - O requerimento de inscrição deverá ser instruído com certidão expedida 
pelo  Tribunal  de  origem,  contendo  as  seguintes  informações  sobre  o 
interessado:
a) obtenção do vitaliciamento;
b) formulação de pedido de remoção junto à origem;
c) que não responde a processo disciplinar;
d) que não retém, injustificadamente, autos em seu poder além do prazo legal.
V  –  A  ausência  de  quaisquer  das  informações  elencadas  no  item anterior 
acarretará o indeferimento da inscrição.
VI – Publique-se no Diário Oficial da União e no Diário Eletrônico da Justiça do 
Trabalho.
Porto Alegre, 29 de março de 2012.
MARIA HELENA MALLMANN,

125



                        PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

                        TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Presidente do TRT da 4ª Região/RS.

D I V E R S O S

34)  ATO  CSJT.GP.SG  N.º  37/2012,  DA  CORREGEDORIA  GERAL  DA 
JUSTIÇA DO TRABALHO, DE 1º/03/2012 (DEJT de 02/03/2012 – CSJT)
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, 
no uso de suas atribuições regimentais, RESOLVE Expedir o presente Ato de 
composição do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 
10, inciso VIII, do Regimento Interno.
Membros Natos
Ministro Conselheiro JOÃO ORESTE DALAZEN – Presidente
Ministra  Conselheira  MARIA  CRISTINA  IRIGOYEN  PEDUZZI  –  Vice-
Presidente.
Ministro  Conselheiro  ANTONIO  JOSÉ  DE  BARROS  LEVENHAGEN  - 
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho
Membros Eleitos
Ministro Conselheiro RENATO DE LACERDA PAIVA
Ministro Conselheiro EMMANOEL PEREIRA
Ministro Conselheiro LELIO BENTES CORRÊA
Desembargador  Conselheiro  MÁRCIO  VASQUES  THIBAU  DE  ALMEIDA  - 
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região
Desembargador  Conselheiro  JOSÉ  MARIA  QUADROS  DE  ALENCAR  - 
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região
Desembargadora Conselheira CLAUDIA CARDOSO DE SOUZA - Presidente 
do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região 
Desembargadora Conselheira  MARIA HELENA MALLMANN -  Presidente do 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região 
Desembargador  Conselheiro  ANDRÉ  GENN  DE  ASSUNÇÃO  BARROS  – 
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região
Membros Suplentes Ministro ALOYSIO SILVA CORRÊA DA VEIGA
Ministro HORÁCIO RAYMUNDO DE SENNA PIRES
Ministro LUIZ PHILIPPE VIEIRA DE MELLO FILHO
Desembargador FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA FILHO - Vice-Presidente do 
Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região
Desembargadora SUZY ELIZABETH CAVALCANTE KOURY - Vice-Presidente 
do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região
Desembargador CARLOS HENRIQUE BEZERRA LEITE - Vice-Presidente do 
Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região
Desembargadora  ROSANE  SERAFINI  CASA  NOVA  -  Vice-Presidente  do 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região
Desembargadora MARIA HELENA GUEDES SOARES DE PINHO MACIEL – 
Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região
Publique-se.
Brasília, 1° de março de 2012.
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35) PROVIMENTO CONJUNTO Nº 04, DE 12 DE MARÇO DE 2012 (DEJT de 
13/03/2012 – TRT DA 4ª REGIÃO). Autoriza o Banco do Brasil S.A. a fazer uso 
de boleto bancário para a realização de depósitos judiciais.
A PRESIDENTE  E  A  CORREGEDORA  REGIONAL  DO  TRIBUNAL 
REGIONAL  DO  TRABALHO  DA 4ª  REGIÃO,  no  uso  de  suas  atribuições 
legais  e  regimentais,  CONSIDERANDO a  Instrução  Normativa  33/2008  do 
Egrégio  Tribunal  Superior  do  Trabalho,  que:  “Estabelece,  na  Justiça  do 
Trabalho, modelo único de guia de depósito judicial para pagamentos, garantia 
de execução, encargos processuais e levantamento de valores, excetuados os 
depósitos recursais, e regula a troca de arquivos eletrônicos com o Banco do 
Brasil S.A. e a Caixa Econômica Federal para a efetivação desses depósitos”; 
CONSIDERANDO o  que  consta  no  Processo  Administrativo  nº  0009089-
31.2011.5.04.0000  (PA),  de  iniciativa  do  Banco  do  Brasil  S.A.; 
CONSIDERANDO a necessidade de conferir segurança aos procedimentos em 
relação aos depósitos judiciais nesta 4ª Região, RESOLVEM:
Art. 1°. Autorizar o Banco do Brasil S.A., no âmbito da Justiça do Trabalho da 
4ª Região, a fazer uso de boleto de cobrança bancária, para o recebimento de 
depósitos judiciais.
§1º. O documento de que trata o caput conterá, obrigatoriamente, identificação 
por código de barras e será gerado a partir do portal do Banco do Brasil S.A. 
mantido junto à Rede Mundial de Computadores – Internet (www.bb.com.br ).
§2º.  Para  a  geração  do  boleto,  o  depositante  deverá  estar  munido  das 
informações necessárias à perfeita identificação do depósito.
Art.  2°.  De posse do boleto a que se refere este Provimento, o depositante 
poderá  fazer  uso  das  modalidades  de  pagamento  de  títulos  aceitas  pelas 
instituições bancárias.
Art.  3°.  O Banco  do  Brasil  S.A.  observará  os  procedimentos  regulares  de 
informação de disponibilidade de numerário à autoridade interessada.
Art.  4º  Os  casos  omissos  serão  submetidos  à  Corregedoria-Regional  do 
Tribunal.
Art. 5º Este provimento entra em vigor na data de sua publicação.
MARIA HELENA MALLMANN, Presidente do TRT da 4ª Região.
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