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L E I S   

 
01. LEI Nº  11.382, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2006 (DOU 07.12.06, Seção I, pp. 1-5). Altera dispositivos da Lei no 5.869, de 11 
de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, relativos ao processo de execução e a outros assuntos. 
O P R E S I D E N T E D A R E P Ú B L I C A 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1o Esta Lei altera dispositivos da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, relativos ao processo de execução e dá outras 
providências. 
Art. 2o A Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
“Art. 143. ................................................................................. 
.......................................................................................................... 
V - efetuar avaliações.” (NR) 
“Art. 238. ................................................................................. 
Parágrafo único. Presumem-se válidas as comunicações e intimações dirigidas ao endereço residencial ou profissional declinado na inicial, 
contestação ou embargos, cumprindo às partes atualizar o respectivo endereço sempre que houver modificação temporária ou definitiva.” (NR) 
“Art. 365. ................................................................................. 
.......................................................................................................... 
IV - as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo próprio advogado sob sua responsabilidade pessoal, se 
não lhes for impugnada a autenticidade.” 
(NR) 
“Art. 411. ................................................................................. 
.......................................................................................................... 
IV - os ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal Militar, do Tribunal Superior Eleitoral, do 
Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal de Contas da União; 
...............................................................................................” (NR) 
“Art. 493. ................................................................................. 
I - no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, na forma dos seus regimentos internos; 
...............................................................................................” (NR) 
“Art. 580. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em título executivo. 
Parágrafo único. (Revogado).” (NR) 
“Art. 583. (Revogado).” 
“Art. 585. ................................................................................. 
........................................................................................................... 
III - os contratos garantidos por hipoteca, penhor, anticrese e caução, bem como os de seguro de vida; 
IV - o crédito decorrente de foro e laudêmio; 
V - o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de 
condomínio; 
VI - o crédito de serventuário de justiça, de perito, de intérprete, ou de tradutor, quando as custas, emolumentos ou honorários forem aprovados por 
decisão judicial; 
VII - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, correspondente aos 
créditos inscritos na forma da lei; 
VIII - todos os demais títulos a que, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva. 
...............................................................................................” (NR) 
“Art. 586. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. 
§ 1o (Revogado). 
§ 2o (Revogado).” (NR) 
“Art. 587. É definitiva a execução fundada em título extrajudicial; é provisória enquanto pendente apelação da sentença de improcedência dos 
embargos do executado, quando recebidos com efeito suspensivo (art. 739).” (NR) 
“Art. 592. ................................................................................. 
I - do sucessor a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real ou obrigação reipersecutória; 
...............................................................................................” (NR) 
“Art. 600. Considera-se atentatório à dignidade da Justiça o ato do executado que: 
........................................................................................................... 
IV - intimado, não indica ao juiz, em 5 (cinco) dias, quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores.” (NR) 
“Art. 614. ................................................................................. 
I - com o título executivo extrajudicial; 
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...............................................................................................” (NR) 
“Art. 615-A. O exeqüente poderá, no ato da distribuição, obter certidão comprobatória do ajuizamento da execução, com identificação das partes e 
valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos à penhora ou arresto. 
§ 1o O exeqüente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas, no prazo de 10 (dez) dias de sua concretização. 
§ 2o Formalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, será determinado o cancelamento das averbações de que trata este 
artigo relativas àqueles que não tenham sido penhorados. 
§ 3o Presume-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens efetuada após a averbação (art. 593). 
§ 4o O exeqüente que promover averbação manifestamente indevida indenizará a parte contrária, nos termos do § 2o do art. 18 desta Lei, processando-
se o incidente em autos apartados. 
§ 5o Os tribunais poderão expedir instruções sobre o cumprimento deste artigo.” 
“Art. 618. ................................................................................. 
I - se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível (art. 586); 
...............................................................................................” (NR) 
“Art. 634. Se o fato puder ser prestado por terceiro, é lícito ao juiz, a requerimento do exeqüente, decidir que aquele o realize à custa do executado. 
Parágrafo único. O exeqüente adiantará as quantias previstas na proposta que, ouvidas as partes, o juiz houver aprovado. 
§ 1o (Revogado). 
§ 2o (Revogado). 
§ 3o (Revogado). 
§ 4o (Revogado). 
§ 5o (Revogado). 
§ 6o (Revogado). 
§ 7o (Revogado).” (NR) 
“Art. 637. ................................................................................. 
Parágrafo único. O direito de preferência será exercido no prazo de 5 (cinco) dias, contados da apresentação da proposta pelo terceiro (art. 634, 
parágrafo único).” (NR) 
“Art. 647. ................................................................................. 
I - na adjudicação em favor do exeqüente ou das pessoas indicadas no § 2o do art. 685-A desta Lei; 
II - na alienação por iniciativa particular; 
III - na alienação em hasta pública; 
IV - no usufruto de bem móvel ou imóvel.” (NR) 
“Art. 649. ................................................................................. 
.......................................................................................................... 
II - os móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou que ultrapassem as 
necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; 
III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; 
IV - os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por 
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, 
observado o disposto no § 3o deste artigo; 
V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer 
profissão; 
VI - o seguro de vida; 
VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; 
VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; 
IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; 
X - até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança. 
§ 1o A impenhorabilidade não é oponível à cobrança do crédito concedido para a aquisição do próprio bem. 
§ 2o O disposto no inciso IV do caput deste artigo não se aplica no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia. 
§ 3o (VETADO).” (NR) 
“Art. 650. Podem ser penhorados, à falta de outros bens, os frutos e rendimentos dos bens inalienáveis, salvo se destinados à satisfação de prestação 
alimentícia. 
Parágrafo único. (VETADO).” (NR) 
“Art. 651. Antes de adjudicados ou alienados os bens, pode o executado, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância 
atualizada da dívida, mais juros, custas e honorários advocatícios.” (NR) 
“Art. 652. O executado será citado para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida. 
§ 1o Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, 
lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. 
§ 2o O credor poderá, na inicial da execução, indicar bens a serem penhorados (art. 655). 
§ 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento do exeqüente, determinar, a qualquer tempo, a intimação do executado para indicar bens passíveis de 
penhora. 
§ 4o A intimação do executado far-se-á na pessoa de seu advogado; não o tendo, será intimado pessoalmente. 
§ 5o Se não localizar o executado para intimá-lo da penhora, o oficial certificará detalhadamente as diligências realizadas, caso em que o juiz poderá 
dispensar a intimação ou determinará novas diligências.” (NR) 
“Art. 652-A. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários de advogado a serem pagos pelo executado (art. 20, § 4o). 
Parágrafo único. No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade.” 
“Art. 655. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: 
I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; 
II - veículos de via terrestre; 
III - bens móveis em geral; 
IV - bens imóveis; 
V - navios e aeronaves; 
VI - ações e quotas de sociedades empresárias; 
VII - percentual do faturamento de empresa devedora; 
VIII - pedras e metais preciosos; 
IX - títulos da dívida pública da União, Estados e Distrito 
Federal com cotação em mercado; 
X - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; 
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XI - outros direitos. 
§ 1o Na execução de crédito com garantia hipotecária, pignoratícia ou anticrética, a penhora recairá, preferencialmente, sobre a coisa dada em 
garantia; se a coisa pertencer a terceiro garantidor, será também esse intimado da penhora. 
§ 2o Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do executado.” (NR) 
“Art. 655-A. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exeqüente, requisitará à autoridade 
supervisora do sistema bancário, preferencialmente por meio eletrônico, informações sobre a existência de ativos em nome do executado, podendo no 
mesmo ato determinar sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução. 
§ 1o As informações limitar-se-ão à existência ou não de depósito ou aplicação até o valor indicado na execução. 
§ 2o Compete ao executado comprovar que as quantias depositadas em conta corrente referem-se à hipótese do inciso IV 
do caput do art. 649 desta Lei ou que estão revestidas de outra forma de impenhorabilidade.  
§ 3o Na penhora de percentual do faturamento da empresa executada, será nomeado depositário, com a atribuição de submeter à aprovação judicial a 
forma de efetivação da constrição, bem como de prestar contas mensalmente, entregando ao exeqüente as quantias recebidas, a fim de serem 
imputadas no pagamento da dívida.” 
“Art. 655-B. Tratando-se de penhora em bem indivisível, a meação do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.” 
“Art. 656. A parte poderá requerer a substituição da penhora:  
I - se não obedecer à ordem legal; 
II - se não incidir sobre os bens designados em lei, contrato ou ato judicial para o pagamento; 
III - se, havendo bens no foro da execução, outros houver sido penhorados; 
IV - se, havendo bens livres, a penhora houver recaído sobre bens já penhorados ou objeto de gravame; 
V - se incidir sobre bens de baixa liquidez; 
VI - se fracassar a tentativa de alienação judicial do bem; ou 
VII - se o devedor não indicar o valor dos bens ou omitir qualquer das indicações a que se referem os incisos I a IV do parágrafo único do art. 668 
desta Lei. 
§ 1o É dever do executado (art. 600), no prazo fixado pelo juiz, indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua 
propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora 
(art. 14, parágrafo único). 
§ 2o A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, mais 30% 
(trinta por cento). 
§ 3o O executado somente poderá oferecer bem imóvel em substituição caso o requeira com a expressa anuência do cônjuge.” 
(NR) 
“Art. 657. Ouvida em 3 (três) dias a parte contrária, se os bens inicialmente penhorados (art. 652) forem substituídos por outros, lavrar-se-á o 
respectivo termo.  
Parágrafo único. O juiz decidirá de plano quaisquer questões suscitadas.” (NR) 
“Art. 659. A penhora deverá incidir em tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios. 
§ 1o Efetuar-se-á a penhora onde quer que se encontrem os bens, ainda que sob a posse, detenção ou guarda de terceiros. 
........................................................................................................... 
§ 4o A penhora de bens imóveis realizar-se-á mediante auto ou termo de penhora, cabendo ao exeqüente, sem prejuízo da imediata intimação do 
executado (art. 652, § 4o), providenciar, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, a respectiva averbação no ofício imobiliário, 
mediante a apresentação de certidão de inteiro teor do ato, independentemente de mandado judicial. 
.......................................................................................................... 
§ 6o Obedecidas as normas de segurança que forem instituídas, sob critérios uniformes, pelos Tribunais, a penhora de numerário e as averbações de 
penhoras de bens imóveis e móveis podem ser realizadas por meios eletrônicos.” (NR) 
“Art. 666. Os bens penhorados serão preferencialmente depositados:  
.......................................................................................................... 
III - em mãos de depositário particular, os demais bens. 
§ 1o Com a expressa anuência do exeqüente ou nos casos de difícil remoção, os bens poderão ser depositados em poder do executado. 
§ 2o As jóias, pedras e objetos preciosos deverão ser depositados com registro do valor estimado de resgate. 
§ 3o A prisão de depositário judicial infiel será decretada no próprio processo, independentemente de ação de depósito.” (NR) 
“Art. 668. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias após intimado da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove 
cabalmente que a substituição não trará prejuízo algum ao exeqüente e será menos onerosa para ele devedor (art. 17, incisos IV e VI, e art. 620). 
Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, ao executado incumbe: 
I - quanto aos bens imóveis, indicar as respectivas matrículas 
e registros, situá-los e mencionar as divisas e confrontações; 
II - quanto aos móveis, particularizar o estado e o lugar em que se encontram; 
III - quanto aos semoventes, especificá-los, indicando o número de cabeças e o imóvel em que se encontram; 
IV - quanto aos créditos, identificar o devedor e qualificá-lo, descrevendo a origem da dívida, o título que a representa e a data do vencimento; e 
V - atribuir valor aos bens indicados à penhora.” (NR) 
“Art. 669. (Revogado).” 
“Art. 680. A avaliação será feita pelo oficial de justiça (art. 652), ressalvada a aceitação do valor estimado pelo executado (art. 668, parágrafo único, 
inciso V); caso sejam necessários conhecimentos especializados, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega 
do laudo.” (NR) 
“Art. 681. O laudo da avaliação integrará o auto de penhora ou, em caso de perícia (art. 680), será apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo 
conter: 
.......................................................................................................... 
Parágrafo único. Quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, o avaliador, tendo em conta o crédito reclamado, o avaliará em partes, sugerindo 
os possíveis desmembramentos.” (NR) 
“Art. 683. É admitida nova avaliação quando: 
I - qualquer das partes argüir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; 
II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou  
III - houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem (art. 668, parágrafo único, inciso V).” (NR) 
“Art. 684. ................................................................................. 
I - o exeqüente aceitar a estimativa feita pelo executado (art. 668, parágrafo único, inciso V); 
.......................................................................................................... 
III - (revogado).” (NR) 
“Art. 685. ................................................................................. 
........................................................................................................... 
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Parágrafo único. Uma vez cumpridas essas providências, o juiz dará início aos atos de expropriação de bens.” (NR) 
“Art. 686. Não requerida a adjudicação e não realizada a alienação particular do bem penhorado, será expedido o edital de hasta pública, que conterá: 
I - a descrição do bem penhorado, com suas características e, tratando-se de imóvel, a situação e divisas, com remissão à matrícula e aos registros; 
........................................................................................................... 
IV - o dia e a hora de realização da praça, se bem imóvel, ou o local, dia e hora de realização do leilão, se bem móvel; 
........................................................................................................... 
§ 3o Quando o valor dos bens penhorados não exceder 60 (sessenta) vezes o valor do salário mínimo vigente na data da avaliação, será dispensada a 
publicação de editais; nesse caso, o preço da arrematação não será inferior ao da avaliação.” (NR) 
“Art. 687. ................................................................................. 
.......................................................................................................... 
§ 2o Atendendo ao valor dos bens e às condições da comarca, o juiz poderá alterar a forma e a freqüência da publicidade na imprensa, mandar divulgar 
avisos em emissora local e adotar outras providências tendentes a mais ampla publicidade da alienação, inclusive recorrendo a meios eletrônicos de 
divulgação. 
.......................................................................................................... 
§ 5o O executado terá ciência do dia, hora e local da alienação judicial por intermédio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos 
autos, por meio de mandado, carta registrada, edital ou outro meio idôneo.” (NR) 
“Art. 689-A. O procedimento previsto nos arts. 686 a 689 poderá ser substituído, a requerimento do exeqüente, por alienação realizada por meio da 
rede mundial de computadores, com uso de páginas virtuais criadas pelos Tribunais ou por entidades públicas ou privadas em convênio com eles 
firmado. 
Parágrafo único. O Conselho da Justiça Federal e os Tribunais de Justiça, no âmbito das suas respectivas competências, regulamentarão esta 
modalidade de alienação, atendendo aos requisitos de ampla publicidade, autenticidade e segurança, com observância das regras estabelecidas na 
legislação sobre certificação digital.” 
“Art. 690. A arrematação far-se-á mediante o pagamento imediato do preço pelo arrematante ou, no prazo de até 15 (quinze) dias, mediante caução. 
§ 1o Tratando-se de bem imóvel, quem estiver interessado em adquiri-lo em prestações poderá apresentar por escrito sua proposta, nunca inferior à 
avaliação, com oferta de pelo menos 30% (trinta por cento) à vista, sendo o restante garantido por hipoteca sobre o próprio imóvel. 
I - (revogado). 
II - (revogado). 
III - (revogado). 
§ 2o As propostas para aquisição em prestações, que serão juntadas aos autos, indicarão o prazo, a modalidade e as condições de pagamento do saldo. 
§ 3o O juiz decidirá por ocasião da praça, dando o bem por arrematado pelo apresentante do melhor lanço ou proposta mais conveniente. 
§ 4o No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao exeqüente até o limite de seu crédito, e os subseqüentes ao 
executado.” (NR) 
“Art. 690-A. É admitido a lançar todo aquele que estiver na livre administração de seus bens, com exceção: 
I - dos tutores, curadores, testamenteiros, administradores, síndicos ou liquidantes, quanto aos bens confiados a sua guarda e responsabilidade; 
II - dos mandatários, quanto aos bens de cuja administração ou alienação estejam encarregados; 
III - do juiz, membro do Ministério Público e da Defensoria Pública, escrivão e demais servidores e auxiliares da Justiça.  
Parágrafo único. O exeqüente, se vier a arrematar os bens, não estará obrigado a exibir o preço; mas, se o valor dos bens exceder o seu crédito, 
depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de ser tornada sem efeito a arrematação e, neste caso, os bens serão levados a nova praça ou 
leilão à custa do exeqüente.” 
“Art. 693. A arrematação constará de auto que será lavrado de imediato, nele mencionadas as condições pelas quais foi alienado o bem. 
Parágrafo único. A ordem de entrega do bem móvel ou a carta de arrematação do bem imóvel será expedida depois de efetuado o depósito ou 
prestadas as garantias pelo arrematante.” (NR) 
“Art. 694. Assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo serventuário da justiça ou leiloeiro, a arrematação considerar-se-á perfeita, acabada e 
irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado. 
§ 1o A arrematação poderá, no entanto, ser tornada sem efeito: 
I - por vício de nulidade; 
II - se não for pago o preço ou se não for prestada a caução; 
III - quando o arrematante provar, nos 5 (cinco) dias seguintes, a existência de ônus real ou de gravame (art. 686, inciso V) não mencionado no edital; 
IV - a requerimento do arrematante, na hipótese de embargos à arrematação (art. 746, §§ 1o e 2o); 
V - quando realizada por preço vil (art. 692); 
VI - nos casos previstos neste Código (art. 698). 
3o Na penhora de percentual do faturamento da empresa executada, será nomeado depositário, com a atribuição de submeter à aprovação judicial a 
forma de efetivação da constrição, bem como de prestar contas mensalmente, entregando ao exeqüente as quantias recebidas, a fim de serem 
imputadas no pagamento da dívida.” 
“Art. 655-B. Tratando-se de penhora em bem indivisível, a meação do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.” 
“Art. 656. A parte poderá requerer a substituição da penhora: 
I - se não obedecer à ordem legal; 
II - se não incidir sobre os bens designados em lei, contrato ou ato judicial para o pagamento; 
III - se, havendo bens no foro da execução, outros houver sido penhorados; 
IV - se, havendo bens livres, a penhora houver recaído sobre bens já penhorados ou objeto de gravame; 
V - se incidir sobre bens de baixa liquidez; 
VI - se fracassar a tentativa de alienação judicial do bem; ou  
VII - se o devedor não indicar o valor dos bens ou omitir qualquer das indicações a que se referem os incisos I a IV do parágrafo único do art. 668 
desta Lei. 
§ 1o É dever do executado (art. 600), no prazo fixado pelo juiz, indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua 
propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora 
(art. 14, parágrafo único). 
§ 2o A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, mais 30% 
(trinta por cento). 
§ 3o O executado somente poderá oferecer bem imóvel em substituição caso o requeira com a expressa anuência do cônjuge.” 
(NR) 
“Art. 657. Ouvida em 3 (três) dias a parte contrária, se os bens inicialmente penhorados (art. 652) forem substituídos por outros, lavrar-se-á o 
respectivo termo. 
Parágrafo único. O juiz decidirá de plano quaisquer questões suscitadas.” (NR) 
“Art. 659. A penhora deverá incidir em tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios. 
§ 1o Efetuar-se-á a penhora onde quer que se encontrem os bens, ainda que sob a posse, detenção ou guarda de terceiros. 
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........................................................................................................... 
§ 4o A penhora de bens imóveis realizar-se-á mediante auto ou termo de penhora, cabendo ao exeqüente, sem prejuízo da imediata intimação do 
executado (art. 652, § 4o), providenciar, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, a respectiva averbação no ofício imobiliário, 
mediante a apresentação de certidão de inteiro teor do ato, independentemente de mandado judicial. 
.......................................................................................................... 
§ 6o Obedecidas as normas de segurança que forem instituídas, sob critérios uniformes, pelos Tribunais, a penhora de numerário e as averbações de 
penhoras de bens imóveis e móveis podem ser realizadas por meios eletrônicos.” (NR) 
“Art. 666. Os bens penhorados serão preferencialmente depositados: 
.......................................................................................................... 
III - em mãos de depositário particular, os demais bens. 
§ 1o Com a expressa anuência do exeqüente ou nos casos de difícil remoção, os bens poderão ser depositados em poder do executado. 
§ 2o As jóias, pedras e objetos preciosos deverão ser depositados com registro do valor estimado de resgate. 
§ 3o A prisão de depositário judicial infiel será decretada no próprio processo, independentemente de ação de depósito.” (NR) 
“Art. 668. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias após intimado da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove 
cabalmente que a substituição não trará prejuízo algum ao exeqüente e será menos onerosa para ele devedor (art. 17, incisos IV e VI, e art. 620). 
Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, ao executado incumbe: 
I - quanto aos bens imóveis, indicar as respectivas matrículas e registros, situá-los e mencionar as divisas e confrontações; 
II - quanto aos móveis, particularizar o estado e o lugar em que se encontram; 
III - quanto aos semoventes, especificá-los, indicando o número de cabeças e o imóvel em que se encontram; 
IV - quanto aos créditos, identificar o devedor e qualificá-lo, descrevendo a origem da dívida, o título que a representa e a data do vencimento; e 
V - atribuir valor aos bens indicados à penhora.” (NR) “Art. 669. (Revogado).” 
“Art. 680. A avaliação será feita pelo oficial de justiça (art. 652), ressalvada a aceitação do valor estimado pelo executado (art. 668, parágrafo único, 
inciso V); caso sejam necessários conhecimentos especializados, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega 
do laudo.” (NR) 
“Art. 681. O laudo da avaliação integrará o auto de penhora ou, em caso de perícia (art. 680), será apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo 
conter: 
.......................................................................................................... 
Parágrafo único. Quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, o avaliador, tendo em conta o crédito reclamado, o avaliará em partes, sugerindo 
os possíveis desmembramentos.” (NR) “Art. 683. É admitida nova avaliação quando: 
I - qualquer das partes argüir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; 
II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou 
III - houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem (art. 668, parágrafo único, inciso V).” (NR) 
“Art. 684. ................................................................................. 
I - o exeqüente aceitar a estimativa feita pelo executado (art. 668, parágrafo único, inciso V); 
.......................................................................................................... 
III - (revogado).” (NR) 
“Art. 685. ................................................................................. 
........................................................................................................... 
Parágrafo único. Uma vez cumpridas essas providências, o juiz dará início aos atos de expropriação de bens.” (NR)   
“Art. 686. Não requerida a adjudicação e não realizada a alienação particular do bem penhorado, será expedido o edital de hasta pública, que conterá: 
I - a descrição do bem penhorado, com suas características e, tratando-se de imóvel, a situação e divisas, com remissão à matrícula e aos registros; 
........................................................................................................... 
IV - o dia e a hora de realização da praça, se bem imóvel, ou o local, dia e hora de realização do leilão, se bem móvel; 
........................................................................................................... 
§ 3o Quando o valor dos bens penhorados não exceder 60 (sessenta) vezes o valor do salário mínimo vigente na data da avaliação, será dispensada a 
publicação de editais; nesse caso, o preço da arrematação não será inferior ao da avaliação.” (NR) 
“Art. 687. ................................................................................. 
.......................................................................................................... 
§ 2o Atendendo ao valor dos bens e às condições da comarca, o juiz poderá alterar a forma e a freqüência da publicidade na imprensa, mandar divulgar 
avisos em emissora local e adotar outras providências tendentes a mais ampla publicidade da alienação, inclusive recorrendo a meios eletrônicos de 
divulgação. 
.......................................................................................................... 
§ 5o O executado terá ciência do dia, hora e local da alienação judicial por intermédio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos 
autos, por meio de mandado, carta registrada, edital ou outro meio idôneo.” (NR) 
“Art. 689-A. O procedimento previsto nos arts. 686 a 689 poderá ser substituído, a requerimento do exeqüente, por alienação realizada por meio da 
rede mundial de computadores, com uso de páginas virtuais criadas pelos Tribunais ou por entidades públicas ou privadas em convênio com eles 
firmado. 
Parágrafo único. O Conselho da Justiça Federal e os Tribunais de Justiça, no âmbito das suas respectivas competências, regulamentarão esta 
modalidade de alienação, atendendo aos requisitos de ampla publicidade, autenticidade e segurança, com observância das regras estabelecidas na 
legislação sobre certificação digital.” 
“Art. 690. A arrematação far-se-á mediante o pagamento imediato do preço pelo arrematante ou, no prazo de até 15 (quinze) dias, mediante caução. 
§ 1o Tratando-se de bem imóvel, quem estiver interessado em adquiri-lo em prestações poderá apresentar por escrito sua proposta, nunca inferior à 
avaliação, com oferta de pelo menos 30% (trinta por cento) à vista, sendo o restante garantido por hipoteca sobre o próprio imóvel. 
I - (revogado). 
II - (revogado). 
III - (revogado). 
§ 2o As propostas para aquisição em prestações, que serão juntadas aos autos, indicarão o prazo, a modalidade e as condições de pagamento do saldo. 
§ 3o O juiz decidirá por ocasião da praça, dando o bem por arrematado pelo apresentante do melhor lanço ou proposta mais conveniente. 
§ 4o No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao exeqüente até o limite de seu crédito, e os subseqüentes ao 
executado.” (NR) 
“Art. 690-A. É admitido a lançar todo aquele que estiver na livre administração de seus bens, com exceção: 
I - dos tutores, curadores, testamenteiros, administradores, síndicos ou liquidantes, quanto aos bens confiados a sua guarda e responsabilidade; 
II - dos mandatários, quanto aos bens de cuja administração ou alienação estejam encarregados; 
III - do juiz, membro do Ministério Público e da Defensoria Pública, escrivão e demais servidores e auxiliares da Justiça. 
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Parágrafo único. O exeqüente, se vier a arrematar os bens, não estará obrigado a exibir o preço; mas, se o valor dos bens exceder o seu crédito, 
depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de ser tornada sem efeito a arrematação e, neste caso, os bens serão levados a nova praça ou 
leilão à custa do exeqüente.” 
“Art. 693. A arrematação constará de auto que será lavrado de imediato, nele mencionadas as condições pelas quais foi alienado o bem. 
Parágrafo único. A ordem de entrega do bem móvel ou a carta de arrematação do bem imóvel será expedida depois de efetuado o depósito ou 
prestadas as garantias pelo arrematante.” (NR) 
“Art. 694. Assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo serventuário da justiça ou leiloeiro, a arrematação considerar-se-á perfeita, acabada e 
irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado. 
§ 1o A arrematação poderá, no entanto, ser tornada sem efeito: 
I - por vício de nulidade; 
II - se não for pago o preço ou se não for prestada a caução; 
III - quando o arrematante provar, nos 5 (cinco) dias seguintes, a existência de ônus real ou de gravame (art. 686, inciso V) não mencionado no edital; 
IV - a requerimento do arrematante, na hipótese de embargos à arrematação (art. 746, §§ 1o e 2o); 
V - quando realizada por preço vil (art. 692); 
VI - nos casos previstos neste Código (art. 698). 
§ 2o No caso de procedência dos embargos, o executado terá direito a haver do exeqüente o valor por este recebido como produto da arrematação; 
caso inferior ao valor do bem, haverá do exeqüente também a diferença.” (NR) 
“Art. 695. Se o arrematante ou seu fiador não pagar o preço no prazo estabelecido, o juiz impor-lhe-á, em favor do exeqüente, a perda da caução, 
voltando os bens a nova praça ou leilão, dos quais não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos. 
§ 1o (Revogado). 
§ 2o (Revogado). 
§ 3o (Revogado).” (NR) 
“Art. 697. (Revogado).” 
“Art. 698. Não se efetuará a adjudicação ou alienação de bem do executado sem que da execução seja cientificado, por qualquer modo idôneo e com 
pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o senhorio direto, o credor com garantia real ou com penhora anteriormente averbada, que não seja de 
qualquer modo parte na execução.” (NR) 
“Art. 699. (Revogado).” 
“Art. 700. (Revogado).” 
“Art. 703. ................................................................................. 
I - a descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula e registros; 
II - a cópia do auto de arrematação; e 
III - a prova de quitação do imposto de transmissão. 
IV - (revogado).” (NR) 
“Art. 704. Ressalvados os casos de alienação de bens imóveis e aqueles de atribuição de corretores da Bolsa de Valores, todos os demais bens serão 
alienados em leilão público.” (NR) 
“Art. 706. O leiloeiro público será indicado pelo exeqüente.” 
(NR) 
“Art. 707. Efetuado o leilão, lavrar-se-á o auto, que poderá abranger bens penhorados em mais de uma execução, expedindo-se, se necessário, ordem 
judicial de entrega ao arrematante.” (NR) 
“Art. 713. Findo o debate, o juiz decidirá.” (NR) 
“Art. 714. (Revogado).” 
“Art. 715. (Revogado).” 
“Art. 716. O juiz pode conceder ao exeqüente o usufruto de móvel ou imóvel, quando o reputar menos gravoso ao executado e eficiente para o 
recebimento do crédito.” (NR) 
“Art. 717. Decretado o usufruto, perde o executado o gozo do móvel ou imóvel, até que o exeqüente seja pago do principal, juros, custas e honorários 
advocatícios.” (NR) 
“Art. 718. O usufruto tem eficácia, assim em relação ao executado como a terceiros, a partir da publicação da decisão que o conceda.” (NR) 
“Art. 720. Quando o usufruto recair sobre o quinhão do condômino na co-propriedade, o administrador exercerá os direitos que cabiam ao 
executado.” (NR) 
“Art. 722. Ouvido o executado, o juiz nomeará perito para avaliar os frutos e rendimentos do bem e calcular o tempo necessário para o pagamento da 
dívida. 
I - (revogado). 
II - (revogado). 
§ 1o Após a manifestação das partes sobre o laudo, proferirá o juiz decisão; caso deferido o usufruto de imóvel, ordenará a expedição de carta para 
averbação no respectivo registro.  
§ 2o Constarão da carta a identificação do imóvel e cópias do laudo e da decisão. 
§ 3o (Revogado).” (NR) 
“Art. 724. O exeqüente usufrutuário poderá celebrar locação do móvel ou imóvel, ouvido o executado. 
Parágrafo único. Havendo discordância, o juiz decidirá a melhor forma de exercício do usufruto.” (NR) 
“Art. 725. (Revogado).” 
“Art. 726. (Revogado).” 
“Art. 727. (Revogado).” 
“Art. 728. (Revogado).” 
“Art. 729. (Revogado).” 
“Art. 736. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos. 
Parágrafo único. Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado, e instruídos com cópias (art. 544, § 1o, in fine) 
das peças processuais relevantes.” (NR) 
“Art. 737. (Revogado).” 
“Art. 738. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada aos autos do mandado de citação. 
I - (revogado). 
II - (revogado). 
III - (revogado). 
IV - (revogado). 
§ 1o Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo mandado citatório, salvo 
tratando-se de cônjuges. 
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§ 2o Nas execuções por carta precatória, a citação do executado será imediatamente comunicada pelo juiz deprecado ao juiz deprecante, inclusive por 
meios eletrônicos, contando-se o prazo para embargos a partir da juntada aos autos de tal comunicação.  
§ 3o Aos embargos do executado não se aplica o disposto no art. 191 desta Lei.” (NR) 
“Art. 739. ................................................................................. 
I - quando intempestivos; 
II - quando inepta a petição (art. 295); ou 
III - quando manifestamente protelatórios. 
§ 1o (Revogado). 
§ 2o (Revogado). 
§ 3o (Revogado).” (NR) 
“Art. 739-A. Os embargos do executado não terão efeito suspensivo. 
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando, sendo relevantes seus fundamentos, o 
prosseguimento da execução manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e desde que a execução já esteja 
garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 
§ 2o A decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão 
fundamentada, cessando as circunstâncias que a motivaram. 
§ 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, essa prosseguirá quanto à parte restante. 
§ 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram, 
quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante. 
§ 5o Quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, 
apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento. 
§ 6o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação 
dos atos de penhora e de avaliação dos bens.” 
“Art. 739-B. A cobrança de multa ou de indenizações decorrentes de litigância de má-fé (arts. 17 e 18) será promovida no próprio processo de 
execução, em autos apensos, operando-se por compensação ou por execução.” 
“Art. 740. Recebidos os embargos, será o exeqüente ouvido no prazo de 15 (quinze) dias; a seguir, o juiz julgará imediatamente o pedido (art. 330) ou 
designará audiência de conciliação, instrução e julgamento, proferindo sentença no prazo de 10 (dez) dias. 
Parágrafo único. No caso de embargos manifestamente protelatórios, o juiz imporá, em favor do exeqüente, multa ao embargante em valor não 
superior a 20% (vinte por cento) do valor em execução.” (NR) 
“Art. 744. (Revogado).” 
“Art. 745. Nos embargos, poderá o executado alegar:  
I - nulidade da execução, por não ser executivo o título apresentado; 
II - penhora incorreta ou avaliação errônea; 
III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; 
IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de título para entrega de coisa certa (art. 621); 
V - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. 
§ 1o Nos embargos de retenção por benfeitorias, poderá o exeqüente requerer a compensação de seu valor com o dos frutos ou danos considerados 
devidos pelo executado, cumprindo ao juiz, para a apuração dos respectivos valores, nomear perito, fixando-lhe breve prazo para entrega do laudo. 
§ 2o O exeqüente poderá, a qualquer tempo, ser imitido na posse da coisa, prestando caução ou depositando o valor devido pelas benfeitorias ou 
resultante da compensação.” (NR) 
“Art. 745-A. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em 
execução, inclusive custas e honorários de advogado, poderá o executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 
acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês.  
§ 1o Sendo a proposta deferida pelo juiz, o exeqüente levantará a quantia depositada e serão suspensos os atos executivos; 
caso indeferida, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito. 
§ 2o O não pagamento de qualquer das prestações implicará, de pleno direito, o vencimento das subseqüentes e o prosseguimento do processo, com o 
imediato início dos atos executivos, imposta ao executado multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações não pagas e vedada a oposição 
de embargos.” 
“Art. 746. É lícito ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da adjudicação, alienação ou arrematação, oferecer embargos fundados em 
nulidade da execução, ou em causa extintiva da obrigação, desde que superveniente à penhora, aplicando-se, no que couber, o disposto neste Capítulo. 
§ 1o Oferecidos embargos, poderá o adquirente desistir da aquisição. 
§ 2o No caso do § 1o deste artigo, o juiz deferirá de plano o requerimento, com a imediata liberação do depósito feito pelo adquirente (art. 694, § 1o, 
inciso IV). 
§ 3o Caso os embargos sejam declarados manifestamente protelatórios, o juiz imporá multa ao embargante, não superior a 20% (vinte por cento) do 
valor da execução, em favor de quem desistiu da aquisição.” (NR) 
“Art. 787. (Revogado).” 
“Art. 788. (Revogado).” 
“Art. 789. (Revogado).” 
“Art. 790. (Revogado).” 
“Art. 791. ................................................................................. 
I - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução (art. 739-A); 
...............................................................................................” (NR) 
Art. 3o O Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, passa a vigorar acrescido das seguintes Subseções: 
“Subseção VI-A 
Da Adjudicação 
Art. 685-A. É lícito ao exeqüente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer lhe sejam adjudicados os bens penhorados. 
§ 1o Se o valor do crédito for inferior ao dos bens, o adjudicante depositará de imediato a diferença, ficando esta à disposição do executado; se 
superior, a execução prosseguirá pelo saldo remanescente. 
§ 2o Idêntico direito pode ser exercido pelo credor com garantia real, pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, 
pelos descendentes ou ascendentes do executado. 
§ 3o Havendo mais de um pretendente, proceder-se-á entre eles à licitação; em igualdade de oferta, terá preferência o cônjuge, descendente ou 
ascendente, nessa ordem. 
§ 4o No caso de penhora de quota, procedida por exeqüente alheio à sociedade, esta será intimada, assegurando preferência aos sócios. 
§ 5o Decididas eventuais questões, o juiz mandará lavrar o auto de adjudicação. 
Art. 685-B. A adjudicação considera-se perfeita e acabada com a lavratura e assinatura do auto pelo juiz, pelo adjudicante, pelo escrivão e, se for 
presente, pelo executado, expedindo-se a respectiva carta, se bem imóvel, ou mandado de entrega ao adjudicante, se bem móvel. 
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Parágrafo único. A carta de adjudicação conterá a descrição do imóvel, com remissão a sua matrícula e registros, a cópia do auto de adjudicação e a 
prova de quitação do imposto de transmissão.” 
“Subseção VI-B 
Da Alienação por Iniciativa Particular 
Art. 685-C. Não realizada a adjudicação dos bens penhorados, o exeqüente poderá requerer sejam eles alienados por sua própria iniciativa ou por 
intermédio de corretor credenciado perante a autoridade judiciária. 
§ 1o O juiz fixará o prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo (art. 680), as condições de pagamento e as 
garantias, bem como, se for o caso, a comissão de corretagem. 
§ 2o A alienação será formalizada por termo nos autos, assinado pelo juiz, pelo exeqüente, pelo adquirente e, se for presente, pelo executado, 
expedindo-se carta de alienação do imóvel para o devido registro imobiliário, ou, se bem móvel, mandado de entrega ao adquirente. 
§ 3o Os Tribunais poderão expedir provimentos detalhando o procedimento da alienação prevista neste artigo, inclusive com o concurso de meios 
eletrônicos, e dispondo sobre o credenciamento dos corretores, os quais deverão estar em exercício profissional por não menos de 5 (cinco) anos.” 
Art. 4o Os seguintes agrupamentos de artigos do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, passam a ter a seguinte 
denominação: 
I - Capítulo III do Título III: “DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO”; 
II - Seção I do Capítulo IV do Título II: “Da Penhora, da Avaliação e da Expropriação de Bens”; 
III - Subseção II da Seção I do Capítulo IV do Título II: “Da Citação do Devedor e da Indicação de Bens”; 
IV - Subseção VII da Seção I do Capítulo IV do Título II: 
“Da Alienação em Hasta Pública”; e 
V - Subseção IV da Seção II do Capítulo IV do Título II: 
“Do Usufruto de Móvel ou Imóvel”. 
Art. 5o Fica transferido o art. 746 para o Capítulo III do Título III do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, 
renumerando-se o atual Capítulo V como Capítulo IV desse Título. 
Art. 6o ( VETADO). 
Art. 7o Ficam revogados na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil: 
I - os arts. 714 e 715 da Subseção III da Seção II do Capítulo IV do Título II do Livro II e a referida Subseção; 
II - os arts. 787, 788, 789 e 790 do Título V do Livro II e o referido Título; 
III - o parágrafo único do art. 580, os §§ 1o e 2o do art. 586; os §§ 1o a 7o do art. 634, o inciso III do art. 684, os incisos I a III do § 1o do art. 690, os §§ 
1o a 3o do art. 695, o inciso IV do art. 703, os incisos I a II do caput e o § 3o do art. 722, os incisos I a IV do art. 738, os §§ 1o a 3o do art. 739; e 
IV - os arts. 583, 669, 697, 699, 700, 725, 726, 727, 728, 729, 737, 744. 
Brasília, 6 de dezembro de 2006; 185o da Independência e 118 o da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Márcio Thomaz Bastos 
Dilma Rousseff 
 
02. LEI COMPLEMENTAR Nº  123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 (DOU 15.12.06, Seção I, pp. 1-5). Institui o Estatuto 

Nacional da Microempresa  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 P R E S I D E N T E D A R E P Ú B L I C A Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 
(...) 
CAPÍTULO VI 
DA SIMPLIFICAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO 
Seção I 
Da Segurança e da Medicina do Trabalho 
Art. 50. As microempresas 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; 
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. Além do disposto nos arts. 51 e 52 desta Lei Complementar, no que se refere às obrigações previdenciárias e trabalhistas,  ao empresário com 
receita bruta anual no ano-calendário anterior  de até R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) é concedido, ainda, o seguinte tratamento especial, até o dia 
31 de dezembro do segundo ano subseqüente ao de sua formalização: 
I - faculdade de o empresário ou os sócios da sociedade empresária contribuir para a Seguridade Social, em substituição à contribuição de que trata o 
caput do art. 21 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, na forma do § 2o do mesmo artigo, na redação dada por esta Lei Complementar; 
II - dispensa do pagamento das contribuições sindicais de que trata a Seção I do Capítulo III do Título V da Consolidação das Leis do Trabalho - 
CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943; 
III - dispensa do pagamento das contribuições de interesse das entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema 
sindical, de que trata o art. 240 da Constituição Federal, denominadas terceiros, e da contribuição social do salário-educação prevista na Lei no 9.424, 
de 24 de dezembro de 1996; 
IV - dispensa do pagamento das contribuições sociais instituídas pelos arts. 1o e 2o da Lei Complementar no 110, de 29 de junho de 2001. 
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Parágrafo único. Os benefícios referidos neste artigo somente poderão ser usufruídos por até 3 (três) anos-calendário. 
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 XII 
DO ACESSO À JUSTIÇA 
Seção I 
Do Acesso aos Juizados Especiais 
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. 
(...) 
Art. 88. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, ressalvando 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 SIVLA 
Guido Mantega 
Luiz Marinho 
Luiz Fernando Furlan 
Dilma Rousseff 
 
NOTA: Foram transcritas apenas as alterações que dizem respeito à legislação trabalhista.   
 
03. LEI Nº 11.417, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006 (DOU 20.12.06, Seção I, pp. 1-2). Regulamenta o art. 103-A da  

Costituição Federal e altera a Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de 
enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, e dá outras providências. 

O P R E S I D E N T E D A R E P Ú B L I C A 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1o Esta Lei disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal e dá outras 
providências. 
Art. 2o O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de 
súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração 
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma prevista nesta Lei. 
§ 1o O enunciado da súmula terá por objeto a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja, entre órgãos 
judiciários ou entre esses e a administração pública, controvérsia atual que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos 
sobre idêntica questão. 
§ 2o O Procurador-Geral da República, nas propostas que não houver formulado, manifestar-se-á previamente à edição, revisão ou cancelamento de 
enunciado de súmula vinculante.  
§ 3o A edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula com efeito vinculante dependerão de decisão tomada por 2/3 (dois terços) dos 
membros do Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária. 
§ 4o No prazo de 10 (dez) dias após a sessão em que editar, rever ou cancelar enunciado de súmula com efeito vinculante, o Supremo Tribunal Federal 
fará publicar, em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União, o enunciado respectivo.  
Art. 3o São legitimados a propor a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante: 
I - o Presidente da República; 
II - a Mesa do Senado Federal; 
III - a Mesa da Câmara dos Deputados; 
IV - o Procurador-Geral da República; 
V - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 
VI - o Defensor Público-Geral da União; 
VII - partido político com representação no Congresso Nacional; 
VIII - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional; 
IX - a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; 
X - o Governador de Estado ou do Distrito Federal; 
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XI - os Tribunais Superiores, os Tribunais de Justiça de Estados ou do Distrito Federal e Territórios, os Tribunais Regionais Federais, os Tribunais 
Regionais do Trabalho, os Tribunais Regionais Eleitorais e os Tribunais Militares. 
§ 1o O Município poderá propor, incidentalmente ao curso de processo em que seja parte, a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de 
súmula vinculante, o que não autoriza a suspensão do processo. 
§ 2o No procedimento de edição, revisão ou cancelamento de enunciado da súmula vinculante, o relator poderá admitir, por decisão irrecorrível, a 
manifestação de terceiros na questão, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
Art. 4o A súmula com efeito vinculante tem eficácia imediata, mas o Supremo Tribunal Federal, por decisão de 2/3 (dois terços) dos seus membros, 
poderá restringir os efeitos vinculantes ou decidir que só tenha eficácia a partir de outro momento, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de 
excepcional interesse público. 
Art. 5o Revogada ou modificada a lei em que se fundou a edição de enunciado de súmula vinculante, o Supremo Tribunal Federal, de ofício ou por 
provocação, procederá à sua revisão ou cancelamento, conforme o caso. 
Art. 6o A proposta de edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante não autoriza a suspensão dos processos em que se discuta a 
mesma questão. 
Art. 7o Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente 
caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação. 
§ 1o Contra omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após esgotamento das vias administrativas. 
§ 2o Ao julgar procedente a reclamação, o Supremo Tribunal Federal anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial impugnada, 
determinando que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso. 
Art. 8o O art. 56 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, passa a vigorar acrescido do seguinte § 3o: 
“Art.56. .................................................................................... 
.......................................................................................................... 
§ 3o Se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria enunciado da súmula vinculante, caberá à autoridade prolatora da decisão 
impugnada, se não a reconsiderar, explicitar, antes de encaminhar o recurso à autoridade superior, as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da 
súmula, conforme o caso.” (NR) 
Art. 9o A Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 64-A e 64-B: 
“Art. 64-A. Se o recorrente alegar violação de enunciado da súmula vinculante, o órgão competente para decidir o recurso explicitará as razões da 
aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso.” 
“Art. 64-B. Acolhida pelo Supremo Tribunal Federal a reclamação fundada em violação de enunciado da súmula vinculante, dar-se-á ciência à 
autoridade prolatora e ao órgão competente para o julgamento do recurso, que deverão adequar as futuras decisões administrativas em casos 
semelhantes, sob pena de responsabilização pessoal nas esferas cível, administrativa e penal.” 
Art. 10. O procedimento de edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula com efeito vinculante obedecerá, subsidiariamente, ao disposto 
no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
Art. 11. Esta Lei entra em vigor 3 (três) meses após a sua publicação. 
Brasília, 19 de dezembro de 2006; 185o da Independência e 118 o da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Márcio Thomaz Bastos 
 
04. LEI Nº 11.418, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006 (DOU 20.12.06, Seção I, p. 2). Acrescenta à Lei no 5.869, de 11 de 

janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, dispositivos que regulamentam o § 3o do art. 102 da Constituição Federal. 
O P R E S I D E N T E D A R E P Ú B L I C A 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1o Esta Lei acrescenta os arts. 543-A e 543-B à Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, a fim de regulamentar o § 3o do 
art. 102 da Constituição Federal. 
Art. 2o A Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 543-A e 543-B:  
“Art. 543-A. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário, quando a questão constitucional nele 
versada não oferecer repercussão geral, nos termos deste artigo. 
§ 1o Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou 
jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 
§ 2o O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência da repercussão 
geral. 
§ 3o Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária a súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal. 
§ 4o Se a Turma decidir pela existência da repercussão geral por, no mínimo, 4 (quatro) votos, ficará dispensada a remessa do recurso ao Plenário. 
§ 5o Negada a existência da repercussão geral, a decisão valerá para todos os recursos sobre matéria idêntica, que serão indeferidos liminarmente, 
salvo revisão da tese, tudo nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
§ 6o O Relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do 
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
§ 7o A Súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no Diário Oficial e valerá como acórdão.” 
“Art. 543-B. Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a análise da repercussão geral será processada nos 
termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, observado o disposto neste artigo. 
§ 1o Caberá ao Tribunal de origem selecionar um ou mais recursos representativos da controvérsia e encaminhá-los ao Supremo Tribunal Federal, 
sobrestando os demais até o pronunciamento definitivo da Corte. 
§ 2o Negada a existência de repercussão geral, os recursos sobrestados considerar-se-ão automaticamente não admitidos. 
§ 3o Julgado o mérito do recurso extraordinário, os recursos sobrestados serão apreciados pelos Tribunais, Turmas de Uniformização ou Turmas 
Recursais, que poderão declará-los prejudicados ou retratar-se. 
§ 4o Mantida a decisão e admitido o recurso, poderá o Supremo Tribunal Federal, nos termos do Regimento Interno, cassar ou reformar, liminarmente, 
o acórdão contrário à orientação firmada. 
§ 5o O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal disporá sobre as atribuições dos Ministros, das Turmas e de outros órgãos, na análise da 
repercussão geral.” 
Art. 3o Caberá ao Supremo Tribunal Federal, em seu Regimento Interno, estabelecer as normas necessárias à execução desta Lei.  
Art. 4o Aplica-se esta Lei aos recursos interpostos a partir do primeiro dia de sua vigência. 
Art. 5o Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a data de sua publicação. 
Brasília, 19 de dezembro de 2006; 185o da Independência e 118 o da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Márcio Thomaz Bastos 
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05. LEI Nº 11.419, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006 (DOU 20.12.06, Seção I, pp. 2-3). Dispõe sobre a informatização do 
processo judicial; altera a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil; e dá outras providências. 

O P R E S I D E N T E D A R E P Ú B L I C A 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
CAPÍTULO I 
DA INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL 
Art. 1o O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais será admitido nos 
termos desta Lei. 
§ 1o Aplica-se o disposto nesta Lei, indistintamente, aos processos civil, penal e trabalhista, bem como aos juizados especiais,  em qualquer grau de 
jurisdição. 
§ 2o Para o disposto nesta Lei, considera-se: 
I - meio eletrônico qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais; 
II - transmissão eletrônica toda forma de comunicação a distância com a utilização de redes de comunicação, preferencialmente a rede mundial de 
computadores; 
III - assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário: 
a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica; 
b) mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos. 
Art. 2o O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura 
eletrônica, na forma do art. 1o desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos 
respectivos. 
§ 1o O credenciamento no Poder Judiciário será realizado mediante procedimento no qual esteja assegurada a adequada identificação presencial do 
interessado. 
§ 2o Ao credenciado será atribuído registro e meio de acesso ao sistema, de modo a preservar o sigilo, a identificação e a autenticidade de suas 
comunicações. 
§ 3o Os órgãos do Poder Judiciário poderão criar um cadastro único para o credenciamento previsto neste artigo. 
Art. 3o Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário, do que deverá ser 
fornecido protocolo eletrônico. 
Parágrafo único. Quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo processual, serão consideradas tempestivas as transmitidas até as 24 
(vinte e quatro) horas do seu último dia. 
CAPÍTULO II 
DA COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DOS ATOS PROCESSUAIS 
Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos 
judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. 
§ 1o O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade 
Certificadora credenciada na forma da lei específica. 
§ 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos 
casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. 
§ 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. 
§ 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. 
§ 5o A criação do Diário da Justiça eletrônico deverá ser acompanhada de ampla divulgação, e o ato administrativo correspondente será publicado 
durante 30 (trinta) dias no diário oficial em uso. 
Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a 
publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. 
§ 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a 
sua realização. 
§ 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia 
útil seguinte. 
§ 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de 
considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. 
§ 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática 
do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. 
§ 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for 
evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme 
determinado pelo juiz. 
§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 
Art. 6o Observadas as formas e as cautelas do art. 5o desta Lei, as citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas as dos Direitos Processuais 
Criminal e Infracional, poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando. 
Art. 7o As cartas precatórias, rogatórias, de ordem e, de um modo geral, todas as comunicações oficiais que transitem entre órgãos do Poder 
Judiciário, bem como entre os deste e os dos demais Poderes, serão feitas preferentemente por meio eletrônico. 
CAPÍTULO III 
DO PROCESSO ELETRÔNICO 
Art. 8o Os órgãos do Poder Judiciário poderão desenvolver sistemas eletrônicos de processamento de ações judiciais por meio de autos total ou 
parcialmente digitais, utilizando, preferencialmente, a rede mundial de computadores e acesso por meio de redes internas e externas. 
Parágrafo único. Todos os atos processuais do processo eletrônico serão assinados eletronicamente na forma estabelecida nesta Lei.  
Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma 
desta Lei. 
§ 1o As 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 o documento físico, que deverá ser posteriormente destruído. 
Art. 10. 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, podem ser feitas diretamente pelos advogados públicos e privados, sem necessidade da intervenção do cartório ou secretaria 
judicial, situação em que a autuação deverá se dar de forma automática, fornecendo-se recibo eletrônico de protocolo. 
§ 1o Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio de petição eletrônica, serão considerados tempestivos 
os efetivados até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia. 



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1224 13
 
 

§ 2o No caso do § 1o deste artigo, se o Sistema do Poder Judiciário se tornar indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado 
para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema. 
§ 3o Os órgãos do Poder Judiciário deverão manter equipamentos de digitalização e de acesso à rede mundial de computadores à disposição dos 
interessados para distribuição de peças processuais. 
Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma 
estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais. 
§ 1o Os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus 
auxiliares, pelas procuradorias, pelas autoridades policiais, pelas repartições públicas em geral e por advogados públicos e privados têm a mesma 
força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização. 
§ 2o A argüição de falsidade do documento original será processada eletronicamente na forma da lei processual em vigor. 
§ 3o Os originais dos documentos digitalizados, mencionados no § 2o deste artigo, deverão ser preservados pelo seu detentor até o trânsito em julgado 
da sentença ou, quando admitida, até o final do prazo para interposição de ação rescisória. 
§ 4o ( VETADO) 
§ 5o Os documentos cuja digitalização seja tecnicamente inviável devido ao grande volume ou por motivo de ilegibilidade deverão ser apresentados ao 
cartório ou secretaria no prazo de 10 (dez) dias contados do envio de petição eletrônica comunicando o fato, os quais serão devolvidos à parte após o 
trânsito em julgado. 
§ 6o Os documentos digitalizados juntados em processo eletrônico somente estarão disponíveis para acesso por meio da rede externa para suas 
respectivas partes processuais e para o Ministério Público, respeitado o disposto em lei para as situações de sigilo e de segredo de justiça. 
Art. 12. A conservação dos autos do processo poderá ser efetuada total ou parcialmente por meio eletrônico. 
§ 1o Os autos dos processos eletrônicos deverão ser protegidos por meio de sistemas de segurança de acesso e armazenados em meio que garanta a 
preservação e integridade dos dados, sendo dispensada a formação de autos suplementares. 
§ 2o Os autos de processos eletrônicos que tiverem de ser remetidos a outro juízo ou instância superior que não disponham de sistema compatível 
deverão ser impressos em papel, autuados na forma dos arts. 166 a 168 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, ainda 
que de natureza criminal ou trabalhista, ou pertinentes a juizado especial. 
§ 3o No caso do § 2o deste artigo, o escrivão ou o chefe de secretaria certificará os autores ou a origem dos documentos produzidos nos autos, 
acrescentando, ressalvada a hipótese de existir segredo de justiça, a forma pela qual o banco de dados poderá ser acessado para aferir a autenticidade 
das peças e das respectivas assinaturas digitais. 
§ 4o Feita a autuação na forma estabelecida no § 2o deste artigo, o processo seguirá a tramitação legalmente estabelecida para os processos físicos. 
§ 5o A digitalização de autos em mídia não digital, em tramitação ou já arquivados, será precedida de publicação de editais de intimações ou da 
intimação pessoal das partes e de seus procuradores, para que, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, se manifestem sobre o desejo de manterem 
pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais. 
Art. 13. O magistrado poderá determinar que sejam realizados por meio eletrônico a exibição e o envio de dados e de documentos necessários à 
instrução do processo. 
§ 1o Consideram-se cadastros públicos, para os efeitos deste artigo, dentre outros existentes ou que venham a ser criados, ainda que mantidos por 
concessionárias de serviço público ou empresas privadas, os que contenham informações indispensáveis ao exercício da função judicante. 
§ 2o O acesso de que trata este artigo dar-se-á por qualquer meio tecnológico disponível, preferentemente o de menor custo, considerada sua 
eficiência. 
§ 3o ( VETADO) 
CAPÍTULO IV 
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
Art. 14. Os sistemas a serem desenvolvidos pelos órgãos do Poder Judiciário deverão usar, preferencialmente, programas com código aberto, 
acessíveis ininterruptamente por meio da rede mundial de computadores, priorizando-se a sua padronização. 
Parágrafo único. Os sistemas devem buscar identificar os casos de ocorrência de prevenção, litispendência e coisa julgada. 
Art. 15. Salvo impossibilidade que comprometa o acesso à justiça, a parte deverá informar, ao distribuir a petição inicial de qualquer ação judicial, o 
número no cadastro de pessoas físicas ou jurídicas, conforme o caso, perante a Secretaria da Receita Federal. 
Parágrafo único. Da mesma forma, as peças de acusação criminais deverão ser instruídas pelos membros do Ministério Público ou pelas autoridades 
policiais com os números de registros dos acusados no Instituto Nacional de Identificação do Ministério da Justiça, se houver. 
Art. 16. Os livros cartorários e demais repositórios dos órgãos do Poder Judiciário poderão ser gerados e armazenados em meio totalmente eletrônico. 
Art. 17. (VETADO) 
Art. 18. Os órgãos do Poder Judiciário regulamentarão esta Lei, no que couber, no âmbito de suas respectivas competências.  
Art. 19. Ficam convalidados os atos processuais praticados por meio eletrônico até a data de publicação desta Lei, desde que tenham atingido sua 
finalidade e não tenha havido prejuízo para as partes. 
Art. 20. A Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
"Art. 38...................................................................................... 
Parágrafo único. A procuração pode ser assinada digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma da 
lei específica." (NR) 
"Art. 154.................................................................................... 
Parágrafo único. (Vetado). (VETADO) 
§ 2o Todos os atos e termos do processo podem ser produzidos, transmitidos, armazenados e assinados por meio eletrônico, na forma da lei." (NR) 
"Art. 164. ................................................................................. 
Parágrafo único. A assinatura dos juízes, em todos os graus de jurisdição, pode ser feita eletronicamente, na forma da lei." 
(NR) 
"Art. 169.................................................................................... 
§ 1o É vedado usar abreviaturas. 
§ 2o Quando se tratar de processo total ou parcialmente eletrônico, os atos processuais praticados na presença do juiz poderão ser produzidos e 
armazenados de modo integralmente digital em arquivo eletrônico inviolável, na forma da lei, mediante registro em termo que será assinado 
digitalmente pelo juiz e pelo escrivão ou chefe de secretaria, bem como pelos advogados das partes. 
§ 3o No caso do § 2o deste artigo, eventuais contradições na transcrição deverão ser suscitadas oralmente no momento da realização do ato, sob pena 
de preclusão, devendo o juiz decidir de plano, registrando-se a alegação e a decisão no termo." (NR) 
"Art. 202.................................................................................... 
.......................................................................................................... 
§ 3o A carta de ordem, carta precatória ou carta rogatória pode ser expedida por meio eletrônico, situação em que a assinatura do juiz deverá ser 
eletrônica, na forma da lei." (NR) 
"Art. 221.................................................................................... 
.......................................................................................................... 
IV - por meio eletrônico, conforme regulado em lei própria." 
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(NR) 
"Art. 237.................................................................................... 
Parágrafo único. As intimações podem ser feitas de forma eletrônica, conforme regulado em lei própria." (NR) 
"Art. 365.................................................................................... 
.......................................................................................................... 
V - os extratos digitais de bancos de dados, públicos e privados, desde que atestado pelo seu emitente, sob as penas da lei, que as informações 
conferem com o que consta na origem; 
VI - as reproduções digitalizadas de qualquer documento, público ou particular, quando juntados aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, 
pelo Ministério Público e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e  por advogados públicos ou privados, ressalvada a 
alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização. 
§ 1o Os originais dos documentos digitalizados, mencionados no inciso VI do caput deste artigo, deverão ser preservados pelo seu detentor até o final 
do prazo para interposição de ação rescisória. 
§ 2o Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou outro documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar o 
seu depósito em cartório ou secretaria." (NR) 
"Art. 399.................................................................................... 
§ 1o Recebidos os autos, o juiz mandará extrair, no prazo máximo e improrrogável de 30 (trinta) dias, certidões ou reproduções fotográficas das peças 
indicadas pelas partes ou de ofício; 
findo o prazo, devolverá os autos à repartição de origem. 
§ 2o As repartições públicas poderão fornecer todos os documentos em meio eletrônico conforme disposto em lei, certificando, pelo mesmo meio, que 
se trata de extrato fiel do que consta em seu banco de dados ou do documento digitalizado." (NR) 
"Art. 417.................................................................................... 
§ 1o O depoimento será passado para a versão datilográfica quando houver recurso da sentença ou noutros casos, quando o juiz o determinar, de ofício 
ou a requerimento da parte. 
§ 2o Tratando-se de processo eletrônico, observar-se-á o disposto nos §§ 2o e 3o do art. 169 desta Lei." (NR) 
"Art. 457.................................................................................... 
........................................................................................................... 
§ 4o Tratando-se de processo eletrônico, observar-se-á o disposto nos §§ 2o e 3o do art. 169 desta Lei." (NR) 
"Art. 556.................................................................................... 
Parágrafo único. Os votos, acórdãos e demais atos processuais podem ser registrados em arquivo eletrônico inviolável e assinados eletronicamente, na 
forma da lei, devendo ser impressos para juntada aos autos do processo quando este não for eletrônico." (NR) 
Art. 21. (VETADO) 
Art. 22. Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias depois de sua publicação. 
Brasília, 19 de dezembro de 2006; 185o da Independência e 118 o da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Márcio Thomaz Bastos 
 
06. LEI Nº 11.430, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2006 (DOU 27.12.06, Seção I, pp. 2). Altera as Leis nos 8.213, de 24 de julho 

de 1991, e 9.796, de 5 de maio de 1999, aumenta o valor dos benefícios da previdência social; e revoga a Medida Provisória no 316, 
de 11 de agosto de 2006; dispositivos das Leis nos 8.213, de 24 de julho de 1991, 8.444,  de 20 de julho de 1992, e da Medida Provisória no 

2.187-13, de 24 de agosto de 2001; e a Lei no 10.699, de 9 de julho de 2003. 
O P R E S I D E N T E D A R E P Ú B L I C A 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1o A Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações, acrescentando-se os arts. 21-A e 41-A e dando-se nova 
redação ao art. 22: 
“Art. 21-A. A perícia médica do INSS considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar ocorrência de nexo técnico 
epidemiológico entre o trabalho e o agravo, decorrente da relação entre a atividade da empresa e a entidade mórbida motivadora da incapacidade 
elencada na Classificação Internacional de Doenças - CID, em conformidade com o que dispuser o regulamento. 
§ 1o A perícia médica do INSS deixará de aplicar o disposto neste artigo quando demonstrada a inexistência do nexo de que trata o caput deste artigo. 
§ 2o A empresa poderá requerer a não aplicação do nexo técnico epidemiológico, de cuja decisão caberá recurso com efeito suspensivo, da empresa ou 
do segurado, ao Conselho de Recursos da Previdência Social.” 
“Art. 22. ................................................................................... 
........................................................................................................... 
§ 5o A multa de que trata este artigo não se aplica na hipótese do caput do art. 21-A.” (NR) 
“Art. 41-A. O valor dos benefícios em manutenção será reajustado, anualmente, na mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo 
com suas respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 
§ 1o Nenhum benefício reajustado poderá exceder o limite máximo do salário-de-benefício na data do reajustamento, respeitados os direitos 
adquiridos. 
§ 2o Os benefícios serão pagos do 1o (primeiro) ao 5o (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua competência, observada a distribuição proporcional 
do número de beneficiários por dia de pagamento. 
§ 3o O 1o (primeiro) pagamento de renda mensal do benefício será efetuado até 45 (quarenta e cinco) dias após a data da apresentação pelo segurado 
da documentação necessária a sua concessão. 
§ 4o Para os benefícios que tenham sido majorados devido à elevação do salário mínimo, o referido aumento deverá ser compensado no momento da 
aplicação do disposto no caput deste artigo, de acordo com normas a serem baixadas pelo Ministério da Previdência Social.” 
Art. 2o O art. 3o da Lei no 9.796, de 5 de maio de 1999, passa a vigorar acrescido do seguinte § 6o : 
“Art. 3o ..................................................................................... 
.......................................................................................................... 
§ 6o Aplica-se o disposto neste artigo aos períodos de contribuição utilizados para fins de concessão de aposentadoria pelo INSS em decorrência de 
acordos internacionais.” (NR) 
Art. 3o Em 1o de agosto de 2006, os benefícios mantidos pela previdência social em 31 de março de 2006, com data de início igual ou anterior a 30 de 
abril de 2005, terão aumento de 5,01% (cinco inteiros e um centésimo por cento), incidentes sobre as respectivas rendas mensais no mês de março de 
2006, sendo: 
I - 3,213% (três inteiros e duzentos e treze milésimos por cento), a título de reajustamento, para fins do § 4o do art. 201 da Constituição Federal; e 
II - 1,742% (um inteiro, setecentos e quarenta e dois milésimos por cento), a título de aumento real, incidente sobre as respectivas rendas mensais no 
mês de março de 2006, após a aplicação do reajuste de que trata o inciso I do caput deste artigo.  
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§ 1o Aos benefícios concedidos de 1o de maio de 2005 a 31 de março de 2006 aplica-se o disposto no inciso I do caput deste artigo, pro rata, de 
acordo com as respectivas datas de início, e o valor integral estabelecido no inciso II do caput deste artigo.  
§ 2o O disposto no caput e no § 1o deste artigo aplica-se aos valores expressos em unidade monetária na legislação previdenciária. 
§ 3o Para os benefícios que tenham sido majorados em razão do reajuste do salário mínimo em 1o de abril de 2006, o referido aumento deverá ser 
compensado quando da aplicação do disposto no caput deste artigo, de acordo com normas a serem estabelecidas pelo Ministério da Previdência 
Social. 
§ 4o O aumento de que trata este artigo substitui, para todos os fins, o referido no § 4o do art. 201 da Constituição Federal, relativamente ao ano de 
2006, e, a partir de 1o de agosto de 2006, o referido na Medida Provisória no 291, de 13 de abril de 2006. 
§ 5o O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.  
Art. 4o Para fins do reajuste no ano de 2007, com fundamento no art. 41-A da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, considerar-se-á o dia 1o de abril de 
2006 como data do último reajuste dos benefícios referidos no caput do art. 3o desta Lei. 
Art. 5o ( VETADO) 
Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7o Ficam revogados: 
I - (VETADO) 
II - o art. 41 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991; 
III - os arts. 3o e 4o da Lei no 8.444, de 20 de julho de 1992; 
IV - o art. 4o da Medida Provisória no 2.187-13, de 24 de agosto de 2001, no ponto em que dá nova redação ao art. 41 da Lei no 8.213, de 24 de julho 
de 1991; e 
V - a Lei no 10.699, de 9 de julho de 2003.  
Brasília, 26 de dezembro de 2006; 185o da Independência e 
118 o da República 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto 
Guido Mantega 
Nelson Machado 
 

P R O V I M E N T O S,  

 
91518-0> 

07. PROVIMENTO Nº  CGJT Nº 4/2006, CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO, SECRETARIA DA 
CORREGEDORIA (DJU 21.12.06, Seção I, p. 174). Altera a redação dos arts. 58 e § 2º, 59 e § 1º e 60 da Consolidação dos 
Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho que se refere ao cadastramento de conta única no Sistema Bacen Jud. 

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 5º, inciso III, do 
Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, e 40, inciso IV, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, e 
Considerando que o próprio Grupo Gestor do Sistema BACEN JUD sugeriu ao Tribunal Superior do Trabalho, que autorize as instituições financeiras 
a cadastrarem apenas o banco destinatário dos bloqueios realizados por meio do sistema BACEN JUD, dando aplicação à Lei nº 4.595/64, resolve: 
Art. 1° - Alterar a redação dos arts. 58 e § 2º, 59 e § 1º e 60 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, que 
passarão a vigorar com o seguinte texto:  
Art. 58 Qualquer pessoa física ou jurídica poderá solicitar ao Tribunal Superior do Trabalho o cadastramento de conta única apta a acolher bloqueios 
on-line, realizados por meio do Sistema Bacen Jud.  
As Instituições Financeiras poderão solicitar o cadastramento tão-somente do banco destinatário da ordem judicial. 
§ 1º .................................. 
§ 2º As informações sobre o cadastramento de que trata o caput desse artigo, poderão ser obtidas, eletronicamente, no endereço www.tst.gov.br, opção 
Bacen Jud.  
Art. 59 A pessoa física ou jurídica que optar pela indicação de que trata o caput do artigo 58 obriga-se a manter recursos suficientes 
para o atendimento da ordem judicial, sob pena de o bloqueio ser direcionado às demais Instituições Financeiras/contas e de o cadastramento ser 
cancelado pelo TST. 
§ 1º O executado descadastrado na forma do caput desse artigo poderá, após o período de 6 (seis) meses, contados da data da publicação no Diário da 
Justiça, da decisão que a descadastrou, postular o recadastramento, indicando a mesma ou outra conta, conforme a sua conveniência. 
§ 2º................................... 
§ 3º................................... 
Art. 60 Os pedidos de recadastramento a que se referem o artigo anterior e seus parágrafos deverão ser dirigidos ao Corregedor-Geral da Justiça do 
Trabalho e instruídos com toda a documentação enumerada no parágrafo 1º do art. 58 desta Consolidação. 
Art. 2° Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.  
Publique-se no Boletim Interno e no Diário da Justiça. 
Cumpra-se. 
Brasília, 19 de dezembro de 2006. 
Ministro JOSÉ LUCIANO DE CASTILHO PEREIRA 
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho 
 

 

P O R T A R I A S  

 
08. PORTARIA Nº   200, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2006, MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (DOU 18.12.06, 

Seção I, p. 96) Altera artigos da Portaria Ministerial no- 343, de 4 de maio de 2000 e dá outras providências. 
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 87, parágrafo único, inciso II, da 
Constituição Federal e o art. 913 da Consolidação das Leis do Trabalho, resolve: 
Art. 1o Os arts. 1o- , 2o- , 4o- e 5o- , §§ 1o- e 3o- , da Portaria no- 343, de 4 de maio de 2000, publicada no DOU de 5 de maio de 2000, seção I, pág. 14, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 1o- Para a solicitação de registro sindical no Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, a entidade sindical deverá acessar o Sistema do Cadastro 
Nacional de Entidades Sindicais - CNES, disponível no endereço eletrônico do MTE (www.mte.gov.br), e fornecer as informações necessárias para 
a emissão do formulário de pedido de registro. (NR) 



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1224 16
 
 

Art. 2o- O formulário de pedido de registro sindical, emitido via sistema, será protocolizado na Delegacia Regional do Trabalho - DRT da unidade da 
Federação onde se localiza a sede da entidade sindical, sendo vedada a remessa via postal, acompanhado de originais ou cópias autenticadas dos 
seguintes documentos: 
I - edital de convocação dos membros da categoria para a assembléia geral de fundação da entidade, publicado em veículo de imprensa oficial e jornal 
de grande circulação, de acordo com a base territorial pretendida e conforme a tabela abaixo: 
 
ABRANGÊNCIA DA BASE TERRITORIAL VEÍCULO DE IMPRENSA OFICIAL JORNAL IMPRESSO 
Municipal,  Intermunicipal e Estadual Diário Oficial do Estado De Grande Circulação na Unidade Federativa 
Interestadual ou Nacional Diário Oficial do Estado ou Diário Oficial da União De Grande Circulação nas Unidades Federativas 
 
II - ata da assembléia geral de fundação da entidade e eleição e posse da diretoria, com a indicação do nome completo e número do cadastro de 
pessoas físicas - CPF dos representantes legais da entidade requerente, acompanhada de lista contendo o nome completo e assinatura dos presentes; 
III - estatuto social, aprovado em assembléia geral, que deverá conter os elementos identificadores da representação pretendida, em especial a 
categoria ou categorias representadas, nos termos do art. 511 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, e a base territorial; e 
IV - comprovante original de pagamento da Guia de Recolhimento da União - GRU, relativo ao custo das publicações no Diário Oficial da União, 
conforme indicado em portaria ministerial, devendo-se  utilizar as seguintes referências: UG 380918, Gestão 00001 e Código de recolhimento 68888-
6. 
Parágrafo único. As publicações do edital de convocação dos membros da categoria para a assembléia geral de fundação da entidade devem observar 
o intervalo, entre a publicação do edital e a realização da assembléia, de dez dias, ampliado em até trinta dias para entidades com base territorial 
interestadual ou nacional. (NR) 
Art. 4o- Após a protocolização, o processo será encaminhado à Seção de Relações do Trabalho da DRT, para efetuar a conferência dos documentos 
que acompanham o pedido de registro sindical da entidade e encaminhar o processo, por meio de despacho, à Coordenação-Geral de Registro Sindical 
- CGRS da Secretaria de Relações do Trabalho - SRT. 
§ 1o- Os documentos serão conferidos pela SERET no prazo máximo de trinta dias da data de recebimento do processo. 
§ 2o- O pedido de registro da entidade sindical será analisado pela CGRS, no prazo de cento e vinte dias da data de recebimento do processo. 
§ 3o- Após a verificação, pela CGRS, da regularidade dos documentos apresentados, o pedido de registro será publicado no Diário Oficial da União. 
§ 4o- Na verificação de insuficiência ou irregularidade dos documentos apresentados pela entidade requerente, e ainda da não observância aos arts. 
511, 534 e 535, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, a CGRS, em despacho fundamentado, determinará o arquivamento do pedido.” (NR) 
Art. 5o- 

...................................................................................................... 
§ 1o- 

......................................................................................................... 
I - cópia do documento comprobatório de registro sindical expedido pelo MTE, com identificação da base territorial e da categoria representada, 
acompanhado dos seguintes documentos: 
a) estatuto social atualizado, aprovado em assembléia geral da categoria; 
b) ata de apuração de votos do último processo eleitoral; 
c) ata de posse da atual diretoria; 
d) comprovante de endereço; e 
e) formulário de atualização sindical extraído da página eletrônica do MTE (www.mte.gov.br), devidamente preenchido e assinado. 
II - comprovante original de pagamento da Guia de Recolhimento da União - GRU, relativo ao custo das publicações no Diário Oficial da União, 
conforme indicado em portaria ministerial, devendo-se utilizar as seguintes referências: UG 380918, Gestão 00001 e Código de recolhimento 68888-
6. 
§ 2o- 

......................................................................................................... 
§ 3o- A entidade sindical impugnante que estiver com suas informações atualizadas no CNES fica dispensada da apresentação dos documentos 
previstos nas alíneas do inciso I do § 1o- deste artigo. 
(NR)” 
Art. 2o- Os pedidos de registro sindical protocolizados em data anterior à publicação desta Portaria serão inseridos administrativamente pelo MTE no 
Sistema do CNES. 
Art. 3o- Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
LUIZ MARINHO 
<!ID883

 
226-0> 

09. PORTARIA Nº 202, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2006, MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (DOU 27.12.06, 
Seção I, pp. 144-146). Aprova a Norma Regulamentadora no- 33 (NR-33), que trata de Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços 
Confinados.  

O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da 
Constituição Federal e tendo em vista o disposto no art. 200 da Consolidação das Leis do Trabalho, Decreto-Lei no- 5.452, de 1o- de maio de 1943, 
resolve: 
Art. 1o- Aprovar a Norma Regulamentadora no- 33 (NR-33), que trata de Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados, na forma do 
disposto no Anexo a esta Portaria. 
Art. 2o- O disposto na Norma Regulamentadora é de cumprimento obrigatório pelos empregadores, inclusive os constituídos sob a forma de 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 
Art. 3o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
LUIZ MARINHO 
ANEXO 
NORMA REGULAMENTADORA Nº 33 - SEGURANÇA E SAÚDE NOS TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS 
33.1 - Objetivo e Definição 
33.1.1 - Esta Norma tem como objetivo estabelecer os requisitos mínimos para identificação de espaços confinados e o reconhecimento, avaliação, 
monitoramento e controle dos riscos existentes, de forma a garantir permanentemente a segurança e saúde dos trabalhadores que interagem direta ou 
indiretamente nestes espaços. 
33.1.2 - Espaço Confinado é qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua, que possua meios limitados de entrada e saída, 
cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou enriquecimento de oxigênio. 
33.2- Das Responsabilidades 
33.2.1-Cabe ao Empregador: 
a) indicar formalmente o responsável técnico pelo cumprimento desta norma; 
b) identificar os espaços confinados existentes no estabelecimento; 
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c) identificar os riscos específicos de cada espaço confinado; 
d) implementar a gestão em segurança e saúde no trabalho em espaços confinados, por medidas técnicas de prevenção, administrativas, pessoais e de 
emergência e salvamento, de forma a garantir permanentemente ambientes com condições adequadas de trabalho; 
e) garantir a capacitação continuada dos trabalhadores sobre os riscos, as medidas de controle, de emergência e salvamento em espaços confinados; 
f) garantir que o acesso ao espaço confinado somente ocorra após a emissão, por escrito, da Permissão de Entrada e Trabalho, conforme modelo 
constante no anexo II desta NR; 
g) fornecer às empresas contratadas informações sobre os riscos nas áreas onde desenvolverão suas atividades e exigir a capacitação de seus 
trabalhadores; 
h) acompanhar a implementação das medidas de segurança e saúde dos trabalhadores das empresas contratadas provendo os meios e condições para 
que eles possam atuar em conformidade com esta NR; 
i) interromper todo e qualquer tipo de trabalho em caso de suspeição de condição de risco grave e iminente, procedendo ao imediato abandono do 
local; e 
j) garantir informações atualizadas sobre os riscos e medidas de controle antes de cada acesso aos espaços confinados. 
33.2.2 - Cabe aos Trabalhadores: 
a) colaborar com a empresa no cumprimento desta NR; 
b) utilizar adequadamente os meios e equipamentos fornecidos pela empresa; 
c) comunicar ao Vigia e ao Supervisor de Entrada as situações de risco para sua segurança e saúde ou de terceiros, que sejam do seu conhecimento; e 
d) cumprir os procedimentos e orientações recebidos nos treinamentos com relação aos espaços confinados. 
33.3 - Gestão de segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados 
33.3.1 A gestão de segurança e saúde deve ser planejada, programada, implementada e avaliada, incluindo medidas técnicas de prevenção, medidas 
administrativas e medidas pessoais e capacitação para trabalho em espaços confinados. 
33.3.2 Medidas técnicas de prevenção: 
a) identificar, isolar e sinalizar os espaços confinados para evitar a entrada de pessoas não autorizadas; 
b) antecipar e reconhecer os riscos nos espaços confinados; 
c) proceder à avaliação e controle dos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos; 
d) prever a implantação de travas, bloqueios, alívio, lacre e etiquetagem; 
e) implementar medidas necessárias para eliminação ou controle dos riscos atmosféricos em espaços confinados; 
f) avaliar a atmosfera nos espaços confinados, antes da entrada de trabalhadores, para verificar se o seu interior é seguro; 
g) manter condições atmosféricas aceitáveis na entrada e durante toda a realização dos trabalhos, monitorando, ventilando, purgando, lavando ou 
inertizando o espaço confinado; 
h) monitorar continuamente a atmosfera nos espaços confinados nas áreas onde os trabalhadores autorizados estiverem desempenhando as suas 
tarefas, para verificar se as condições de acesso e permanência são seguras; 
i) proibir a ventilação com oxigênio puro; 
j) testar os equipamentos de medição antes de cada utilização; 
e 
k) utilizar equipamento de leitura direta, intrinsecamente seguro, provido de alarme, calibrado e protegido contra emissões eletromagnéticas 
ou interferências de radiofreqüência. 
33.3.2.1 Os equipamentos fixos e portáteis, inclusive os de comunicação e de movimentação vertical e horizontal, devem ser adequados aos riscos dos 
espaços confinados; 
33.3.2.2 Em áreas classificadas os equipamentos devem estar certificados ou possuir documento contemplado no âmbito do Sistema Brasileiro de 
Avaliação da Conformidade - INMETRO. 
33.3.2.3 As avaliações atmosféricas iniciais devem ser realizadas fora do espaço confinado. 
33.3.2.4 Adotar medidas para eliminar ou controlar os riscos de incêndio ou explosão em trabalhos a quente, tais como solda, aquecimento, 
esmerilhamento, corte ou outros que liberem chama aberta, faíscas ou calor. 
33.3.2.5 Adotar medidas para eliminar ou controlar os riscos de inundação, soterramento, engolfamento, incêndio, choques elétricos, eletricidade 
estática, queimaduras, quedas, escorregamentos, impactos, esmagamentos, amputações e outros que possam afetar a segurança e saúde dos 
trabalhadores. 
33.3.3 Medidas administrativas: 
a) manter cadastro atualizado de todos os espaços confinados, inclusive dos desativados, e respectivos riscos; 
b) definir medidas para isolar, sinalizar, controlar ou eliminar os riscos do espaço confinado; 
c) manter sinalização permanente junto à entrada do espaço confinado, conforme o Anexo I da presente norma; 
d) implementar procedimento para trabalho em espaço confinado; 
e) adaptar o modelo de Permissão de Entrada e Trabalho,  previsto no Anexo II desta NR, às peculiaridades da empresa e dos seus espaços 
confinados; 
f) preencher, assinar e datar, em três vias, a Permissão de Entrada e Trabalho antes do ingresso de trabalhadores em espaços confinados; 
g) possuir um sistema de controle que permita a rastreabilidade da Permissão de Entrada e Trabalho; 
h) entregar para um dos trabalhadores autorizados e ao Vigia cópia da Permissão de Entrada e Trabalho; 
i) encerrar a Permissão de Entrada e Trabalho quando as operações forem completadas, quando ocorrer uma condição não prevista ou quando houver 
pausa ou interrupção dos trabalhos; 
j) manter arquivados os procedimentos e Permissões de Entrada e Trabalho por cinco anos; 
k) disponibilizar os procedimentos e Permissão de Entrada e Trabalho para o conhecimento dos trabalhadores autorizados, seus representantes e 
fiscalização do trabalho; 
l) designar as pessoas que participarão das operações de entrada, identificando os deveres de cada trabalhador e providenciando a capacitação 
requerida; 
m) estabelecer procedimentos de supervisão dos trabalhos no exterior e no interior dos espaços confinados; 
n) assegurar que o acesso ao espaço confinado somente seja iniciado com acompanhamento e autorização de supervisão capacitada; 
o) garantir que todos os trabalhadores sejam informados dos riscos e medidas de controle existentes no local de trabalho; e 
p) implementar um Programa de Proteção Respiratória de acordo com a análise de risco, considerando o local, a complexidade e o tipo de trabalho a 
ser desenvolvido. 
33.3.3.1 A Permissão de Entrada e Trabalho é válida somente para cada entrada. 
33.3.3.2 Nos estabelecimentos onde houver espaços confinados devem ser observadas, de forma complementar a presente NR, os seguintes atos 
normativos: NBR 14606 - Postos de Serviço - Entrada em Espaço Confinado; e NBR 14787 - Espaço Confinado - Prevenção de Acidentes, 
Procedimentos e Medidas de Proteção, bem como suas alterações posteriores. 
33.3.3.3 O procedimento para trabalho deve contemplar, no mínimo: objetivo, campo de aplicação, base técnica, responsabilidades, competências, 
preparação, emissão, uso e cancelamento da Permissão de Entrada e Trabalho, capacitação para os trabalhadores, análise de risco e medidas de 
controle. 
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33.3.3.4 Os procedimentos para trabalho em espaços confinados e a Permissão de Entrada e Trabalho devem ser avaliados no mínimo uma vez ao ano 
e revisados sempre que houver alteração dos riscos, com a participação do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT e 
da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA. 
33.3.3.5 Os procedimentos de entrada em espaços confinados devem ser revistos quando da ocorrência de qualquer uma das circunstâncias abaixo: 
a) entrada não autorizada num espaço confinado; 
b) identificação de riscos não descritos na Permissão de Entrada e Trabalho; 
c) acidente, incidente ou condição não prevista durante a entrada; 
d) qualquer mudança na atividade desenvolvida ou na configuração do espaço confinado; 
e) solicitação do SESMT ou da CIPA; e 
f) identificação de condição de trabalho mais segura. 
33.3.4 Medidas Pessoais 
33.3.4.1 Todo trabalhador designado para trabalhos em espaços confinados deve ser submetido a exames médicos específicos para a função que irá 
desempenhar, conforme estabelecem as NRs 07 e 31, incluindo os fatores de riscos psicossociais com a emissão do respectivo Atestado de Saúde 
Ocupacional - ASO. 
33.3.4.2 Capacitar todos os trabalhadores envolvidos, direta ou indiretamente com os espaços confinados, sobre seus direitos, deveres, riscos e 
medidas de controle, conforme previsto no item 33.3.5. 
33.3.4.3 O número de trabalhadores envolvidos na execução dos trabalhos em espaços confinados deve ser determinado conforme a análise de risco. 
 

33.3.4.4 É vedada a realização de qualquer trabalho em espaços confinados de forma individual ou isolada. 
33.3.4.5 O Supervisor de Entrada deve desempenhar as seguintes funções: 
a) emitir a Permissão de Entrada e Trabalho antes do início das atividades; 
b) executar os testes, conferir os equipamentos e os procedimentos contidos na Permissão de Entrada e Trabalho; 
c) assegurar que os serviços de emergência e salvamento estejam disponíveis e que os meios para acioná-los estejam operantes; 
d) cancelar os procedimentos de entrada e trabalho quando necessário; e 
e) encerrar a Permissão de Entrada e Trabalho após o término dos serviços. 
33.3.4.6 O Supervisor de Entrada pode desempenhar a função de Vigia. 
33.3.4.7 O Vigia deve desempenhar as seguintes funções: 
a) manter continuamente a contagem precisa do número de trabalhadores autorizados no espaço confinado e assegurar que todos saiam ao término da 
atividade; 
b) permanecer fora do espaço confinado, junto à entrada, em contato permanente com os trabalhadores autorizados; 
c) adotar os procedimentos de emergência, acionando a equipe de salvamento, pública ou privada, quando necessário; 
d) operar os movimentadores de pessoas; e 
e) ordenar o abandono do espaço confinado sempre que reconhecer algum sinal de alarme, perigo, sintoma, queixa, condição proibida, acidente, 
situação não prevista ou quando não puder desempenhar efetivamente suas tarefas, nem ser substituído por outro Vigia. 
33.3.4.8 O Vigia não poderá realizar outras tarefas que possam comprometer o dever principal que é o de monitorar e proteger os trabalhadores 
autorizados; 
33.3.4.9 Cabe ao empregador fornecer e garantir que todos os trabalhadores que adentrarem em espaços confinados disponham de todos os 
equipamentos para controle de riscos, previstos na Permissão de Entrada e Trabalho. 
33.3.4.10 Em caso de existência de Atmosfera Imediatamente Perigosa à Vida ou à Saúde - Atmosfera IPVS -, o espaço confinado somente pode ser 
adentrado com a utilização de máscara autônoma de demanda com pressão positiva ou com respirador de linha de ar comprimido com cilindro 
auxiliar para escape. 
33.3.5 - Capacitação para trabalhos em espaços confinados 33.3.5.1 É vedada a designação para trabalhos em espaços confinados sem a prévia 
capacitação do trabalhador. 
33.3.5.2 O empregador deve desenvolver e implantar programas de capacitação sempre que ocorrer qualquer das seguintes situações: 
a) mudança nos procedimentos, condições ou operações de trabalho; 
b) algum evento que indique a necessidade de novo treinamento; 
e 
c) quando houver uma razão para acreditar que existam desvios na utilização ou nos procedimentos de entrada nos espaços confinados ou que os 
conhecimentos não sejam adequados. 
33.3.5.3 Todos os trabalhadores autorizados e Vigias devem receber capacitação periodicamente, a cada doze meses. 
33.3.5.4 A capacitação deve ter carga horária mínima de dezesseis horas, ser realizada dentro do horário de trabalho, com conteúdo programático de: 
a)- definições; 
b)- reconhecimento, avaliação e controle de riscos;  
c)- funcionamento de equipamentos utilizados; 
d)- procedimentos e utilização da Permissão de Entrada e Trabalho; e 
e)- noções de resgate e primeiros socorros. 
33.3.5.5 A capacitação dos Supervisores de Entrada deve ser realizada dentro do horário de trabalho, com conteúdo programático estabelecido no 
subitem 33.3.5.4, acrescido de: 
a)- identificação dos espaços confinados; 
b)- critérios de indicação e uso de equipamentos para controle de riscos; 
c)- conhecimentos sobre práticas seguras em espaços confinados; 
d)- legislação de segurança e saúde no trabalho; 
e)- programa de proteção respiratória; 
f)- área classificada; e 
g)- operações de salvamento. 
33.3.5.6 Todos os Supervisores de Entrada devem receber capacitação específica, com carga horária mínima de quarenta horas.  
33.3.5.7 Os instrutores designados pelo responsável técnico, devem possuir comprovada proficiência no assunto. 
33.3.5.8 Ao término do treinamento deve-se emitir um certificado contendo o nome do trabalhador, conteúdo programático, carga horária, a  
especificação do tipo de trabalho e espaço confinado, data e local de realização do treinamento, com as assinaturas dos instrutores e do responsável 
técnico. 
33.3.5.8.1 Uma cópia do certificado deve ser entregue ao trabalhador e a outra cópia deve ser arquivada na empresa.  
33.4 Emergência e Salvamento 
33.4.1 - O empregador deve elaborar e implementar procedimentos de emergência e resgate adequados aos espaços confinados incluindo, no mínimo: 
a) descrição dos possíveis cenários de acidentes, obtidos a partir da Análise de Riscos; 
b) descrição das medidas de salvamento e primeiros socorros a serem executadas em caso de emergência; 
c) seleção e técnicas de utilização dos equipamentos de comunicação, iluminação de emergência, busca, resgate, primeiros socorros e transporte de 
vítimas; 
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d) acionamento de equipe responsável, pública ou privada,  pela execução das medidas de resgate e primeiros socorros para cada serviço a ser 
realizado; e 
e) exercício simulado anual de salvamento nos possíveis cenários de acidentes em espaços confinados. 
33.4.2 O pessoal responsável pela execução das medidas de salvamento deve possuir aptidão física e mental compatível com a atividade a 
desempenhar. 
33.4.3 A capacitação da equipe de salvamento deve contemplar todos os possíveis cenários de acidentes identificados na análise de risco. 
33.5 Disposições Gerais 
33.5.1 O empregador deve garantir que os trabalhadores possam interromper suas atividades e abandonar o local de trabalho, sempre que suspeitarem 
da existência de risco grave e iminente para sua segurança e saúde ou a de terceiros. 
33.5.2 São solidariamente responsáveis pelo cumprimento desta NR os contratantes e contratados. 
33.5.3 É vedada a entrada e a realização de qualquer trabalho em espaços confinados sem a emissão da Permissão de Entrada e Trabalho. 
ANEXO I - SINALIZAÇÃO 
Sinalização para identificação de espaço confinado <!ID6630-2> 
ANEXO II 
Permissão de Entrada e Trabalho - PET 
Modelo de caráter informativo para elaboração da Permissão de Entrada e Trabalho em Espaço Confinado 
Nome da empresa:________________________________________ 
Local do espaço confinado:_________________________________ 
Espaço confinado 
n:______________ 
Data e horário da emissão: 
________________________________ Data e horário do término:________________ 
Trabalho a ser realizado:___________________________ 
Trabalhadores autorizados:____________________________ 
Vigia:_________________________________________________ 
Equipe de resgate:___________________________________ 
Supervisor de Entrada: ______________________________ 
Procedimentos que devem ser completados antes da entrada 
1.Isolamento _________________________________S ( ) N 
( ) 
2.Teste inicial da atmosfera: horário_________ 
Oxigênio _______________________________% O2 
Inflamáveis 
___________________________________%LIE 
Gases/vapores tóxicos 
_______________________________ppm 
Poeiras/fumos/névoas tóxicas__________________________________________ 
mg/m3 

Nome legível / assinatura do Supervisor dos testes:_____________ 
3.Bloqueios, travamento e etiquetagem _______ N/A ( ) S ( 
) N ( ) 
4.Purga e/ou lavagem _______ N/A ( ) S ( ) N ( ) 
5.Ventilação/exaustão - tipo, equipamento e tempo 
N/A ( ) S ( ) N ( ) 
6.Teste após ventilação e isolamento: horário 
Oxigênio ____________________% O2 > 19,5% ou < 23,0 
% 
Inflamáveis ___________________________ %LIE < 10% 
Gases/vapores tóxicos 
_________________________________________ ppm 
Poeiras/fumos/névoas tóxicas____________________ 
mg/m3 

Nome legível / assinatura do Supervisor dos testes:___________________________________________ 
7.Iluminação geral 
_______________________________________ N/A ( ) S ( ) N ( ) 
8.Procedimentos de comunicação:_________________________________ 
N/A ( ) S ( ) N ( ) 
9.Procedimentos de resgate: 
__________________________________________ N/A ( ) S ( ) N ( 
) 
10.Procedimentos e proteção de movimentação vertical: 
__________________ N/A ( ) S ( ) N ( ) 
11.Treinamento de todos os trabalhadores? É 
atual?_____________________________ S ( ) N ( ) 
12.Equipamentos: 
13.Equipamento de monitoramento contínuo de gases aprovados e certificados por um Organismo de Certificação Credenciado (OCC) pelo 
INMETRO para trabalho em áreas potencialmente explosivas de leitura direta com alarmes em condições:________________________ 
S ( ) N ( ) 
Lanternas_____________________________N/A ( ) S ( ) N 
( ) 
Roupa de proteção ______________________N/A ( ) S ( ) N 
( ) 
Extintores de incêndio ___________________N/A ( ) S ( ) N 
( ) 
Capacetes, botas, luvas __________________ N/A ( ) S ( ) 
N ( ) 
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Equipamentos de proteção respiratória/autônomo ou sistema 
de ar mandado com cilindro de escape__________________________________ 
N/A ( ) S ( ) N ( ) 
Cinturão de segurança e linhas de vida para os trabalhadores 
autorizado__________________ S ( ) N ( ) 
Cinturão de segurança e linhas de vida para a equipe de 
resgate ________ N/A ( ) S ( ) N ( ) 
Escada ___________________N/A ( ) S ( ) N ( ) 
Equipamentos de movimentação vertical/suportes externos 
__________________ N/A ( ) S ( ) N ( ) 
Equipamentos de comunicação eletrônica aprovados e certificados 
por um Organismo de Certificação Credenciado (OCC) pelo 
INMETRO para trabalho em áreas potencialmente explosivas__ N/A 
( ) S ( ) N ( ) 
Equipamento de proteção respiratória autônomo ou sistema 
de ar mandado com cilindro de escape para a equipe de resgate 
S ( ) N ( ) 
Equipamentos elétricos e eletrônicos aprovados e certificados 
por um Organismo de Certificação Credenciado (OCC) pelo INMETRO 
para trabalho em áreas potencialmente explosivas 
__________________ N/A ( ) S ( ) N ( ) 
Procedimentos que devem ser completados durante o desenvolvimento 
dos trabalhos 
14. Permissão de trabalhos à quente 
______________________________________ N/A ( ) S ( ) N ( ) 
Procedimentos de Emergência e Resgate: 
Telefones e contatos: Ambulância:___________ Bombeiros:__________ 
Segurança:_________ 
Legenda: N/A - “não se aplica”; N - “não”; S - “sim”. 
A entrada não pode ser permitida se algum campo não for preenchido ou contiver a marca na coluna “não”. 
A falta de monitoramento contínuo da atmosfera no interior do espaço confinado, alarme, ordem do Vigia ou qualquer situação de risco à segurança 
dos trabalhadores, implica no abandono imediato da área  
Qualquer saída de toda equipe por qualquer motivo implica a emissão de nova permissão de entrada. Esta permissão de entrada deverá ficar exposta 
no local de trabalho até o seu término. Após o trabalho, esta permissão deverá ser arquivada. 
ANEXO III 
Glossário 
Abertura de linha: abertura intencional de um duto, tubo, linha, tubulação que está sendo utilizada ou foi utilizada para transportar materiais tóxicos, 
inflamáveis, corrosivos, gás, ou qualquer fluido em pressões ou temperaturas capazes de causar danos materiais ou pessoais visando a eliminar 
energias perigosas para o trabalho seguro em espaços confinados. 
Alívio: o mesmo que abertura de linha. 
Análise Preliminar de Risco (APR): avaliação inicial dos riscos potenciais, suas causas, conseqüências e medidas de controle.  
Área Classificada: área potencialmente explosiva ou com risco de explosão. 
Atmosfera IPVS - Atmosfera Imediatamente Perigosa à Vida ou à Saúde: qualquer atmosfera que apresente risco imediato à vida ou produza imediato 
efeito debilitante à saúde. 
Avaliações iniciais da atmosfera: conjunto de medições preliminares realizadas na atmosfera do espaço confinado. 
Base técnica: conjunto de normas, artigos, livros, procedimentos de segurança de trabalho, e demais documentos técnicos utilizados para implementar 
o Sistema de Permissão de Entrada e Trabalho em espaços confinados. 
Bloqueio: dispositivo que impede a liberação de energias perigosas tais como: pressão, vapor, fluidos, combustíveis, água e outros visando à 
contenção de energias perigosas para trabalho seguro em espaços confinados. 
Chama aberta: mistura de gases incandescentes emitindo energia, que é também denominada chama ou fogo. 
Condição IPVS: Qualquer condição que coloque um risco imediato de morte ou que possa resultar em efeitos à saúde irreversíveis ou imediatamente 
severos ou que possa resultar em dano ocular, irritação ou outras condições que possam impedir a saída de um espaço confinado. 
Contaminantes: gases, vapores, névoas, fumos e poeiras presentes na atmosfera do espaço confinado. 
Deficiência de Oxigênio: atmosfera contendo menos de 20,9 % de oxigênio em volume na pressão atmosférica normal, a não ser que a redução do 
percentual seja devidamente monitorada e controlada. 
Engolfamento: é o envolvimento e a captura de uma pessoa por líquidos ou sólidos finamente divididos. 
Enriquecimento de Oxigênio: atmosfera contendo mais de 23% de oxigênio em volume. 
Etiquetagem: colocação de rótulo num dispositivo isolador de energia para indicar que o dispositivo e o equipamento a ser controlado não podem ser 
utilizados até a sua remoção. 
Faísca: partícula candente gerada no processo de esmerilhamento, polimento, corte ou solda. 
Gestão de segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados: 
conjunto de medidas técnicas de prevenção, administrativas, pessoais e coletivas necessárias para garantir o trabalho seguro em espaços confinados. 
Inertização: deslocamento da atmosfera existente em um espaço confinado por um gás inerte, resultando numa atmosfera não combustível e com 
deficiência de oxigênio. 
Intrinsecamente Seguro: situação em que o equipamento não pode liberar energia elétrica ou térmica suficientes para, em condições normais ou 
anormais, causar a ignição de uma dada atmosfera explosiva, conforme expresso no certificado de conformidade do equipamento. 
Lacre: braçadeira ou outro dispositivo que precise ser rompido para abrir um equipamento. 
Leitura direta: dispositivo ou equipamento que permite realizar leituras de contaminantes em tempo real. 
Medidas especiais de controle: medidas adicionais de controle necessárias para permitir a entrada e o trabalho em espaços confinados em situações 
peculiares, tais como trabalhos a quente, atmosferas IPVS ou outras. 
Ordem de Bloqueio: ordem de suspensão de operação normal do espaço confinado. 
Ordem de Liberação: ordem de reativação de operação normal do espaço confinado. 
Oxigênio puro: atmosfera contendo somente oxigênio (100 %). 
Permissão de Entrada e Trabalho (PET): documento escrito contendo o conjunto de medidas de controle visando à entrada e desenvolvimento de 
trabalho seguro, além de medidas de emergência e resgate em espaços confinados. 
Proficiência: competência, aptidão, capacitação e habilidade aliadas à experiência. 
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Programa de Proteção Respiratória: conjunto de medidas práticas e administrativas necessárias para proteger a saúde do trabalhador pela seleção 
adequada e uso correto dos respiradores. 
Purga: método de limpeza que torna a atmosfera interior do espaço confinado isenta de gases, vapores e outras impurezas indesejáveis através de 
ventilação ou lavagem com água ou vapor. 
Quase-acidente: qualquer evento não programado que possa indicar a possibilidade de ocorrência de acidente. 
Responsável Técnico: profissional habilitado para identificar os espaços confinados existentes na empresa e elaborar as medidas técnicas de 
prevenção, administrativas, pessoais e de emergência e resgate. 
Risco Grave e Iminente: Qualquer condição que possa causar acidente de trabalho ou doença profissional com lesão grave à integridade física do 
trabalhador. 
Riscos psicossociais: influência na saúde mental dos trabalhadores, provocada pelas tensões da vida diária, pressão do trabalho e outros fatores 
adversos. 
Salvamento: procedimento operacional padronizado, realizado por equipe com conhecimento técnico especializado, para resgatar e prestar os 
primeiros socorros a trabalhadores em caso de emergência. 
Sistema de Permissão de Entrada em Espaços Confinados:  
procedimento escrito para preparar uma Permissão de Entrada e Trabalho (PET). 
Supervisor de Entrada: pessoa capacitada para operar a permissão de entrada com responsabilidade para preencher e assinar a Permissão de Entrada e 
Trabalho (PET) para o desenvolvimento de entrada e trabalho seguro no interior de espaços confinados. 
Trabalhador autorizado: trabalhador capacita do para entrar no espaço confinado, ciente dos seus direitos e deveres e com conhecimento dos riscos e 
das medidas de controle existentes. 
Trava: dispositivo (como chave ou cadeado) utilizado para garantir isolamento de dispositivos que possam liberar energia elétrica ou mecânica de 
forma acidental. 
Vigia: trabalhador designado para permanecer fora do espaço confinado e que é responsável pelo acompanhamento, comunicação e ordem de 
abandono para os trabalhadores. 
 
10. PORTARIA Nº 205, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2006, MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (DOU 28.12.06, 

Seção I, pp. 183-190). Aprova instruções para a declaração da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS ano base 2006. 
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da 
Constituição e tendo em vista o disposto no art. 24 da Lei no- 7.998, de 11 de janeiro 1990, resolve: 
Art. 1o- Aprovar as instruções para a declaração da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, instituída pelo Decreto no- 76.900, de 23 de 
dezembro de 1975, bem como o anexo Manual de Orientação da RAIS, relativos ao ano-base 2006. 
Art. 2o- Estão obrigados a declarar a RAIS: 
I - empregadores urbanos e rurais, conforme definido no art. 2o- da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e no art. 3o- da Lei no- 5.889, de 8 de 
junho de 1973, respectivamente; 
II - filiais, agências, sucursais, representações ou quaisquer outras formas de entidades vinculadas à pessoa jurídica domiciliada no exterior; 
III - autônomos ou profissionais liberais que tenham mantido empregados no ano-base; 
IV - órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional dos governos federal, estadual, do Distrito Federal e municipal; 
V - conselhos profissionais, criados por lei, com atribuições de fiscalização do exercício profissional, e as entidades paraestatais; 
VI - condomínios e sociedades civis; e 
VII - cartórios extrajudiciais e consórcios de empresas. 
Parágrafo único. O estabelecimento inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ que não manteve empregados ou que permaneceu 
inativo no ano-base está obrigado a entregar a RAIS – RAIS NEGATIVA - preenchendo apenas os dados a ela pertinentes. 
Art. 3o- O estabelecimento ou entidade deverá informar na declaração da RAIS a Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE - versão 
2.0, com sete dígitos, conforme a nova tabela publicada na Resolução CONCLA no- 01, de 4 de setembro de 2006, editada pela Comissão Nacional de 
Classificação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
Art. 4o- O empregador, ou aquele legalmente responsável pela prestação das informações, deverá relacionar na RAIS de cada estabelecimento, os 
vínculos laborais havidos ou em curso no ano-base e não apenas os existentes em 31 de dezembro, abrangendo: 
I - empregados urbanos e rurais, contratados por prazo indeterminado ou determinado; 
II - trabalhadores temporários regidos pela Lei no- 6.019, de 3 de janeiro de 1974; 
III - diretores sem vínculo empregatício para os quais o estabelecimento tenha optado pelo recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 
FGTS; 
IV - servidores da administração pública direta ou indireta federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, bem como das fundações 
supervisionadas; 
V - servidores públicos não-efetivos, demissíveis ad nutum ou admitidos por meio de legislação especial, não regidos pela CLT; 
VI - empregados dos cartórios extrajudiciais;  
VII - trabalhadores avulsos, aqueles que prestam serviços de natureza urbana ou rural a diversas empresas, sem vínculo empregatício, 
com a intermediação obrigatória do órgão gestor de mão-deobra, nos termos da Lei no- 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, ou do sindicato da categoria; 
VIII - trabalhadores com contrato de trabalho por prazo determinado, regidos pela Lei no- 9.601, de 21 de janeiro de 1998; 
IX - aprendiz contratado nos termos do art. 428 da CLT, regulamentado pelo Decreto no- 5.598, de 1o- de dezembro de 2005; 
X - trabalhadores com contrato de trabalho por tempo determinado, regidos pela Lei no- 8.745, de 9 de dezembro de 1993; 
XI - trabalhadores regidos pelo Estatuto do Trabalhador Rural, Lei no- 5.889, de 8 de junho de 1973; 
XII - trabalhadores com contrato de trabalho por prazo determinado, regidos por Lei Estadual; 
XIII - trabalhadores com contrato de trabalho por prazo determinado, regidos por Lei Municipal; 
XIV - servidores e trabalhadores licenciados; e 
XV - servidores públicos cedidos e requisitados. 
Parágrafo único. Os empregadores deverão, ainda, informar na RAIS: 
I - os quantitativos de arrecadação das contribuições sindicais previstas no art. 579 da CLT, devidas aos sindicatos das respectivas categorias 
econômicas e profissionais ou das profissões liberais e as respectivas entidades sindicais beneficiárias; 
II - a entidade sindical a qual se encontram filiados; e 
III - os empregados que tiveram desconto de contribuição associativa, com a identificação da entidade sindical beneficiária. 
Art. 5o- As informações exigidas para o preenchimento da RAIS encontram-se no Manual de Orientação da RAIS, edição 2006, disponível na Internet 
nos endereços http://www.mte.gov.br e http:// www. rais. gov. br. 
§ 1o- As declarações deverão ser fornecidas por meio da Internet - mediante utilização do programa gerador de arquivos da RAIS - GDRAIS2006 e do 
programa transmissor de arquivos - RAISNET2006, que poderão ser obtidos em um dos endereços eletrônicos de que trata o caput deste artigo. 
§ 2o- Excepcionalmente, não sendo possível a entrega da declaração pela Internet, será permitida por meio de disquete, desde que devidamente 
justificada. 
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§ 3o- Os estabelecimentos ou entidades que não tiveram vínculos laborais no ano-base poderão fazer a declaração acessando a opção - RAIS 
NEGATIVA - on-line - disponível nos endereços eletrônicos de que trata o caput deste artigo. 
§ 4o- A entrega da RAIS é isenta de tarifa.  
Art. 6o- O prazo para a entrega da declaração da RAIS inicia-se no dia 10 de janeiro de 2007 e encerra-se no dia 9 de março de 2007. 
§ 1o- Vencido o prazo de que trata o caput deste artigo, a declaração da RAIS 2006 e as declarações de exercícios anteriores gravadas no GDRAIS  
Genérico, disponível nos endereços eletrônicos de que trata o caput do art. 5o- , devem ser transmitidas por meio da Internet ou entregues em disquete 
nos órgãos regionais do MTE, para os estabelecimentos sem acesso à Internet, acompanhadas do “Comprovante de Entrega do Disquete da RAIS”. 
§ 2o- Havendo inconsistências no arquivo da declaração da RAIS que impeçam o processamento das informações, o estabelecimento deverá 
reencaminhar cópia do arquivo. 
§ 3o- As retificações de informações e as exclusões de arquivos poderão ocorrer, sem multa, até o último dia do prazo estabelecido no caput deste 
artigo. 
Art. 7o- O Recibo de Entrega deverá ser impresso quinze dias após a entrega da declaração, utilizando os endereços eletrônicos (http://www.mte.gov.br 
ou http://www.rais.gov.br) - opção “Impressão de Recibo”. 
Art. 8o- O estabelecimento é obrigado a manter arquivados, durante cinco anos, à disposição do trabalhador e da Fiscalização do Trabalho, os seguintes 
documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações relativas ao Ministério do Trabalho e Emprego - MTE: 
I - o relatório impresso ou a cópia dos arquivos gerados em disquete; e 
II - o Recibo de Entrega da RAIS. 
Art. 9o- O empregador que não entregar a RAIS no prazo previsto no caput do art. 6o- , omitir informações ou prestar declaração falsa ou inexata, ficará 
sujeito à multa prevista no art. 25 da Lei no- 7.998, de 11 de janeiro de 1990, regulamentada pela Portaria/MTE no- 14, de 10 de fevereiro de 2006, 
publicada no Diário Oficial da União de 13 de fevereiro de 2006. 
Art o- . 10. A RAIS de exercícios anteriores deve ser declarada com a utilização do Aplicativo GDRAIS Genérico e os valores das remunerações 
devem ser apresentados na moeda vigente no respectivo ano-base. 
Parágrafo único. A cópia resumida dos arquivos da RAIS, de qualquer ano-base, pode ser solicitada à Coordenação-Geral de Estatísticas do Trabalho, 
do Ministério do Trabalho e Emprego, em Brasília-DF, ou a seus órgãos regionais. 
Art o- . 11. Esta Portaria entra em vigor no dia de 10 de janeiro de 2007. 
Art o- . 12. Revoga-se a Portaria no- 500, de 22 de dezembro de 2005, publicada no DOU de 26 de dezembro de 2005, Seção 1, página 127. 
LUIZ MARINHO 
ANEXO 
APRESENTAÇÃO 
O Ministério do Trabalho e Emprego inicia o processo de coleta e produção de informações da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, ano 
base de 2006, disponibilizando o formulário para o preenchimento da declaração.  
O êxito desta tarefa, que é coletiva e envolve o Ministério do Trabalho, os órgãos públicos em geral e as empresas, depende do empenho de todos os 
atores sociais nela envolvidos. Por isso, é importante reforçar a inegável relevância estatística e social desse registro administrativo, que, além de 
viabilizar o pagamento do Abono Salarial - um benefício constitucional que tem como público alvo os trabalhadores formais que ganham, em média, 
até dois salários mínimos -, a base de dados da RAIS funciona, na prática, como um verdadeiro censo anual do mercado formal de trabalho. 
Nesse sentido, é fundamental que trabalhemos fortemente para tornar a RAIS, cada vez mais, um banco de dados ágil, transparente, confiável e 
rigoroso tecnicamente. A prática evidencia que a RAIS adquiriu tradição e confiabilidade, que justificam o extenso uso que está recebendo. Para 
manter o nível de excelência que esse registro administrativo conquistou nos últimos anos, é preciso manter a agilidade nas respostas ao questionário 
e a responsabilidade no preenchimento dos quesitos. O cuidado na hora do preenchimento não deve ser tomado apenas devido à imposição de um 
marco legal. O banco de dados que será elaborado a partir dessas informações é um bem público a ser compartilhado por todos os atores envolvidos 
no processo. Não custa lembrar que, no mundo de hoje, cada vez mais competitivo, as empresas dependem de um sistema de informações  que ancore 
suas estratégias. 
Neste ano, deve ser dada uma atenção especial para o preenchimento do campo da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE, cujos 
códigos e descrições foram alterados. Dessa forma, ao responder o questionário, não será mais possível reproduzir a classificação dada em anos 
anteriores. É necessário procurar o novo enquadramento. Enfatiza-se, entretanto, que essa mudança será compartilhada por todos os órgãos públicos e 
não deve, por isso, sera assumida como uma modificação exclusiva da RAIS. 
Como afirmamos anteriormente, a construção da RAIS é uma tarefa coletiva. O êxito dependerá, em grande medida, do diálogo entre os parceiros. 
Nesse sentido, os canais de comunicação com o Ministério do Trabalho e Emprego estão abertos e o corpo técnico que gerencia esse registro 
administrativo estará à disposição dos respondentes para esclarecer qualquer dúvida, tanto através do sitio do MTE, www.mte.gov.br, quanto do e-
mail rais.sppe@mte.gov.br, em caso de questões mais específicas. 
LUIZ MARINHO 
Ministro de Estado do Trabalho e Emprego 
PARTE I 
INSTRUÇÕES GERAIS 
1. INTRODUÇÃO 
Todo estabelecimento deve fornecer ao Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS RAIS), 
as informações referentes a cada um de seus empregados, de acordo com o Decreto no- 76.900, de 23 de dezembro de 1975. 
Este manual se propõe a orientar os estabelecimentos ou as entidades declarantes para o correto preenchimento das informações da RAIS, ano-base 
2006. 
2. QUEM DEVE DECLARAR 
a) inscritos no CNPJ com ou sem empregados - o estabelecimento  que não possuiu empregados ou manteve suas atividades paralisadas durante o 
ano-base está obrigado a entregar a RAIS Negativa; 
b) todos os empregadores, conforme definidos na CLT; 
c) todas as pessoas jurídicas de direito privado, inclusive as empresas públicas domiciliadas no País, com registro, ou não, nas Juntas Comerciais, no 
Ministério da Fazenda, nas Secretarias de Finanças ou da Fazenda dos governos estaduais e nos cartórios de registro de pessoa jurídica; 
d) empresas individuais, inclusive as que não possuem empregados; 
e) cartórios extrajudiciais e consórcios de empresas; 
f) empregadores urbanos pessoas físicas (autônomos e profissionais liberais) que mantiveram empregados no ano-base; 
g) órgãos da administração direta e indireta dos governos federal, estadual ou municipal, inclusive as fundações supervisionadas e entidades criadas 
por lei, com atribuições de fiscalização do exercício das profissões liberais; 
h) condomínios e sociedades civis; 
i) empregadores rurais pessoas físicas que mantiveram empregados no ano-base; e 
j) filiais, agências, sucursais, representações ou quaisquer outras formas de entidades vinculadas à pessoa jurídica domiciliada no exterior. 
Notas: 
I. O estabelecimento isento de inscrição no CNPJ é identificado pelo número de matrícula no CEI, conforme parágrafo único do art. 2o do Decreto no- 

76.900/75. Nessa categoria, incluem-se obras, empregadores pessoas físicas, urbanas e rurais que mantiveram empregados. 
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II. O estabelecimento inscrito no Cadastro Específico do INSS (CEI), que não possuiu empregados ou manteve suas atividades paralisadas durante o 
ano-base está dispensado de entregar a RAIS Negativa. 
II. A empresa/entidade que possui filiais, agências ou sucursais deve declarar a RAIS separadamente, por estabelecimento (local de trabalho), 
entendido como tal todos aqueles sujeitos à inscrição no CNPJ, na categoria de órgão-estabelecimento. No caso dos órgãos da administração pública 
direta ou indireta, a RAIS de cada órgão-estabelecimento deve ser fornecida separadamente, por local de trabalho dos empregados/servidores. 
IV. Estabelecimento/Entidade inscrito simultaneamente no CNPJ e no CEI deve apresentar a declaração da RAIS pelo CNPJ. 
V. Estabelecimento/entidade em liquidação deverá entregar a RAIS mesmo nos casos de falência ou liquidação, pelos representantes legais definidos 
na legislação específica. 
QUEM DEVE SER RELACIONADO 
a). empregados contratados por empregadores, pessoa física ou jurídica, sob o regime da CLT, por prazo indeterminado ou determinado, inclusive a 
título de experiência; 
b). servidores da administração pública direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, bem como das fundações supervisionadas;  
c) trabalhadores avulsos (aqueles que prestam serviços de natureza urbana ou rural, a diversas empresas, sem vínculo empregatício, com a 
intermediação obrigatória do órgão gestor de mão-de-obra, nos termos da Lei no- 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, ou do sindicato da categoria); 
d) empregados de cartórios extrajudiciais; 
e). trabalhadores temporários, regidos pela Lei no- 6.019, de 3 de janeiro de 1974; 
f) trabalhadores com Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido pela Lei no- 9.601, de 21 de janeiro de 1998; 
g) diretores sem vínculo empregatício, para os quais o estabelecimento/entidade tenha optado pelo recolhimento do FGTS (Circular CEF no- 46, de 29 
de março de 1995); 
h) servidores públicos não-efetivos (demissíveis ad nutum ou admitidos por meio de legislação especial, não-regidos pela CLT); 
i) trabalhadores regidos pelo Estatuto do Trabalhador Rural (Lei no- 5.889, de 8 de junho de 1973); 
j) aprendiz (maior de 14 anos e menor de 24 anos), contratado nos termos do art. 428 da CLT, regulamentado pelo Decreto no- 5.598, de 1o- de 
dezembro de 2005; 
k) trabalhadores com Contrato de Trabalho por Tempo Determinado, regido pela Lei no- 8.745, de 9 de dezembro de 1993, com a redação dada pela 
Lei no- 9.849, de 26 de outubro de 1999; 
l) trabalhadores com Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por Lei Estadual; 
m) trabalhadores com Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por Lei Municipal; 
n) servidores e trabalhadores licenciados; e 
o) servidores públicos cedidos e requisitados Notas: 
I - O sindicato ou órgão gestor de mão-de-obra ou a empresa contratada, que no ano-base congregou trabalhadores avulsos, deve fornecer as 
informações referentes a esses trabalhadores, além das relacionadas com seus próprios empregados. Em razão disso, a empresa tomadora desses 
serviços não deve declarar esses trabalhadores em sua RAIS. 
II - Os aprendizes contratados pelas entidades sem fins lucrativos mencionadas no inciso II do art. 430 da CLT, com exercício de atividades práticas 
em outra empresa, devem ser informados na RAIS declarada pela entidade contratante respectiva. Nesse caso, a empresa onde o aprendiz exerce as 
atividades práticas da aprendizagem não deve declarar esse aprendiz na sua RAIS. 
III - Os servidores que estiverem na situação de cedidos ou requisitados devem ser declarados na RAIS tanto pelo órgão de origem quanto pelo órgão 
requisitante, caso percebam remunerações de ambos os órgãos. 
4. QUEM NÃO DEVE SER RELACIONADO 
a) diretores sem vínculo empregatício para os quais não é recolhido FGTS; 
b) autônomos; 
c) eventuais; 
d) ocupantes de cargos eletivos (governadores, deputados, prefeitos, vereadores, etc.), a partir da data da posse, desde que não tenham feito opção 
pelos vencimentos do órgão de origem; 
e) estagiários regidos pela Portaria MTPS no- 1.002, de 29 de setembro de 1967, e pela Lei no- 6.494, de 7 de dezembro de 1977; e 
f) empregados domésticos. 
5. COMO INFORMAR 
O estabelecimento/entidade com vínculo empregatício, no ano-base, deverá utilizar obrigatoriamente o Programa Gerador de Declaração RAIS 
(GDRAIS) para declarar a RAIS e fazer a transmissão pela Internet. 
O estabelecimento/entidade sem vínculo empregatício (RAIS NEGATIVA), deverá informar apenas os campos que identificam o mesmo, podendo 
para tanto utilizar-se dos programas GDRAIS ou RAIS Negativa Web. 
A empresa/entidade que possui filiais, agências, sucursais, com ou sem empregados, ou sem movimento no ano-base, deve fornecer as informações 
separadamente, por estabelecimento – CNPJ específico (subarquivo). 
Na geração da RAIS podem ser incluídas inscrições CNPJ/CEI diferentes e em qualquer quantidade. O programa GDRAIS2006 providenciará a 
geração do arquivo de entrega com os estabelecimentos selecionados. 
O arquivo da declaração poderá ser gravado no disco rígido ou em disquete, utilizando a opção “Declaração”, item “Gravar Declaração”, disponível 
no programa GDRAIS. 
5.1) Como obter o programa GDRAIS O Programa GDRAIS2006 deve ser copiado, gratuitamente, dos seguintes endereços eletrônicos do Ministério 
do Trabalho e Emprego: 
www.mte.gov.br ou www.rais.gov.br. 
O estabelecimento/entidade deve dispor de três disquetes 3½ formatados, para obter a cópia do programa GDRAIS2006. 
Para copiar o programa GDRAIS, o estabelecimento deve efetuar o download (procedimento para copiar o programa no disco rígido do micro ou em 
disquete). O microcomputador deve ter Sistema Operacional Windows 95/98/2000/ME ou NT e no mínimo 8 MB de espaço livre no disco rígido. 
Após a execução do download, deve-se iniciar a instalação do GDRAIS2006 com duplo clique no arquivo “GDRAIS2006.exe”. 
O nome do diretório não pode ser alterado.  
O programa contém um arquivo-texto (LEIA-ME), com orientações e especificações técnicas e um PROGRAMA FACILITADOR que permitirá à 
empresa/entidade gerar a RAIS (inclusive, a Negativa) de seu(s) estabelecimento(s). 
O estabelecimento que possui sistema próprio de folha de pagamento informatizado deve utilizar as especificações técnicas contidas na opção 
“Ajuda”, item “Layout Arquivo RAIS” para gerar o arquivo.txt da folha de pagamento. Em seguida, deve executar a opção “Analisador” do 
GDRAIS2006, para conferir a validade do arquivo a ser entregue. 
Os arquivos que não forem gerados pelo GDRAIS não poderão ser transmitidos. 
A reprodução do pacote GDRAIS2006 é permitida, desde que mantida a sua integridade. 
5.2) Finalidades do programa GDRAIS O programa GDRAIS tem duas finalidades: 
a) Gerador da declaração da RAIS - desenvolvido para o estabelecimento/entidade que não possui sistema próprio de folha de pagamento 
informatizado. Nesse caso, após a digitação das informações, o declarante deverá emitir os relatórios necessários para correção de erros e 
arquivamento, gerar o arquivo a ser entregue e gerar as cópias de segurança do estabelecimento, as quais devem ser mantidas à disposição da 
fiscalização. Recomenda-se fazer mais de uma cópia de segurança. 
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b) Analisador de arquivo RAIS - desenvolvido para o estabelecimento/ entidade que possui sistema próprio de folha de pagamento informatizado, 
com o objetivo de validar o arquivo gerado, conforme o layout do GDRAIS2006. 
5.3) Erros ou Inconsistências na Declaração As informações devem ser digitadas corretamente para evitar inconsistências que não permitirão ao 
programa gerar o arquivo a ser entregue. O programa GDRAIS2006 emite a etiqueta a ser colada no disquete e/ou os relatórios necessários para 
correção de erros. 
Havendo erros ou inconsistências, o estabelecimento deverá proceder da seguinte forma: 
a) utilizar a opção "IMPORTAR" disponível no Menu "DECLARAÇÃO" do programa GDRAIS2006 para proceder à correção dos erros; 
b) após a correção dos erros, o estabelecimento deverá, ainda, utilizar a opção "verificar inconsistências" disponível no Menu "DECLARAÇÃO" do 
programa GDRAIS2006, com o objetivo de conferir se ainda há erros no arquivo importado; e 
c) realizados os procedimentos dos itens a e b acima, providenciar a gravação final do arquivo. 
Atenção! 
Em caso de dúvida o estabelecimento pode, ainda, consultar os procedimentos passo a passo, disponíveis nos endereços eletrônicos www.mte.gov.br 
ou www.rais.gov.br, opção “Empregador”, item “Como informar RAIS”. 
Para ter acesso às dicas e procedimentos para manusear o Programa GDRAIS2006, clique na função “Ajuda”. 
6. COMO ENTREGAR 
A entrega da declaração é somente pela Internet. O envio da declaração será efetuado nas funções “Gravar Declaração” ou “Transmitir Declaração” 
do aplicativo GDRAIS2006. 
Excepcionalmente, não sendo possível a entrega da declaração pela Internet, será permitida por meio de disquete nos órgãos regionais do MTE, desde 
que devidamente justificada. 
Para a transmissão do arquivo é necessário copiar (fazer download) e instalar o programa RAISNet2006, responsável pela transmissão do arquivo 
RAIS, disponível nos endereços eletrônicos: 
www.mte.gov.br ou www.rais.gov.br. 
A transmissão poderá ser feita a partir de arquivo gravado no disco rígido ou em disquete de 3½. Estará disponível, também, para os 
estabelecimentos/entidades que não tiveram vínculos no ano-base 2006, a opção para fazerem a declaração da RAIS Negativa Web, pelos endereços 
eletrônicos acima mencionados. Quando se tratar de declaração centralizada, a RAIS das filiais poderá ser entregue por meio da Internet pela matriz, 
desde que os trabalhadores sejam informados sob o CNPJ da empresa a qual estiveram vinculados. 
Só serão aceitos Arquivos gerados pelo Programa GDRAIS2006. 
Notas: 
I. Após o prazo legal, as declarações devem ser transmitidas por meio da Internet mediante a utilização dos programas GDRAIS2006 e RAISNet, 
conforme descrito acima, ou entregues em disquete nas Delegacias Regionais do Trabalho, Subdelegacias e Agências de Atendimento, acompanhadas 
do Comprovante de Entrega do Disquete da RAIS, impresso a partir do GDRAIS, para o caso de estabelecimentos sem acesso à Internet. 
O arquivo gerado para entrega será identificado com etiqueta (Anexo IV) emitida pelo programa GDRAIS2006. 
II. Caso o arquivo apresente alguma irregularidade (inconsistências e/ou dano físico), o disquete será devolvido e a declaração da RAIS considerada 
não entregue. 
III. Para gerar a declaração da RAIS fora do prazo legal, os responsáveis deverão utilizar os programas disponíveis nos endereços eletrônicos 
indicados acima. 
7. RECIBO DE ENTREGA 
O Recibo estará disponível para impressão, 15 dias após a entrega da declaração, nos endereços eletrônicos: www.mte.gov.br ou www.rais.gov.br - 
opção “Impressão de Recibo”. 
Atenção! 
Para emitir o Recibo de Entrega da RAIS pela Internet, deve-se utilizar o número do CREA - Controle de Recepção e Expedição de Arquivo - 
fornecido no ato da transmissão do arquivo e o número do CNPJ/CEI da empresa requerida. Para os canteiros de obras, informar também o CEI 
vinculado. 
8. PRAZO DE ENTREGA DAS INFORMAÇÕES 
INÍCIO - 17 de janeiro de 2007 
TÉRMINO - 16 de março de 2007 
Notas: 
I - Após o dia 16 de março de 2007, a entrega da declaração continua sendo obrigatória, PORÉM ESTÁ SUJEITA Á MULTA. 
II - Havendo necessidade de retificar as informações prestadas, o término do prazo para a entrega da RAIS RETIFICAÇÃO é 16 de março de 2007. 
9. DECLARAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 
O estabelecimento/entidade que encerrou as atividades em 2006 e não entregou a declaração da RAIS, deverá marcar a opção “Encerramento das 
Atividades” disponível no programa GDRAIS2006 e informar a data do encerramento. 
As declarações da RAIS devem ser transmitidas por meio da Internet ou entregues em disquete nas Delegacias Regionais do Trabalho, Subdelegacias 
e Agências de Atendimento, acompanhadas do Comprovante de Entrega do Disquete da RAIS. O arquivo gerado para entrega será identificado com 
etiqueta (Anexo IV) emitida pelo programa GDRAIS2006. 
Notas: 
I. Para declarar o encerramento das atividades o estabelecimento deve informar a data dos desligamentos dos empregados. 
II. No caso de encerramento das atividades no decorrer de 2007, o estabelecimento pode antecipar a entrega da declaração, utilizando o programa 
GDRAIS2006 e informar a data do encerramento. 
III. No caso de encerramento das atividades, em anos-base anteriores, os estabelecimentos deverão utilizar o programa GDRAIS Genérico que está 
disponível nos endereços eletrônicos acima mencionados. 
10. RAIS RETIFICAÇÃO/EXCLUSÃO 
10.1) Retificação dentro do prazo legal - Detectando-se erros na declaração da RAIS ano base 2006, nos campos do estabelecimento ou nos campos 
do trabalhador, o estabelecimento/entidade deverá utilizar o programa GDRAIS2006 para fazer as devidas correções e gravar a retificação da 
declaração. O arquivo deve ser transmitido por meio da Internet, sem multa, até o dia 16 de março de 2007. 
a) No arquivo da retificação devem ser gravados somente os vínculos que foram corrigidos e, quando for o caso, os vínculos a serem incluídos. Os 
vínculos corretos não devem constar na declaração retificadora para evitar duplicidades. 
b). Não será permitida a retificação de erros nos campos do CNPJ/CEI, CEI Vinculado, PIS/PASEP, data de nascimento, data de admissão e data de 
desligamento. O procedimento recomendado para estes casos é o de exclusão, conforme item 2 abaixo. 
10.2) Exclusão dentro do prazo - Detectando-se erros nos campos CNPJ/CEI, CEI Vinculado, PIS/PASEP, data de nascimento, data de admissão e 
data de desligamento, o estabelecimento/entidade deve gerar uma nova RAIS corretamente e transmitir o arquivo por meio da Internet. Em seguida, 
deve contactar a Central de Atendimento do SERPRO, telefone 0800-7282326, para solicitar a exclusão do arquivo entregue com erro. 
10.3) Retificação fora do prazo legal (após 16 de março de 2007) 
a). Caso o estabelecimento/entidade tenha prestado a declaração dentro do prazo legal e necessitar retificar após o encerramento do prazo, deverá 
contactar a central de atendimento do SERPRO, pelo telefone 0800-7282326 ou as Delegacias Regionais do Trabalho, Subdelegacias ou Agências de 
Atendimento para obter as orientações necessárias. 
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b). Para retificar declarações da RAIS, ano-base 2006, entregues após o encerramento do prazo legal, o estabelecimento/entidade deverá utilizar o 
programa GDRAIS2006 para fazer as correções dos erros, exceto, os erros referentes aos campos CNPJ/CEI, CEI Vinculado, PIS/PASEP, data de 
nascimento, data de admissão e data de desligamento. Nesses casos, o estabelecimento/entidade deverá contactar a Central de Atendimento do 
SERPRO pelo telefone 0800-7282326 ou as Delegacias Regionais do Trabalho, Subdelegacias ou Agências de Atendimento para obter orientações 
quanto aos procedimentos de correção ou exclusão da informação incorreta. 
10.4) Retificação da RAIS de exercícios anteriores O estabelecimento/entidade deverá contactar a Central de Atendimento do SERPRO, pelo telefone 
0800-7282326 ou as Delegacias Regionais do Trabalho, Subdelegacias ou Agências de Atendimento para obter as orientações necessárias. 
11. PENALIDADES 
Conforme determina o artigo 2o- da Portaria no- 14, de 10/02/06, o empregador que não entregar a RAIS no prazo legal ficará sujeito à multa prevista 
no art. 25 da Lei no- 7.998, de 1990, a ser cobrada em valores monetários a partir de R$ 425,64 (quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e quatro 
centavos), acrescidos de R$ 53,20 (cinqüenta e três reais e vinte centavos) por bimestre de atraso, contados até a data de entrega da RAIS respectiva 
ou da lavratura do auto de infração, se este ocorrer primeiro. 
O valor da multa resultante da aplicação, acima mencionado, deverá ser acrescido de percentuais, em relação ao valor máximo da multa prevista no 
art. 25 da Lei no- 7.998, de 1990, a critério da autoridade julgadora, na seguinte proporção: 
I - de 0% a 2,5% - para empresas com 0 a 25 empregados; 
II - de 2,6% a 5,0% - para empresas com 26 a 50 empregados; 
III - de 5,1% a 7,5% - para empresas com 51 a 100 empregados; 
IV - de 7,6% a 10,0% - para empresas com 101 a 500 empregados; e 
V - de 10,1% a 15,0% - para empresas com mais de 500 empregados. 
É de responsabilidade do empregador corrigir as informações da RAIS antes de efetuar a entrega, para não prejudicar o empregado no recebimento 
do abono salarial, previsto no art. 239 da Constituição Federal. A lavratura do auto de infração, com a aplicação ou não da multa correspondente ao 
atraso, não entrega da RAIS ou entrega com erros ou omissões, NÃO isenta o empregador da obrigatoriedade de prestar as informações requeridas 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 
12. LOCAIS PARA ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS 
a) As orientações quanto ao preenchimento das informações e os procedimentos para instalação do programa GDRAIS2006 poderão ser obtidas junto 
à Central de Atendimento do SERPRO pelo telefone 0800-7282326 ou endereço eletrônico: www.rais.gov.br - opção “Fale Conosco”. 
b) Orientações gerais poderão ser obtidas mediante contato com o Ministério do Trabalho e Emprego, Brasília/DF. Fax: (0xx61) 3317-8272 - e-mail: 
rais.sppe@mte.gov.br. 
c) As correspondências para esclarecimentos complementares quanto à declaração da RAIS poderão ser encaminhadas para o endereço especificado 
abaixo: 
Ministério do Trabalho e Emprego  
Secretaria de Políticas Públicas de Emprego 
Departamento de Emprego e Salário 
Coordenação-Geral de Estatísticas do Trabalho 
Esplanada dos Ministérios, Bloco "F", Edifício Anexo, Ala 
“B” Sala 204 
70059-900 - Brasília/DF. 
PARTE II 
PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DA RAIS 
O responsável pelo fornecimento das informações deve observar, rigorosamente, as orientações para o correto preenchimento dos campos do 
Programa GDRAIS2006, evitando prejuízos ao estabelecimento/entidade e, em especial, aos empregados/servidores, no que se refere ao recebimento 
do abono salarial pago pelas agências da Caixa Econômica Federal (PIS) ou Banco do Brasil (PASEP). Para o preenchimento dos campos tipo de 
Admissão, Vínculo, Grau de Instrução, CBO, Nacionalidade, Raça/Cor e Causas do Desligamento, deve ser verificado o código correspondente a 
cada empregado e para os campos da Natureza Jurídica, do Município e CNAE, deve ser verificado o código correspondente ao empregador. 
Notas: 
I. Após a instalação do programa (item 5.1, PARTE I), o declarante deve utilizar o GDRAIS2006 iniciando pela opção "Nova Declaração", preencher 
os campos que caracterizam o estabelecimento e passar para o preenchimento dos campos referentes às telas "Informações Cadastrais" e "Informações 
Econômicas" do estabelecimento. 
Em seguida, iniciar a declaração dos trabalhadores, utilizando a opção “vínculos” para informar os campos contidos nas opções "Dados Pessoais do 
Empregado/servidor", "Informações da Admissão", "Vínculo Empregatício" e "Remunerações Mensais". 
II. È fundamental a conferência detalhada das informações após o preenchimento dos campos. Caso seja verificada qualquer incorreção nos dados 
declarados, após a entrega das informações, cabe ao declarante proceder às correções, seguindo as orientações descritas no item 10, Parte I. 
1. NOVA DECLARAÇÃO 
Para que a entrega da RAIS seja correta, os campos da declaração referentes aos dados do estabelecimento devem ser preenchidos de acordo com as 
instruções apresentadas a seguir: 
A) ANO-BASE DA DECLARAÇÃO 
Esta declaração refere-se às informações do ano-base 2006. 
No caso de encerramento das atividades, assinalar a quadrícula para informar que o estabelecimento está encerrando suas atividades e informar a data 
de encerramento (dia, mês e ano no formato DD/MM/AAAA). 
<!ID12156-2> 

B) TIPO DE DECLARAÇÃO - Deve ser marcada, obrigatoriamente, uma das opções abaixo, referentes à existência ou não de empregados no ano-
base: 
RAIS com empregados 
RAIS sem empregados 
B.1) O estabelecimento sem empregados (RAIS NEGATIVA), deve informar se exerceu atividade durante o mês de dezembro do ano-base que está 
sendo declarado, marcando a opção SIM. Caso contrário deve ser marcada a opção NÃO. 
C) INSCRIÇÃO NO CNPJ/CEI - Informe o número de inscrição no CNPJ com 14 dígitos, sendo o número básico com 8, a ordem com 4 e o DV com 
2 dígitos. Caso o estabelecimento não seja obrigado a se inscrever no CNPJ, deve informar a matrícula CEI (12 dígitos), sem digitar 00 a esquerda 
para evitar que o CEI seja transformado em CNPJ. 
Não é permitida a utilização de qualquer outro tipo de identificador para o estabelecimento, como CPF, INCRA, etc. 
Atenção! 
Confira a inscrição CNPJ e a razão social com o Cartão de Identificação da Pessoa Jurídica. 
D) PREFIXO - Este campo não é de preenchimento obrigatório; só deve ser preenchido quando o estabelecimento/entidade tiver que repetir o número 
do CNPJ, dentro do mesmo disquete para: fornecer as informações de seus empregados em grupos distintos,  
ou 
para declarar a vinculação da matrícula CEI de obra ao CNPJ da empresa. 
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O estabelecimento deverá gerar um subarquivo para cada declaração, as quais serão diferenciadas pelo código de prefixo 01 para o 1º grupo ou 1ª 
obra, 02 para o 2º grupo ou 2ª obra, e assim por diante. 
Não informe o DV - Dígito Verificador do CNPJ neste campo. 
E) CEI VINCULADO - Este campo deve ser preenchido somente pelo estabelecimento que possuir obra de construção civil. Informar a matrícula 
CEI neste campo e o CNPJ do estabelecimento/entidade no campo “inscrição no CNPJ/CEI”, conforme segue: 
1º - declarar os trabalhadores da empresa (matriz ou filial), iniciando a declaração pela inscrição do CNPJ, prefixo 00, deixando o campo CEI 
vinculado em branco; 
2º - declarar os trabalhadores da obra (canteiro) pelo CEI correspondente àquela obra (utilizando o prefixo 01 para a primeira obra, 02 para segunda 
obra e assim por diante) e informar o CNPJ da empresa para caracterizar a vinculação. 
Se a obra possuir CNPJ, a declaração deverá ser preenchida com o CNPJ.  
As empresas/entidades que possuírem CNPJ e CEI, simultaneamente, informar na declaração somente o CNPJ. 
F) RAZÃO SOCIAL DO ESTABELECIMENTO – Informar a razão social vigente em dezembro, conforme registro constante no CNPJ da Secretaria 
da Receita Federal e no CEI. 
G) PARA USO DA EMPRESA - Campo não obrigatório, de livre utilização pela empresa.  
Atenção! 
Ao concluir o preenchimento dos campos acima, clique no botão “OK” para continuar o preenchimento da declaração. 
O botão “Vínculos” não deve ser acionado antes de finalizar o preenchimento das informações referentes ao estabelecimento. 
INFORMAÇÕES REFERENTES AO ESTABELECIMENTO 
Clique na paleta “Informações Cadastrais” para continuar o preenchimento da declaração. 
A) INFORMAÇÕES CADASTRAIS 
ENDEREÇO - Informe o endereço do estabelecimento: 
- Logradouro: nome da rua, avenida, praça, etc. 
- Número: número da casa, lote, quadra, etc. 
- Complemento: número do bloco, apartamento, sala, etc. 
- Bairro/Distrito: centro, nome da vila, jardim, etc. 
- CEP: o Código de Endereçamento Postal (com oito algarismos) 
deve ser específico da rua, avenida ou bairro. Ex: 70059-900 - Esplanada dos Ministérios, Bloco "F". 
MUNICÍPIO - Informe o código, o nome e a UF: 
- Código: clique no ícone “Mão” (indicador de opções), indique a Unidade da Federação com duplo clique e selecione com um clique o Código do 
seu Município (com sete algarismos), de acordo com a tabela de codificação do IBGE, disponível no programa GDRAIS. 
- Nome: ao selecionar o código, o nome do município será preenchido automaticamente. 
- UF: a Sigla da Unidade da Federação será preenchida automaticamente. 
TELEFONE - Informe o código DDD e o número do telefone para contato com o estabelecimento. 
E-MAIL - Informe o endereço eletrônico para contato com o estabelecimento. 
Atenção! 
Após o preenchimento desse campo, clique na paleta “Informações Econômicas” para continuar o preenchimento da declaração. 
B). INFORMAÇÕES ECONÔMICAS - Informe a principal atividade econômica do estabelecimento. 
B.1) ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) - Clique no ícone “Mão” (indicador de opções) com duplo clique indique o grupo de atividades a que 
pertence a empresa/entidade e com um clique selecione o código da principal atividade econômica do estabelecimento, de acordo com a Classificação 
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) - versão 2.0, publicada na Resolução IBGE nº 1, de 4 de setembro de 2006. 
Notas: 
I - Os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) mudaram. A ampla revisão realizada objetivou retratar melhor a 
organização da estrutura econômica brasileira, bem como manter a comparabilidade internacional das estatísticas. 
II - Para preencher adequadamente o campo CNAE na declaração da RAIS, o estabelecimento deve consultar a nova tabela utilizando o aplicativo de 
pesquisa disponível nos endereços eletrônicos www.cnae.ibge.gov.br ou www.mte.gov.br. Em caso de dúvida, o estabelecimento poderá submeter seu 
questionamento à Central de Dúvidas da Comissão Nacional de Classificação - CONCLA, por meio do e-mail cnae@ibge.gov.br. 
B.2) NATUREZA JURÍDICA - Clique no ícone “Mão” (indicador de opções) e indique com um clique o código da natureza jurídica do 
estabelecimento, conforme códigos aprovados pela Comissão Nacional de Classificação (CONCLA) - Resolução CONCLA  nº 08, de 17 de 
dezembro de 2002. 
O preenchimento deste campo atende ao artigo 1º da Portaria MTE nº 1012 de 04 de agosto de 2003. 
Códigos: 
1. Administração Pública 
101-5 - Órgão Público do Poder Executivo Federal 
102-3 - Órgão Público do Poder Executivo Estadual ou do 
Distrito Federal 
103-1 - Órgão Público do Poder Executivo Municipal 
104-0 - Órgão Público do Poder Legislativo Federal 
105-8 - Órgão Público do Poder Legislativo Estadual ou do 
Distrito Federal 
106-6 - Órgão Público do Poder Legislativo Municipal 
107-4 - Órgão Público do Poder Judiciário Federal 
108-2 - Órgão Público do Poder Judiciário Estadual 
110-4 - Autarquia Federal 
111-2 - Autarquia Estadual ou do Distrito Federal 
112-0 - Autarquia Municipal 
113-9 - Fundação Federal 
114-7 - Fundação Estadual ou do Distrito Federal 
115-5 - Fundação Municipal 
116-3 - Órgão Público Autônomo Federal 
117-1 - Órgão Público Autônomo Estadual ou do Distrito 
Federal 
118-0 - Órgão Público Autônomo Municipal 
2. Entidades Empresariais 
201-1 - Empresa Pública 
203-8 - Sociedade de Economia Mista 
204-6 - Sociedade Anônima Aberta 
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205-4 - Sociedade Anônima Fechada 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 
207-6 - Sociedade Empresária em Nome Coletivo 
208-9 - Sociedade Empresária em Comandita Simples 
209-7 - Sociedade Empresária em Comandita por Ações 
212-7 - Sociedade em Conta de Participação 
213-5 - Empresário (Individual) 
214-3 - Cooperativa 
215-1 - Consórcio de Sociedades 
216-0 - Grupo de Sociedades 
217-8 - Estabelecimento, no Brasil, de Sociedade Estrangeira 
219-4 - Estabelecimento, no Brasil, de Empresa Binacional Argentino- Brasileira 
220-8 - Entidade Binacional Itaipu 
221-6 - Empresa Domiciliada no Exterior 
222-4 - Clube/Fundo de Investimento 
223-2 - Sociedade Simples Pura 
224-0 - Sociedade Simples Limitada 
225-9 - Sociedade Simples em Nome Coletivo 
226-7 - Sociedade Simples em Comandita Simples 
3. Entidades sem Fins Lucrativos 
303-4 - Serviço Notarial e Registral (Cartório) 
304-2 - Organização Social 
305-0 - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 
306-9 - Outras Formas de Fundações Mantidas com Recursos Privados 
307-7 - Serviço Social Autônomo 
308-5 - Condomínio Edilício 
309-3 - Unidade Executora (Programa Dinheiro Direto na Escola) 
310-7 - Comissão de Conciliação Prévia 
311-5 - Entidade de Mediação e Arbitragem 
312-3 - Partido Político 
313-1 - Entidade Sindical 
320-4 - Estabelecimento, no Brasil, de Fundação ou Associação Estrangeiras 
321-2 - Fundação ou Associação Domiciliada no Exterior 
399-9 - Outras Formas de Associação 
4. Pessoas Físicas 
401-4 - Empresa Individual Imobiliária 
402-2 - Segurado Especial 
408-1 - Contribuinte individual 
409-0 - Candidato a Cargo Político Eletivo 
5. Organizações Internacionais e Outras Instituições Extraterritoriais 
500-2 - Organização Internacional e Outras Instituições Extraterritoriais 
B.3) PROPRIETÁRIOS - Informe o número de proprietários/sócios que exercem atividades no estabelecimento a que se refere esta declaração. 
B.4) DATA-BASE - Informe a data-base da categoria (mês do reajuste salarial) com maior número de empregados no estabelecimento/entidade. 
Códigos: 
01 - janeiro 04 - abril 07 - julho 10 – outubro 02 - fevereiro 05 - maio 08 - agosto 11 – novembro 03 - março 06 - junho 09 - setembro 12 - dezembro 
Após o preenchimento desse campo, clique na paleta “Informações Econômicas (continuação)” para continuar o preenchimento da declaração. 
B.5) PORTE DO ESTABELECIMENTO - Selecione o porte do estabelecimento clicando em: 
B.5.1) MICROEMPRESA - Informe se o estabelecimento se enquadra como microempresa. 
Conforme a Lei nº 9.841/99, artigo 2º, inciso I, trata-se de microempresa, “a pessoa jurídica e a firma mercantil individual que tiver receita bruta anual 
igual ou inferior a R$ 433.755,14 (quatrocentos e trinta e três mil, setecentos e cinqüenta e cinco reais e quatorze centavos)”. (Redação dada pelo 
Decreto nº 5.028/04). 
B.5.2) EMPRESA DE PEQUENO PORTE - Informe se o estabelecimento se enquadra como Empresa de Pequeno Porte.  
Conforme a Lei nº 9.841/99, artigo 2º, inciso II, trata-se de empresa de pequeno porte, “a pessoa jurídica e a firma mercantil individual que, não 
enquadrada como microempresa, tiver receita bruta anual superior a R$ 433.755,14 (quatrocentos e trinta e três mil, setecentos e cinqüenta e cinco 
reais e quatorze centavos) e igual ou inferior a R$ 2.133.222,00 (dois milhões, cento e trinta e três mil, duzentos e vinte e dois reais)”. (Redação dada 
pelo Decreto nº 5.028/04). 
B.5.3) EMPRESA/ÓRGÃO NÃO CLASSIFICADOS NOS 
ITENS ANTERIORES - Informe se o estabelecimento não se enquadra como microempresa ou como Empresa de Pequeno Porte. 
B.6) OPTANTE PELO SIMPLES - Este campo só deve ser preenchido pelos estabelecimentos que se declararam como "Microempresa" ou “Empresa 
de Pequeno Porte”. 
Atenção! 
Ao concluir o preenchimento dos campos acima, clique no botão “OK” para gravar a declaração quando tratar-se da RAIS Negativa ou para continuar 
com o preenchimento da RAIS com empregados. 
O declarante poderá, também, clicar diretamente nos botões “Vínculos” e “Novo”, para continuar o preenchimento da declaração ou para exibir os 
nomes dos empregados/servidores informados.  
B.7) A EMPRESA PARTICIPA DO PAT? 
- Informe se o estabelecimento participa ou não do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), clicando na opção “SIM” ou “NÃO”, e na 
próxima tela, preencha as informações complementares do PAT. 
- Informe o número de trabalhadores por estabelecimento/CNPJ beneficiados pelo PAT de acordo com a faixa salarial: 
Até 5 salários mínimos:_________. 
Acima de 5 salários mínimos:_________. 
Observação: 
Para estabelecer a faixa salarial, deverá ser utilizada como base de cálculo a remuneração total do empregado, entendendo-se remuneração como a 
soma de salário, abonos, adicionais, gratificações, gorjetas, etc. 
- Informe, a seguir, o percentual da(s) modalidade(s) utilizada(s) pela empresa, em relação ao número total de beneficiados. O percentual deve ser 
informado na forma de número inteiro, ou seja, sem frações decimais. Ex. 100%, 20%, 39%, etc. 
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Serviço próprio:________ Refeições Transportadas:_________ 
Administração de Cozinhas:________ Cesta de Alimentos:_________ 
Refeição-Convênio:________ Alimentação-Convênio:_________ 
O PAT, instituído pela Lei 6.321, de 14 de abril de 1976 e regulamentado pelo Decreto n.º 05, de 14 de janeiro de 1991, prioriza o atendimento aos 
trabalhadores de baixa renda , isto é, aqueles que ganham até 05 salários-mínimos mensais. As empresas que aderem ao PAT são beneficiadas com 
incentivo fiscal e a alimentação concedida ao empregado não integra o salário-de-contribuição. 
B.8) INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES 
SINDICAIS PATRONAIS 
Nestes campos devem ser informados os dados relativos às seguintes contribuições: 
A) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA – Informe o número do CNPJ da entidade beneficiária, com 14 dígitos, sendo o número básico 
com 8, a ordem com 4 e o DV com 2 dígitos. 
A ordem deve ser necessariamente, 0001, que representa a matriz da entidade. Caso o recolhimento seja realizado para a conta emprego e salário o 
CNPJ informado deve ser o do MTE: 37.115.367/0001-60. 
A.1) Valor da contribuição sindical - Informe o valor total da contribuição sindical, em reais (com centavos), pago no ano-base pela empresa à 
entidade sindical patronal. 
B) CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - Informe o(s) número(s) do CNPJ da entidade beneficiária, com 14 dígitos, sendo o número básico com 8, a 
ordem com 4 e o DV com 2 dígitos, da entidade à qual a empresa é filiada. A ordem deve ser necessariamente, 0001, que representa a matriz da 
entidade. 
B.1) Valor da contribuição associativa - Informe, para cada CNPJ, o valor total correspondente da contribuição associativa, em reais (com centavos), 
pago no ano-base pela empresa à entidade sindical patronal. 
C) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - Informe o número do CNPJ da entidade beneficiária, com 14 dígitos, sendo o número básico com 8, a 
ordem com 4 e o DV com 2 dígitos. A ordem deve ser, necessariamente, 0001, que representa a matriz da entidade. 
C.1) Valor da contribuição assistencial - Informe o valor total da contribuição prevista no acordo ou convenção coletiva, em reais (com centavos), 
pago no ano-base pela empresa à entidade sindical patronal. 
D) CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - Informe o número do CNPJ da entidade beneficiaria, com 14 dígitos, sendo o número básico com 8, a 
ordem com 4 e o DV com 2 dígitos. A ordem deve ser, necessariamente, 0001, que representa a matriz da entidade.  
D.1) Valor da contribuição confederativa - Informe o valor total da contribuição prevista no acordo ou convenção coletiva, em reais (com centavos), 
pago no ano-base pela empresa à entidade sindical patronal. 
Notas: 
I. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA – Contribuição compulsória devida por todos àqueles que são empregadores e exercem atividade 
econômica independentemente de filiação a sindicatos, e é recolhida no mês de janeiro de cada ano, em favor da entidade sindical correspondente ou à 
Conta Especial Emprego e Salário, a partir da aplicação de alíquotas sobre o capital social, conforme os arts. 579 e 580 da CLT. As informações 
referentes à contribuição sindical (entidade beneficiária e valores) são obrigatórias.  
II. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - Trata-se de uma contribuição obrigatória somente àqueles que se associarem (filiarem) aos sindicatos. A 
filiação não é obrigatória, mas quando ocorre será obrigatório o recolhimento desta contribuição, prevista nos arts. 545 e 548 da CLT. A informação 
dos valores pagos a título de contribuição associativa é facultativa. 
III. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - Consiste em um pagamento previsto em norma coletiva, em favor do sindicato representativo, em virtude 
deste ter participado de negociações coletivas, com o objetivo de cobrir os seus custos adicionais. Seus montantes, oportunidade e forma são definidos 
na norma coletiva.  
Fundamentação legal: alínea “e” do artigo 513 da CLT. A informação dos valores pagos a título de contribuição assistencial é facultativa. 
IV. CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - Aprovada em assembléia geral do sindicato de categoria. Seus montantes, oportunidade e forma são 
definidos por esta assembléia e tem por finalidade o custeio do sistema confederativo. Fundamentação legal:  
inciso IV do art. 8º da Constituição Federal/88. A informação dos valores pagos a título de contribuição confederativa é facultativa.  
V. Embora seja de recolhimento obrigatório, a contribuição sindical não é devida em alguns casos, a saber: entidades sem fins lucrativos, micro e 
pequenas empresas optantes pelo SIMPLES, empresas que não possuem empregados e órgãos públicos. 
VI. Empresa que recolhe em favor de mais de uma entidade sindical patronal, deve ser informado o CNPJ da entidade sindical que representa a 
categoria econômica preponderante (principal) da empresa. 
VII. Empregadores rurais - a contribuição sindical dos empregadores rurais está regulamentada no Decreto Lei nº 1.166/71, que determina o 
enquadramento sindical e os valores a serem recolhidos à entidade sindical de empregadores rurais VIII. Recolhimento da contribuição sindical de 
forma centralizada - Conforme disposto no art. 581 da Consolidação das Leis do Trabalho, é admissível se as sucursais ou filiais da empresa 
estiverem localizadas na mesma base territorial da entidade sindical representativa da sede da empresa. Nesse sentido, deve-se declarar a forma como 
o desconto da contribuição sindical foi efetivamente realizado. 
a. Recolhimento único ou centralizado - No caso de empresa que centralizou o recolhimento das contribuições sindicais, deve ser informado no 
campo “centralizadora” o CNPJ do estabelecimento que realizou o pagamento das contribuições. Neste caso, caberá ao estabelecimento que 
centralizou o pagamento informar a entidade beneficiária e os valores pagos. 
b. Recolhimento proporcional ou descentralizado - No caso de empresa que efetuou os recolhimentos das contribuições sindicais de forma 
descentralizada, o campo relativo à entidade sindical deve ser preenchido tanto pela matriz, quanto pelas filiais, observada a proporcionalidade. 
IX. O recolhimento da contribuição sindical dos empregadores é efetuado no mês de janeiro de cada ano. Aos que se estabelecem após este mês, a 
contribuição será efetuada na ocasião em que requeiram o registro ou licença para exercício de sua atividade (artigo 587 da CLT). Por exemplo: se o 
empregador requereu licença no mês de dezembro, neste mês, deve recolher a contribuição sindical e informar na RAIS do respectivo ano-base. 
INFORMAÇÕES REFERENTES AO EMPREGADO/SERVIDOR 
As informações de cada empregado/servidor devem constar na RAIS de todos os estabelecimentos da empresa/entidade aos quais ele esteve vinculado 
durante o ano-base, cabendo, a cada estabelecimento (CNPJ específico), fornecer as informações referentes ao período em que o empregado esteve a 
ele vinculado, seja como “transferido”, “cedido” ou na categoria de “contratado”.  No caso de empregado desligado e readmitido no decorrer do ano-
base, as informações referentes a cada um dos períodos deverão ser fornecidas separadamente. 
Para os empregados que não podem ser relacionados na RAIS: vide item 4, Parte I. 
Notas: 
I. O Programa GDRAIS2006 permite abrir um vínculo já digitado para executar atualizações, ou, abrir uma nova tela e informar um novo vínculo: 
para abrir um vínculo existente: deve ser selecionada uma inscrição PIS/PASEP e logo em seguida acionado o botão “exibir”.  
para iniciar a declaração de um novo vínculo: deve ser acionado o botão “novo” vínculo. 
para localizar um vínculo informado: deve ser indicado o PIS/PASEP ou o nome do empregado/servidor. 
II. Para excluir vínculos antes de gravar e entregar a declaração, exiba o vínculo a ser excluído e acione o botão “Excluir”. 
III. Após acionar os botões “Vínculos” e “Novo”, o declarante deve clicar na paleta “Dados Pessoais do Empregado/servidor”. 
A) DADOS PESSOAIS DO EMPREGADO/ SERVIDOR 
Para iniciar a declaração das informações do empregado/servidor, o declarante deve ter preenchido corretamente os campos obrigatórios do 
estabelecimento. 
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A.1) IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADO/ SERVIDOR 
A.2) CÓDIGO PIS/PASEP - Informe o número de inscrição do empregado/servidor, obrigatoriamente, com 11 algarismos. 
Nota: 
Caso o empregado esteja cadastrado no PIS e no PASEP ou apresente mais de uma inscrição, independentemente do motivo, deve ser informado o 
número correspondente à inscrição mais antiga. Outras situações devem ser solucionadas junto às agências do Banco do Brasil ou da Caixa 
Econômica Federal. 
Atenção! 
Certifique se a inscrição PIS/PASEP e o nome do trabalhador estão corretos. 
A.3) NOME DO EMPREGADO/SERVIDOR - Informe o nome civil do empregado/servidor. Os títulos e patentes devem ser omitidos. Abreviar os 
nomes intermediários, quando necessário, utilizando a primeira letra. 
A.4) SEXO - Selecione masculino ou feminino de acordo com o sexo do empregado/servidor. 
A.5) DATA DE NASCIMENTO - Dia, mês e ano, no formato DD/MM/AAAA. 
A.6) RAÇA/COR - Clique no ícone “Mão” (indicador de opções) e selecione com um clique o código compatível com a cor ou raça do trabalhador, 
conforme a tabela abaixo: 
1. Indígena - para a pessoa que se enquadrar como indígena ou índia; 
2. Branca - para a pessoa que se enquadrar como branca; 
4. Preta - para a pessoa que se enquadrar como preta; 
6. Amarela - para a pessoa que se enquadrar como de raça amarela (de origem japonesa, chinesa, coreana, etc.); 
8. Parda - para a pessoa que se enquadrar como parda ou se declarar como mulata, cabocla, cafuza, mameluca ou mestiça de preto com pessoa de 
outra cor ou raça; ou 9. Não informado. 
A.7) DEFICIENTE HABILITADO OU BENEFICIÁRIO 
REABILITADO - Marcar a quadrícula “SIM”, se o empregador/servidor é portador de deficiência habilitado ou beneficiário reabilitado, definidos 
conforme o Decreto nº 3.298/99, e Decreto nº 5.296/04. Caso contrário, marcar a quadrícula “NÃO”. 
Atenção! 
O preenchimento deste campo é obrigatório para todas as empresas, independentemente do número de empregados.  
A.7.1) TIPO DE DEFICIÊNCIA/BENEFICIÁRIO REABILITADO 
- Informe o tipo de deficiência do empregado/servidor, conforme as categorias abaixo, ou se o mesmo é beneficiário reabilitado da Previdência Social: 
1 - Física 
2 - Auditiva 
3 - Visual 
4 - Mental 
5 - Múltipla 
6 - Reabilitado 
A.8) NACIONALIDADE - Clique no ícone “Mão” (indicador de opções) e selecione com um clique o código da nacionalidade compatível com o 
trabalhador, conforme tabela abaixo: 
10 - Brasileiro 31 - Belga 41 - Japonês 
20 - Naturalizado Brasileiro 32 - Britânico 42 - Chinês 
21 - Argentino 34 - Canadense 43 - Coreano 
22 - Boliviano 35 - Espanho 45 - Português 
23 - Chileno 36 - Norte-americano (EUA) 48 - Outros latinoamericanos 
24 - Paraguaio 37 - Francês 49 - Outros asiáticos 
25 - Uruguaio 38 - Suíço 50 - Outros 
30 - Alemão 39 - Italiano 
A.9) ANO DE CHEGADA - Para estrangeiros, informe o ano (AAAA) de chegada ao Brasil. Para os brasileiros, deixar em branco. 
A.10) GRAU DE INSTRUÇÃO - Clique no ícone “Mão” 
(indicador de opções) e selecione com um clique o código do Grau de Instrução compatível com o trabalhador, conforme tabela abaixo: 
1. Analfabeto, inclusive o que, embora tenha recebido instrução, não se alfabetizou. 
2. Até a 4ª série incompleta do ensino fundamental (antigo 1º grau ou primário) que se tenha alfabetizado sem ter freqüentado escola regular. 
3. 4ª série completa do ensino fundamental (antigo 1º grau ou primário). 
4. Da 5ª à 8ª série do ensino fundamental (antigo 1º grau ou ginásio). 
5. Ensino fundamental completo (antigo 1º grau ou primário e ginasial). 
6. Ensino médio incompleto (antigo 2º grau, secundário ou colegial). 
7. Ensino médio completo (antigo 2º grau, secundário ou colegial). 
8. Educação superior incompleto. 
9. Educação superior completo. 
10. Mestrado. 
11. Doutorado. 
A.11) CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL 
(CTPS) - Informe o número de registro da Carteira de Trabalho do empregado, com 11 algarismos. 
A.11.1) SÉRIE - Informe o número de série da Carteira de Trabalho do empregado, sem a Unidade da Federação. 
A.12) CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS (CPF) – Deve ser informado o número de inscrição do empregado, com 11 algarismos.  
A.13) PARA USO DA EMPRESA - Neste campo a empresa pode fazer anotações pertinentes ao empregado, como número de registro ou matrícula, e 
outros. 
Atenção! 
Após o preenchimento desse campo, clique na paleta “Informações Referentes à Admissão” para continuar o preenchimento da declaração. 
B) INFORMAÇÕES DA ADMISSÃO 
B.1) ADMISSÃO/PROVIMENTO OU TRANSFERÊNCIA/MOVIMENTAÇÃO 
B.2) DATA - Informe o dia, mês e ano de admissão/provimento do empregado/servidor na empresa/entidade ou a data da transferência/movimentação 
para o novo local de trabalho. 
B.3) CÓDIGO E TIPO DE ADMISSÃO/PROVIMENTO -  
Clique no ícone “Mão” (indicador de opções) e selecione com um clique o código do tipo de admissão/provimento ou transferência/movimentação 
do empregado/servidor, conforme tabela abaixo: 
1. Admissão de empregado no primeiro emprego ou nomeação de servidor em caráter efetivo ou em comissão, no primeiro emprego. 
2. Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou nomeação de servidor em caráter efetivo ou em comissão, com emprego anterior 
(reemprego). 
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3. Transferência de empregado oriundo de estabelecimento da mesma empresa ou de outra empresa ou redistribuição/requisição/exercício provisório 
ou exercício descentralizado de servidor oriundo da mesma entidade ou de outra entidade, com ônus para a cedente. 
4. Transferência de empregado oriundo de estabelecimento da mesma empresa ou de outra empresa ou redistribuição/requisição/exercício provisório 
ou exercício descentralizado de servidor oriundo da mesma entidade ou de outra entidade, sem ônus para a cedente. 
5. Reintegração 
6. Recondução (especifico para servidor público). 
7. Reversão ou readaptação (especifico para servidor público) 
B.4) SALÁRIO CONTRATUAL - Informe o salário básico constante no contrato de trabalho ou registrado na Carteira de Trabalho, resultante da 
última alteração salarial, podendo corresponder ao último mês trabalhado no ano-base. 
B.4.1) VALOR - Deve ser informado em reais (com centavos). B.5) HORAS SEMANAIS - Indique o número de horas normais de trabalho do 
empregado por semana, sem incluir horas extras. 
Exemplos: 
8 horas por dia em semana de 5 1/2 dias = 44 
8 horas por dia em semana de 5 dias = 40 
6 horas por dia em semana de 6 dias = 36 
6 horas por dia em semana de 5 dias = 30 
4 horas por dia em semana de 6 dias = 24 
B.6) HORAS EXTRAS MENSAIS - Informe o total de horas extras trabalhadas pelo empregado/servidor durante o mês, se houver. 
Notas: 
No caso de horas fracionadas, arredondar para menos valores até 30 minutos e para mais, valores que excedem 30 minutos. Exemplo: 
1h30min = 1 e 1h35 = 2. 
No caso de empresas/órgãos que trabalham com sistema de Banco de Horas, estas só devem ser computadas no campo se, por qualquer motivo, o 
trabalhador/servidor tiver recebido remuneração referente a essas horas adicionais. 
B.7) CÓDIGO E TIPO DE SALÁRIO CONTRATUAL - 
Clique no ícone “Mão” (indicador de opções) e selecione com um clique o código do tipo de salário do empregado/servidor, de acordo com o contrato 
de trabalho e não com a periodicidade do pagamento, conforme tabela abaixo: 
1 - Mensal 3 - Semanal 5 - Horário 7 - Outros 
2 - Quinzenal 4 - Diário 6 - Tarefa 
Notas: 
I. Para empregado cujo salário é pago por comissão ou por diversas tarefas com remunerações diferentes, deve-se informar a média mensal dos 
salários pagos no ano-base. 
II. Para diretor sem vínculo empregatício, optante pelo FGTS, informar o último rendimento em vigor no ano-base. 
III. Para empregado em cuja CTPS conste o salário mais comissão, informar o salário-base acrescido da média mensal de comissões pagas no ano-
base. 
96. Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por Lei Estadual. 
97. Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por Lei Municipal. 
Nota: 
I. O aprendiz deve ser maior de 14 anos e menor de 24 anos, nos termos do art. 428 da CLT, regulamentado pelo Decreto nº 5.598, de 1º de dezembro 
de 2005. "Informe se existe alvará judicial autorizando o trabalho do menor de 16 anos, que não seja aprendiz, clicando na opção SIM, caso contrário, 
clique na opção NÃO”. 
D) INFORMAÇÕES DO LOCAL DE TRABALHO DO EMPREGADO/ SERVIDOR 
Este campo somente deve ser preenchido, caso o empregado/servidor preste seus serviços fora do município do declarante, devendo ser indicado o 
código do município conforme abaixo: 
D.1) LOCAL DE TRABALHO - Clique no ícone “Mão” (indicador de opções), indique a Unidade da Federação com duplo clique e selecione com 
um clique o Código do Município, com 7 algarismos, de acordo com a tabela de codificação do IBGE, disponível no programa GDRAIS. Para o 
empregado que presta serviço em mais de um município, informar o código do município da empresa contratante. 
E.) INFORMAÇÕES DO AFASTAMENTO 
E.1) AFASTAMENTO - Clique no ícone “Mão” (indicador de opções) e selecione o motivo do afastamento do empregado/servidor.  
No caso do empregado/servidor afastado por mais de um motivo no ano-base, informar o motivo correspondente a cada afastamento, conforme tabela 
abaixo: 
E.2) MOTIVOS DE AFASTAMENTOS DO EMPREGADO/SERVIDOR DURANTE O ANO-BASE 
10. Acidente do trabalho típico (que ocorre no exercício de atividades profissionais a serviço da empresa) 
20. Acidente do trabalho de trajeto (ocorrido no trajeto residência - trabalho - residência) 
30. Doença relacionada ao trabalho 
40. Doença não relacionada ao trabalho 
50. Licença maternidade 
60. Serviço militar obrigatório 
70. Licença sem vencimento/sem remuneração 
E.3.) Período do afastamento - Informe o dia e o mês do início e do fim de cada afastamento do empregado/servidor. O início do afastamento é 
contado a partir do primeiro dia não trabalhado, informando somente os afastamentos superiores a 15 dias. Caso haja mais de três afastamentos, 
relacionar os de maior duração. Durante o período do afastamento o campo remuneração mensal deve ser preenchido da seguinte forma: 
a) Trabalhador Celetista - Informar remuneração somente nos casos em que houver pagamento por parte do empregador durante o período do 
afastamento. 
b) Servidor Público - Informar a remuneração mensal percebida do órgão durante o período do afastamento. 
E.4) TOTAL DE DIAS - Informar a soma de dias de todos os afastamentos do empregado/servidor durante todo o ano-base. Havendo mais de três 
afastamentos, incluir na soma os afastamentos não relacionados. 
Atenção! 
a) Para os afastamentos iniciados em ano-base anterior, a data de início a ser declarada será 01 de janeiro. Para os afastamentos que ultrapassarem o 
ano-base, a data do fim a ser declarada, será 31 de dezembro, pois a informação prestada refere-se ao ano-base 2006. 
F) INFORMAÇÕES DO DESLIGAMENTO 
F.1) DESLIGAMENTO/VACÂNCIA OU TRANSFERÊNCIA/MOVIMENTAÇÃO 
F.2) DATA - Informe o dia e mês em que ocorreu o desligamento/vacância, ou a transferência/movimentação do empregado/servidor. 
F.3) CÓDIGO E DESCRIÇÃO - Clique no ícone “Mão” (indicador de opções) e selecione com um clique o código do tipo de desligamento/vacância 
ou transferência/movimentação, o qual só deve ser informado se tiver ocorrido durante o ano-base, observando-se o preenchimento correto da causa 
conforme tabela abaixo: 
10. Rescisão de contrato de trabalho por justa causa e iniciativa do empregador ou demissão de servidor. 
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11. Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de oficio de servidor de cargo efetivo ou exoneração 
de cargo em comissão. 
12. Término do contrato de trabalho. 
20. Rescisão com justa causa por iniciativa do empregado (rescisão indireta) 
21. Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor. 
22. Posse em outro cargo inacumulável (especifico para servidor público). 
30. Transferência de empregado entre estabelecimentos da mesma empresa ou para outra empresa ou redistribuição/cessão/readaptação do servidor na 
mesma entidade ou em outra entidade, com ônus para a cedente. 
31. Transferência de empregado entre estabelecimentos da mesma empresa ou para outra empresa ou redistribuição/cessão/readaptação do servidor na 
mesma entidade ou em outra entidade, sem ônus para a cedente. 
40. Mudança de regime trabalhista. 
50. Reforma de militar para a reserva remunerada. 
60. Falecimento. 
62. Falecimento decorrente de acidente do trabalho típico (que ocorre no exercício de atividades profissionais a serviço da empresa). 
<!ID12156-3> 

B.8) CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES (CBO) 
B.81) CÓDIGO E DESCRIÇÃO - Clique no ícone 
“Mão”(indicador de opções), indique com duplo clique o subgrupo principal e a família ocupacional a que o empregado/servidor pertence 
e selecione com um clique o código de ocupação de acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), publicada no Diário Oficial da 
União, Portaria MTE nº 397, de 09 de outubro de 2002, vigente a partir de janeiro de 2003. Endereço eletrônico para consultas à tabela CBO - 
www.mtecbo.gov.br. 
Atenção! 
Após o preenchimento desse campo, clique na paleta “Vínculo Empregatício” para continuar o preenchimento da declaração.  
C) VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
C.1) CÓDIGO E DESCRIÇÃO - Clique no ícone “Mão” (indicador de opções) e selecione com um clique o código do tipo de vínculo empregatício 
ou relação de emprego. No caso do empregado/servidor possuir dois vínculos com o mesmo empregador, as informações devem ser prestadas 
separadamente. 
10. Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT, por prazo indeterminado. 
15. Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa física 
por contrato de trabalho regido pela CLT, por prazo indeterminado. 
20. Trabalhador rural vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Lei nº 5.889/73, por prazo indeterminado. 
25. Trabalhador rural vinculado a empregador pessoa física por contrato de trabalho regido pela Lei nº 5.889/73, por prazo indeterminado. 
30. Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar, vinculado a Regime Próprio de Previdência. 
31. Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar, vinculado ao Regime Geral de Previdência Social. 
35. Servidor público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por meio de legislação especial, não-regido pela CLT). 
40. Trabalhador avulso (trabalho administrado pelo sindicato da categoria ou pelo órgão gestor de mão-de-obra) para o qual é devido depósito de 
FGTS - CF 88, art. 7º, inciso III.  
50. Trabalhador temporário, regido pela Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974. 
55. Aprendiz contratado nos termos do art. 428 da CLT, regulamentado pelo Decreto nº 5.598, de 1º de dezembro de 2005.  
60. Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT, por tempo determinado ou obra certa. 
65. Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa física por contrato de trabalho regido pela CLT, por tempo determinado ou obra certa. 
70. Trabalhador rural vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Lei nº 5.889/73, por prazo determinado. 
75. Trabalhador rural vinculado a empregador pessoa física por contrato de trabalho regido pela Lei nº 5.889/73, por prazo determinado. 
80. Diretor sem vínculo empregatício para o qual a empresa/entidade tenha optado por recolhimento ao FGTS. 
90. Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido pela Lei nº 9.601, de 21 de janeiro de 1998. 
95. Contrato de Trabalho por Tempo Determinado, regido pela Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.849, de 26 
de outubro de 1999. 
96. Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por Lei Estadual. 
97. Contrato de Trabalho por Prazo determinado, regido por Lei Municipal. 
Nota: 
I. O aprendiz deve ser maior de 14 anos e menor de 24, nos termos do art. 428 da CLT, regulamentado pelo Decreto nº 5.598, de 1º de dezembro de 
2005. “Informe de existe alvará judicial autorizando o trabalho do menor de 16 anos, que não seja aprendiz, clicando na opção SIM, caso contrário, 
clique na opção “NÃO”. 
D) informações do local de trabalho do EMPREGADO/SERVIDOR 
Este campo somente deve ser preenchido, caso o empregado/servidor preste seus serviços fora do município do declarante, devendo ser indicado o 
código do município conforme abaixo: 
D.1. LOCAL DE TRABLAHO – Clique no ícone “Mão” (indicador de opões), indique a Unidade da Federação com duplo clique e selecione com um 
clique o Código do Município, com 7 algarismos, de acordo com a tabela de codificação do IBGE, disponível no programa GDRAIS. Para o 
empregado que presta serviço em mais de um município, informar o código do município da empresa contratante. 
E.) INFORMAÇÕES DO AFASTAMENTO 
E.1) AFASTAMENTO -  Clique no ícone “Mão” (indicador de opções) e selecione o motivo do afastamento do empregado/servidor. No caso do 
empregado/servidor afastado por mais de um motivo no ano=base, informar o motivo correspondente a cada afastamento, conforme tabela abaixo: 
E.2) MOTIVOS DE AFASTAMENTOS DO EMPREGADO/SERVIDOR DURANTE O ANO-BASE 
10. Acidente do trabalho típico (que ocorre no exercício de atividades profissionais a serviço da empresa? 
20. Acidente do trabalho de trajeto (ocorrido no trajeto residência – trabalho – residência) 
30. Doença relacionada ao trabalho 
40. Doença não relacionada ao trabalho 
50. Licença maternidade 
60. Serviço militar obrigatório 
70. Licença sem vencimento/sem remuneração 
E.3.) Período do afastamento – Informe o dia e o mês do início e do fim de cada afastamento do empregado/servidor. O início do afastamento é 
contado a partir do primeiro dia não trabalhado, informando somente os afastamentos superiores a 15 dias. Caso haja mais de três afastamentos, 
relacionar os de maior duração. Durante o período do afastamento o campo remuneração mensal deve ser preenchido da seguinte forma: 
a) Trabalhador Celetista – Informar remuneração somente nos casos em que houver pagamento por parte do empregador durante o período do 
afastamento. 
b) Servidor Público – Informar a remuneração mensal percebida do órgão durante o período do afastamento. 
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E.4) TOTAL DE DIAS – Informar a soma de dias de todos os afastamentos do empregado/servidor durante todo o ano-base. Havendo mais de três 
afastamentos, incluir na soma os afastamentos não relacionados. 
Atenção! 
a) Para os afastamentos iniciados em ano-base anterior, a data de início a ser declarada será 01 de janeiro. Para os afastamentos que ultrapassarem o 
ano-base, a data do fim a ser declarada, será 31 de dezembro, pois a informação prestada refere-se ao ano-base 2006. 
F) INFORMAÇÕES DO DESLIGAMENTO 
F.1) DESLIGAMENTO/VACÂNCIA OU TRANSFERÊNCIA/MOVIMENTAÇÃO 
F.2) DATA – Informe o dia e mês em que ocorreu o desligamento/vacância, ou a transferência/movimentação do empregado/servidor; 
F.3) CÓDIGO E DESCRIÇÃO – Clique no ícone “Mão” (indicador de opções) e selecione com um clique o código do tipo de desligamento/vacância 
o transferência/movimentação, o qual só deve ser informado se tiver ocorrido durante o ano=base, observando-se o preenchimento correto da causa 
conforme tabela abaixo: 
10. Rescisão de contrato de trabalho por justa causa e iniciativa do empregador ou demissão do servidor. 
11. Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de ofício de servidor de cargo efetivo ou exoneração 
de cargo em comissão. 
12. Término do contrato de trabalho. 
20. Rescisão com justa causa por iniciativa do empregado (rescisão indireta)   
21. Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor. 
22. Posse em outro cargo inacumulável (específico para servidor público) 
30. Transferência de empregado entre estabelecimento da mesma empresa ou para outra empresa ou redistribuição/cessão/readaptação do servidor na 
mesma entidade ou em outra entidade, com ônus para a cedente. 
40. Mudança de regime trabalhista. 
50. Reforma de militar para a reserva remunerada. 
60. Falecimento. 
62. Falecimento decorrente de acidente do trabalho típico (que ocorre no exercício de atividades profissionais a serviço da empresa). 
63. Falecimento decorrente de acidente do trabalho de trajeto (ocorrido no trajeto residência-trabalho-residência). 
64. Falecimento decorrente de doença profissional. 
70. Aposentadoria por tempo de contribuição, com rescisão contratual. 
71. Aposentadoria por tempo de contribuição, sem rescisão contratual. 
72. Aposentadoria por idade, com rescisão contratual.  
73. Aposentadoria por invalidez, decorrente de acidente do trabalho. 
74. Aposentadoria por invalidez, decorrente de doença profissional. 
75. Aposentadoria compulsória. 
76. Aposentadoria por invalidez, exceto a decorrente de doença profissional ou acidente do trabalho. 
78. Aposentadoria por idade, sem rescisão contratual. 
79. Aposentadoria especial, com rescisão contratual. 
80. Aposentadoria especial, sem rescisão contratual. 
I. Códigos 71, 78 e 80 - Aposentado por tempo de contribuição, aposentado por idade e aposentadoria especial, respectivamente, que continuam 
trabalhando, serão relacionados normalmente com esses códigos nos anos subseqüentes. 
II. Considera-se aposentadoria especial a prevista no art. 57 da Lei nº 8.213/91. 
G) INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES 
SINDICAIS DO EMPREGADO 
Nestes campos devem ser informados os dados relativos às seguintes contribuições: 
A) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA – Informe o número do CNPJ da entidade beneficiária, com 14 dígitos, sendo o número básico 
com 8, a ordem com 4 e o DV com 2 dígitos. 
A ordem deve ser, necessariamente, 0001, que representa a matriz da entidade. Caso o recolhimento seja realizado para a conta emprego e salário, o 
CNPJ informado deve ser o do MTE: 37.115.367/0001- 60. 
A.1) Valor da contribuição sindical - Informe o valor total da contribuição sindical, em reais (com centavos), pago no ano-base por empregado à 
entidade sindical laboral. 
B) CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - Informe o(s) número(s) do CNPJ da entidade beneficiária, com 14 dígitos, sendo o número básico com 8, a 
ordem com 4 e o DV com 2 dígitos. A ordem deve ser, necessariamente, 0001, que representa a matriz da entidade. 
B.1) Valor da contribuição associativa - Informe, para cada CNPJ, o valor total correspondente da contribuição associativa, em reais (com centavos), 
pago no ano-base por empregado à entidade sindical laboral. 
C) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - Informe o número do CNPJ da entidade beneficiária, com 14 dígitos, sendo o número básico com 8, a 
ordem com 4 e o DV com 2 dígitos. A ordem deve ser, necessariamente, 0001, que representa a matriz da entidade. 
C.1) Valor da contribuição assistencial - Informe o valor total da contribuição prevista no acordo ou convenção coletiva, em reais (com centavos), 
pago no ano base por empregado à entidade sindical laboral. 
D) CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - Informe o número do CNPJ da entidade beneficiária, com 14 dígitos, sendo o número básico com 8, a 
ordem com 4 e o DV com 2 dígitos. A ordem deve ser, necessariamente, 0001, que representa a matriz da entidade. 
D.1) Valor da contribuição confederativa - Informe o valor total da contribuição confederativa, em reais (com centavos), pago no ano base por 
empregado à entidade sindical laboral. 
Notas: 
I. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA – Contribuição compulsória devida por todos os integrantes da categoria profissional, 
independentemente de filiação a sindicatos, e seu valor corresponde a um dia de remuneração do empregado, a ser descontado na remuneração do mês 
de março e recolhido no mês de abril, em favor da entidade sindical correspondente ou à Conta Especial Emprego e Salário, conforme os arts. 579 e 
580 da CLT. As informações referentes à contribuição sindical (entidade beneficiária e valores) são obrigatórias. 
II. A contribuição sindical dos profissionais liberais ou agentes ou trabalhadores autônomos é recolhida no mês de fevereiro, em favor da entidade 
sindical correspondente ou à Conta Especial Emprego e Salário, em valor estabelecido pelo art. 580 da CLT. 
III. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - Trata-se de uma contribuição obrigatória somente àqueles que se associarem (filiarem) aos sindicatos. A 
filiação não é obrigatória, mas quando ocorre será obrigatório o recolhimento desta contribuição, prevista nos arts. 545 e 548 da CLT. A informação 
dos valores pagos a título de contribuição associativa é facultativa. 
IV. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - Consiste em um pagamento previsto em norma coletiva e, no caso dos trabalhadores, descontada dos 
salários em favor do sindicato representativo, em virtude deste ter participado de negociações coletivas, com o objetivo de cobrir os seus custos 
adicionais. Seus montantes, oportunidade e forma são definidos na norma coletiva. Fundamentação legal: alínea “e” do artigo 513 da CLT. A 
informação dos valores pagos a título de contribuição assistencial é facultativa. 
V. CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - Consiste em um pagamento em favor do sindicato representativo, aprovado em assembléia geral do 
sindicato de categoria profissional e, no caso dos trabalhadores, descontada dos salários. Seus montantes, oportunidade e forma são definidos por esta 
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assembléia, e tem por finalidade o custeio do sistema confederativo. Fundamentação legal: inciso IV do art. 8º da Constituição Federal/88. A 
informação dos valores pagos a título de contribuição confederativa é facultativa. 
VI. Servidores públicos - o preenchimento do campo relativo à contribuição sindical é facultativo. 
VII. Trabalhadores rurais - a contribuição sindical dos trabalhadores rurais está regulamentada no Decreto Lei nº 1.166/71, que determina o 
enquadramento sindical e os valores a serem recolhidos à entidade sindical de trabalhadores rurais. 
VIII. Caso o trabalhador recolha a contribuição sindical obrigatória em favor de mais de uma entidade sindical, deve ser informado o CNPJ da 
entidade sindical que representa a categoria profissional preponderante (principal). Essa regra tem como exceção as categorias diferenciadas, em que 
o recolhimento deve ser efetuado para cada entidade que as representa. 
IX. Empregados de entidades sindicais - a contribuição será recolhida nos moldes dos arts. 589 e 591 da Consolidação das Leis do Trabalho, para o 
sindicato respectivo, ou na falta deste, à Federação ou à Conta Especial Emprego e Salário, não mais à própria entidade sindical. 
X. Profissionais liberais que recolhem contribuição em favor do Conselho de Fiscalização da Profissão - Conselho de Fiscalização de Profissão não é 
entidade sindical, portanto, a contribuição a esses conselhos difere da contribuição sindical. A Consolidação das Leis do Trabalho não excetua o 
recolhimento dos profissionais liberais que tenham efetuado recolhimento das contribuições devidas aos seus conselhos respectivos. Apenas no caso 
dos advogados, o Supremo Tribunal Federal decidiu, na ADIN 2522/DF, que são isentos do recolhimento da contribuição sindical, tendo em vista que 
a Lei nº 8.906, de 1994, atribuiu à ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB, funções tradicionalmente desempenhada por sindicatos, 
na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria. 
H) REMUNERAÇÕES MENSAIS 
É imprescindível que as remunerações referentes ao período trabalhado sejam preenchidas, de forma correta, para possibilitar, entre outros objetivos, 
a identificação do empregado/servidor com direito ao abono salarial previsto no art. 239 da Constituição Federal.  
Devem ser informadas para cada empregado, exclusivamente, as remunerações referentes ao ano-base devidas em cada mês, pagas ou não, 
computados os valores considerados rendimentos do trabalho, inclusive os casos em que o pagamento é efetuado nos dez primeiros dias do mês 
subseqüente, por ocasião da homologação da rescisão contratual ou mesmo com atraso. Mesmo que o empregado tenha trabalhado menos de 15 
(quinze) dias, deve ser informada a remuneração percebida nesse período. 
Remunerações, pagas ou não, importa a competência mensal a que o empregado tem o direito de recebê-las, independentemente do momento que o 
empregador tenha repassado ao empregado tais valores. 
Não podem ser incluídos os valores pagos referentes a exercícios anteriores, exceto quando resultantes de dissídios coletivos, pagos a trabalhadores 
com contrato de trabalho vigente no ano-base a ser informado. 
As remunerações mensais devem ser informadas em reais, com centavos. 
Remuneração de Janeiro 
Remuneração de Fevereiro 
Remuneração de Março 
Remuneração de Abril 
Remuneração de Maio 
Remuneração de Junho 
Remuneração de Julho 
Remuneração de Agosto 
Remuneração de Setembro 
Remuneração de Outubro 
Remuneração de Novembro 
Remuneração de Dezembro 
H.1) VALORES QUE DEVEM INTEGRAR AS REMUNERAÇÕES MENSAIS 
1. salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, honorários, vantagens, adicionais extraordinários, suplementações, representações, 
bonificações, gorjetas, gratificações, participações, produtividade, percentagens, comissões e corretagens; 
2. valor integral das diárias e outras vantagens por viagem ou transferência de local de trabalho, desde que esse total exceda a 50% do salário 
percebido pelo empregado ou servidor; 
3. gratificações ajustadas, expressa ou tacitamente, tais como as de balanço, produtividade, tempo de serviço e de função ou cargo de confiança; 
4. verbas de representação, desde que não correspondam a reembolso de despesas; 
5. adicionais por tempo de serviço, tais como qüinqüênios, triênios, anuênios, etc.; 
6. prêmios contratuais ou habituais; 
7. remuneração pela prestação de serviços de caixeiro-viajante, com vínculo empregatício; 
8. comissões de futuro antecipadas na rescisão e valores relativos a dissídios coletivos de exercícios anteriores; 
9. pagamento de diretores sem vínculo empregatício, desde que tenha havido opção pelo FGTS (Lei nº 8.036/90); 
10. remuneração integral do período de férias, incluindo o adicional de um terço a mais do salário (art. 7º/CF). Quando pagas em dobro, por terem 
sido gozadas após o período concessório, apenas 50% desse valor deve ser declarado; 
11. valor dos abonos de férias pela conversão de 1/3 do período a que tem direito (art. 143 da CLT) e decorrente de cláusula do contrato de trabalho, 
regulamento da empresa, acordo ou convenção coletiva de trabalho (art. 144 da CLT), apenas quando excederem o correspondente a 20 dias de 
salário; 
12. repouso semanal e dos feriados civis e religiosos; 
13. licença-prêmio gozada; 
14. abonos de qualquer natureza, sobre os quais incidam contribuição para a Previdência Social e/ou FGTS; 
15. aviso prévio trabalhado; 
16. o aviso prévio indenizado deve ser informado no campo específico; 
17. remuneração e prêmios por horas extraordinárias ou por serviços noturnos, ainda que pagos em caráter eventual; 
18. adicional por serviços perigosos ou insalubres, ainda que pagos em caráter temporário; 
19. o valor das prestações in natura, salvo as utilidades previstas no § 2º do art. 458 da CLT, com redação dada pelo art. 2º da Lei 10.243, de 19 de 
junho de 2001, e a alimentação concedida pelo programa de alimentação do trabalhador (Lei nº 6.321, de 14.04.76); 
20. etapas (setor marítimo); 
21. pagamento por tarefa ou peça manufaturada, no estabelecimento ou fora dele; 
22. valores remunerados a título de quebra de caixa quando pagos ao bancário e ao comerciário; 
23. salário-maternidade, salário-paternidade e a licença por acidente de trabalho; 
24. salário-família que exceder o valor legal obrigatório; 
25. indenização sobre o 13º salário: deve ser informado no campo do 13º salário; 
26. salário pago a aprendiz; 
27. a bolsa de estudos paga ou creditada ao médico-residente, observado, no que couber, o art. 4º. da Lei nº. 6.932, de 1981, com a redação dada pelo 
art. 1º. da Lei nº. 8.138, de 1990 (Dec. 3.048/99, art. 201, IV, § 2º.). 
Observação: 
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O valor das férias pagas na rescisão contratual (simples, em dobro e proporcionais) não deve ser informado no mês do desligamento. 
H.2) VALORES QUE NÃO DEVEM SER INFORMADOS 
COMO REMUNERAÇÕES MENSAIS 
1. importâncias recebidas pelos militares a título de indenização, assim consideradas: diárias, ajudas de custo, despesas de transporte, moradia e 
compensação orgânica pelo desgaste resultante de atividade de vôo em aeronaves militares, salto em pára-quedas, imersão a bordo de submarinos e 
mergulho com escafandro ou com aparelho; 
2. indenização de empregado demitido, sem justa causa, no período de 30 dias que antecede à data de sua correção salarial (art. 9º da Lei nº 7.238, de 
29.10.84); 
3. indenização de salário-maternidade ou licença-gestante, (Súmula nº 142/TST); 
4. outras indenizações, desde que expressamente previstas em lei; 
5. salário-família, nos termos da Lei nº 4.266/63; 
6. férias indenizadas e respectivo adicional constitucional (um terço a mais), inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de que 
trata o art. 137 da CLT; 
7. abonos de férias pela conversão de 1/3 do período a que tem direito (art. 143 da CLT) e decorrente de cláusula do contrato de trabalho, regulamento 
da empresa, acordo ou convenção coletiva de trabalho (art. 144 da CLT), desde que não excedentes a 20 dias de salário; 
8. benefícios em dinheiro, pagos pela empresa/entidade, por motivo de convênio com o INSS, tais como auxílio-doença; 
9. ajuda de custo em parcela única, recebida exclusivamente por mudança de local de trabalho, na forma do art. 470/CLT; 
10. complementação de valores de auxílio-doença, desde que extensiva à totalidade dos empregados da empresa; 
11. diárias para viagens que não excedam a 50% da remuneração mensal; 
12. ajuda de custo e adicionais pagos a aeronautas por deslocamento de sua base, nos termos da Lei nº 5.929/73; 
13. bolsas de complementação pagas a estagiários, nos termos da Lei nº 6.494, de 07 de dezembro de 1977;  
14. a parcela paga in natura pelo programa de alimentação do trabalhador, aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, nos termos da Lei nº 
6.321, de 14 de abril de 1976, e do Decreto nº 5, de 14 de janeiro de 1991 e as utilidades concedidas pelo empregador elencadas no § 2º do art. 458 da 
CLT, acrescido pelo art. 2º da Lei 10.243, de 19 de junho de 2001; 
15. valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação, fornecidos pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em local distante 
de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas de proteção 
estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, art. 214, § 9º, inciso XII; 
16. as importâncias recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário, bem como os abonos temporários 
instituídos por lei, sobre os quais não incidam contribuições para a Previdência ou para o FGTS; 
17. licença-prêmio indenizada; 
18. participação nos lucros ou resultados da empresa quando paga ou creditada de acordo com lei específica; 
19. o abono do Programa de Integração Social - PIS e do Programa de Assistência ao Servidor Público - PASEP (alínea acrescentada pela Lei nº 
9.528, de 10.12.97); 
20. o valor de 40% do FGTS conforme previsto no inciso I, art. 10, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; 
21. o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado; 
22. a multa no valor de uma remuneração mensal pelo atraso na quitação das verbas rescisórias (art. 477, § 8º, da CLT); 
23. educação compreendendo os valores relativos a matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático; 
24. os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais; 
25. indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de 1988, do empregado não-optante pelo FGTS; 
26. indenização por despedida sem justa causa do empregado nos contratos por prazo determinado, conforme estabelecido no art. 479 da CLT; 
27. os valores recebidos a título de liberação do saldo da conta do FGTS do safrista, por ocasião da expiração normal do contrato, conforme art. 7º, 
inciso III, da CF/88; 
28. incentivo à demissão; 
29. indenizações previstas nos arts. 496 e 497 da CLT; 
30. a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria ; 
31. as parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria canavieira, de que trata o art. 36 da Lei nº 4.870, de 1º de dezembro de 1965; 
32. previdência privada; 
33. assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou mediante seguro-saúde; 
34. reembolso-creche ou outra modalidade de prestação de serviço desta natureza, nos termos da legislação trabalhista; e 
35. seguro de vida e de acidentes pessoais; 
H.3) AVISO-PRÉVIO INDENIZADO - Informe o valor em reais (com centavos), referente à rescisão por iniciativa do empregador. 
Esse valor não deve ser incluído nas remunerações mensais. 
H.4) 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO 
H.4.1) MÊS DE PAGAMENTO - Clique no ícone “Mão” (indicador de opções) e selecione o mês em que ocorreu o pagamento do adiantamento do 
13º salário, ou, por opção do empregado, na ocasião das férias. 
H.4.2) VALOR - Informe o valor em reais (com centavos).  
Esse valor não deve ser incluído nas remunerações mensais. 
Nos casos em que foram feitos pagamentos a título de diferença do adiantamento, esses valores devem ser acrescidos à parcela do adiantamento. 
Nota: 
Se o adiantamento foi pago em mais de uma parcela, considerar como mês do pagamento o da última parcela. 
H.5) 13º SALÁRIO - PARCELA FINAL 
H.5.1) MÊS DE PAGAMENTO - Clique no ícone “Mão” (indicador de opções) e selecione o mês em que ocorreu o pagamento da parcela final do 
13º salário ou por ocasião da rescisão do contrato de trabalho. 
H.5.2) VALOR - Informe o valor em reais (com centavos). Esse valor não deve ser incluído nas remunerações mensais. Nos casos em que foram 
feitos pagamentos a título de diferença da parcela final, esses valores devem ser acrescidos ao valor da parcela final. 
Quando ocorrer rescisão, antes de ter sido efetuado o adiantamento do 13º salário, os valores referentes ao pagamento proporcional devem ser 
lançados como parcela final. 
Notas: 
I - Nos casos em que a empresa/entidade paga 1/12 (um doze avos) do 13º salário a cada mês, deve ser preenchido apenas o campo do "13º salário - 
parcela final", com o total pago a título de 13º salário, e preenchido o mês de pagamento com o Código 99.  
II - Nos casos de rescisão, a indenização sobre o 13º salário deve ser informada nesse campo. 
Atenção! 
Após a verificação e correção dos erros e inconsistências da declaração, providenciar a gravação do arquivo em disquete para transmissão. 
Durante a gravação do arquivo serão solicitados os dados do responsável pelo preenchimento e entrega da declaração: inscrição do CNPJ/CEI/CPF, 
nome/firma/razão social, bem como o endereço para correspondência, telefone e e-mail para contato. 
I) VERBAS PAGAS NA RESCISÃO 
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Neste campo, devem ser informadas as seguintes verbas pagas quando da rescisão do contrato de trabalho: 
I.1) FÉRIAS INDENIZADAS - Informe o valor total das férias (vencidas e proporcionais), pagas na rescisão contratual. 
I.2) MULTA RESCISÓRIA - Informe o valor total correspondente à multa de 20% ou 40% do FGTS (rescisão de contrato por culpa recíproca ou 
dispensa sem justa causa). 
I.3) BANCO DE HORAS - Informe o valor total correspondente ao saldo das horas extras que não foram pagas durante o contrato de trabalho. 
I.3.1) QUANTIDADE DE COMPETÊNCIAS - Informe o número de competências (meses) em que houve ocorrência de horas extras (banco de 
horas); 
I.4) REAJUSTE COLETIVO - Informe o valor total correspondente a variação salarial negociado na data base da categoria, incluindo acordos, 
convenção ou dissídio coletivo, tendo sido pago somente na rescisão de contrato. 
I.4.1) QUANTIDADE DE COMPETÊNCIAS - Informe o número de competências (meses) a que se refere o valor que está sendo pago. 
I.5) GRATIFICAÇÕES - Informe os valores totais decorrentes de gratificações firmadas em contrato de trabalho, regulamento da empresa, acordo ou 
convenção coletiva de trabalho, que não foram pagas durante o contrato de trabalho. 
I.5.1) QUANTIDADE DE COMPETÊNCIAS - Informe o número de competências (meses) a que se refere o valor que está sendo pago. 
Atenção! 
Os valores informados nos campos acima não devem ser computados na remuneração mensal do empregado no mês do desligamento.  
ANEXO I 
MODELO DO RECIBO DE ENTREGA DA RAIS 
Secretaria de Políticas Públicas de Emprego 
Departamento de Emprego e Salário 
Coordenação-Geral de Estatísticas do Trabalho 
RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS 
RECIBO DE ENTREGA DA RAIS 
ANO-BASE 2006 
CREA: 
RAZÃO SOCIAL: Pavão Serviços Gerais 
CNPJ: 10.000.837/0002-06 
CEI: 
ENDEREÇO: QE 40, s/n 
BAIRRO: Guará II 
CIDADE/UF: Brasília/DF 
CEP: 71070-900 
DECLARAÇÃO ENTREGUE: 
 

               DATA DA RECEPÇÃO            TOTAL DE VÍNCULOS 
                     17/1/2007                         02 

 
Coordenação da RAIS 
Brasília, / / . 
000.0000.0000.000.00 (Código de identificação do recibo) 
Secretaria de Políticas Públicas de Emprego 
Departamento de Emprego e Salário 
Coordenação-Geral de Estatísticas do Trabalho 
RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS 
RECIBO DE ENTREGA DA RAIS 
ANO-BASE 2006 
RETIFICAÇÃO 
CREA: 
RAZÃO SOCIAL: Pavão Serviços Gerais 
CNPJ: 10.000.837/0003-44 
CEI: 
ENDEREÇO: QE 40, s/n 
BAIRRO: Guará II 
CIDADE/UF: Brasília/DF 
CEP: 71070-900 
<!ID12156-4> 

DECLARAÇÃO ENTREGUE: 
 
 

               DATA DA RECEPÇÃO            TOTAL DE VÍNCULOS 
                     17/1/2007                         01 

 
Coordenação da RAIS 
Brasília, / / . 
000.0000.0000.000.00 (Código de identificação do recibo) 
Secretaria de Políticas Públicas de Emprego 
Departamento de Emprego e Salário 
Coordenação-Geral de Estatísticas do Trabalho 
RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - 
RAIS 
RECIBO DE ENTREGA DA RAIS 
ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 
ANO-BASE 2006 
CREA: 
RAZÃO SOCIAL: Pavão Serviços Gerais 
CNPJ: 10.000.837/0003-44 
CEI: 
ENDEREÇO: QE 40, s/n 
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BAIRRO: Guará II 
CIDADE/UF: Brasília/DF 
CEP: 71070-900 
DECLARAÇÃO ENTREGUE: 
 
 

               DATA DA RECEPÇÃO            TOTAL DE VÍNCULOS 
                     17/1/2007                         01 

 
 
Coordenação da RAIS 
Brasília, / / . 
000.0000.0000.000.00 (Código de identificação do recibo) 
ANEXO II 
MODELO DO COMPROVANTE DE ENTREGA DO DISQUETE 
DA RAIS 
Secretaria de Políticas Públicas de Emprego 
Departamento de Emprego e Salário 
Coordenação-Geral de Estatísticas do Trabalho 
RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS 
COMPROVANTE DE ENTREGA DO DISQUETE DA RAIS 
DECLARAÇÃO ANO-BASE 2006 
IDENTIFICAÇÃO DO PRIMEIRO ESTABELECIMENTO NO ARQUIVO 
 
Nome/Firma ou Razão Social  CNPJ/CEI 
POLI SERVIÇOS  10.100.837/0002-06 
Endereço  Bairro 
Rua 3, 50  Centro 
Município                             UF CEP 
Afonso Cláudio                             SP 29600-000 
 
TOTALIZAÇÃO DO ARQUIVO 
 

                          Total de estabelecimentos   Total de Vínculos 
  

 
 
RELAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS CONTIDOS NO ARQUIVO 
 
CNPJ/CEI Nome/Firma ou Razão Social                              Vínculos 
10.000.837/0002096 Poli serviços 2 
NN.NNN.NNN/NNNN-NN Estabelecimento 154 
NN.NNN.NNN/NNNN-NN Estabelecimento 2 
NN.NNN.NNN/NNNN-NN Estabelecimento                                 200 
NN.NNN.NNN/NNNN-NN Estabelecimento                                   50  
 
 
 
CARIMBO 
RECEPÇÃO DO ARQUIVO: Responsável 
Data 
___/___/___. ___________________________ 
As informações da RAIS somente serão consideradas efetivamente 
ENTREGUES após a sua validação no processamento. 
01 / 01 
Secretaria de Políticas Públicas de Emprego 
Departamento de Emprego e Salário 
Coordenação-Geral de Estatísticas do Trabalho 
RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS 
COMPROVANTE DE ENTREGA DO DISQUETE DA RAIS 
DECLARAÇÃO ANO-BASE 2006 
RETIFICAÇÃO 
IDENTIFICAÇÃO DO PRIMEIRO ESTABELECIMENTO NO ARQUIVO 
 
Nome/Firma ou Razão Social        CNPJ/CEI 
POLI SERVIÇOS  10.100.837/0002-06 
Endereço  Bairro 
Rua 3, 50  Centro 
Município                             UF CEP 
Afonso Cláudio                             SP 29600-000 
 
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PARA CONTATO 
 
Nome do Responsável                     TELEFONE/FAX 
Escritório Contábil Ltda  (27) 321-6745 
Endereço para correspondência  Bairro 
Rua 3, nº 8  Centro 
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Município                             UF CEP 
Afonso Cláudio                             SP 29600-000 
 

 
TOTALIZAÇÃO DO ARQUIVO 
 

   Total de Estabelecimentos              Total de Vínculos 
                             5                        83 

 
 
RELAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS CONTIDOS NO ARQUIVO 
 
CNPJ/CEI Nome/Firma ou Razão Social                             Vínculos 
 10.000.837/0002-06 POLI SERVIÇOS                                    2 
NN.NNN.NNN/NNNN-NN Estabelecimentos                                   54 
NN.NNN.NNN/NNNN-NN Estabelecimento  2 
NN.NNN.NNN/NNNN-NN Estabelecimento 20 
NN.NNN.NNN/NNNN-NN Estabelecimento 5 
 
CARIMBO 
 
 
 
RECEPÇÃO DO ARQUIVO: Responsável 
Data 
___/___/____.__________________________________ 
As Informações da RAIS somente serão consideradas efetivamente ENTREGUES após a sua validação no processamento. 
01/01 
 
ANEXO III 
Secretaria de Políticas Públicas de Emprego 
Departamento de Emprego e Salário 
Coordenação-Geral de Estatísticas do Trabalho 
RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS – RAIS 
PROTOCOLO DE ENTREGA VIA ITNERNET 
ANO-BASE 2006 
Identificação da declaração 
 
 

              CREA – CONTROLE DE RECEPÇÃO DE ARQUIVO 999999999999999 
               CNPJ do primeiro estabelecimento 99999999999999999999 

 
 

TOTAL DO ARQUIVO TRANSMITIDO QUANTIDADES 
ESTABELECIMENTOS 9.999 
VÍNCULOS 999.999 

 
Arquivo recebido via Internet 
Em 00/00/0000 às 00:00:00 

1064118808 
 
F6D8.D68D.3F00.DAF9/26B8.6D91.E596.04BC 
Atenção: Os Recibos de Entrega das declarações serão disponibilizados para impressão, 15 dias após a transmissão do arquivo, nos endereços 
eletrônicos: www.rais.gov.br e www.mte.gov.br - opção 'Impressão de Recibo'. 
O número CREA constante neste protocolo será imprescindível para impressão do recibo pela Internet. 
ANEXO IV 
MODELO DE ETIQUETA DA RAIS EM DISQUETE 
Relação Anual de Informações Sociais - RAIS 
Ano-base 2006, V.1 
Inscrição do 1º estabelecimento do arquivo: 
99.999.999/9999-99 
Razão Social do 1º estabelecimento do arquivo: 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
Quant. Estabelecimento do arquivo: 9999 
Quant. Vínculos do arquivo: 999999 
Nome p/ contato: AAAAAAAAAAAAAAAAA 
Telefone p/ contato: (9999) 999.9999 
E-mail: 
ANEXO V 
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À RAIS E AO ABONO SALARIAL 
1 - LEI COMPLEMENTAR Nº 07, de 7 de setembro de 1970 - 
Institui o PIS e dá outras providências. 
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2 - LEI COMPLEMENTAR Nº 08, de 3 de dezembro de 1970 - Institui o PASEP e dá outras providências. 
3 - DECRETO Nº 76.900, de 23 de dezembro de 1975 - Institui a Relação Anual de Informações Sociais - RAIS. 
4 - DECRETO Nº 78.276, de 17 de agosto de 1976 - Regulamenta a Lei Complementar nº 26/75 e dá outras providências. 
5 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL, de 5 de outubro de 1988 – Institui abono salarial equivalente a um salário-mínimo para empregado, com 
remuneração média mensal de até 2 salários-mínimos, vinculado a empregador contribuinte do Fundo de Participação PIS/PASEP (art. 239, § 3º). 
6 - LEI Nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990 - Regula o Programa de Seguro-Desemprego, o Abono Salarial, institui o Fundo de Amparo ao 
Trabalhador - FAT, e dá outras providências. 
<!ID12156-5> 

7 - DECRETO Nº 3.129, de 9 de agosto de 1999 - Aprova a Estrutura Regimental do Ministério do Trabalho e Emprego. Estabelece competência à 
Secretaria de Políticas Públicas de Emprego/MTE para supervisionar, coordenar, orientar e normatizar as atividades relacionadas com o 
processamento de dados da RAIS, promovendo a divulgação das informações resultantes e sua utilização na sistemática de pagamento de benefícios 
(art. 11, inciso VI). 
8 - LEI Nº 9.841, de 5 de outubro de 1999 - Institui o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. O inciso II do Parágrafo único do 
art. 11, determina a entrega da RAIS. 
9 - LEI Nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000 – Altera dispositivos da CLT referentes ao menor aprendiz. 
10 - PORTARIA MTE Nº 945, de 14 de dezembro de 2000 
- Dispõe sobre preenchimento, entrega e fiscalização da RAIS ano-base 2000, e pagamento do abono salarial. 
11 - PORTARIA MTE Nº 160, de 1º de março de 2001 - Prorroga o prazo de entrega da RAIS, ano-base 2000, para 15/3/2001 e normatiza a multa da 
RAIS fora do prazo. 
12 - PORTARIA MTE Nº 699, de 12 de dezembro de 2001 - Dispõe sobre preenchimento, entrega e fiscalização da RAIS ano-base 2001, e 
pagamento do abono salarial. 
13 - PORTARIA MTE Nº 84, de 28 de fevereiro de 2002 - Prorroga o prazo de entrega da RAIS, ano base 2001, para 11/ 3/ 2002. 
14 - PORTARIA MTE Nº 350, de 30 de agosto de 2002 - Dispõe sobre a impressão do recibo de entrega da RAIS, ano-base 2001, por meio da 
Internet. 
15 - PORTARIA MTE Nº 540, de 18 de dezembro de 2002 - Dispõe sobre preenchimento, entrega e fiscalização da RAIS ano-base 2002, e 
pagamento do abono salarial. 
16 - PORTARIA MTE Nº 147, de 27 de fevereiro de 2003 - Prorroga o prazo de entrega da RAIS, ano-base 2002, para 17/03/2003. 
17- PORTARIA MTE N.º 1.256, de 4 de dezembro de 2003 - Dispõe sobre preenchimento, entrega e fiscalização da RAIS ano-base 2003. 
18- PORTARIA MTE Nº 52, de 19 de fevereiro de 2004 - Prorroga o prazo de entrega da RAIS, ano-base 2003, para 5/03/2004. 
19 - PORTARIA MTE N.º 630, de 13 de dezembro de 2004 - Dispõe sobre preenchimento, entrega e fiscalização da RAIS ano-base 2004. 
20 - PORTARIA MTE Nº 83, de 24 de fevereiro de 2005 - Prorroga o prazo de entrega da RAIS, ano-base 2004, para 04/03/2005. 
21 - PORTARIA MTE N.º 500, de 22 de dezembro de 2005 - Dispõe sobre preenchimento e entrega da RAIS ano-base 2005.  
22 - PORTARIA MTE Nº 27, de 16 de março de 2006 - Prorroga o prazo de entrega da RAIS, ano-base 2005, para 07/04/2006. 
23 - PORTARIA MTE Nº 14, de 10 de fevereiro de 2006 - Dispõe sobre a multa da RAIS. 
ID13002

 
-0> 

11. PORTARIA Nº 740, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2006, MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 
GESTÃO, SECRETARIA EXECUTIVA (DOU 28.12.06, Seção I, p. 182).   <!ID12220-

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições e considerando 
o que consta da Nota Técnica nº 08/SRH/MP, de 4 de dezembro de 2006, resolve: 
Art. 1º Divulgar os dias de feriado nacional e de ponto facultativo no ano de 2007, para cumprimento pelos órgãos e entidades da Administração 
Pública Federal direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, sem prejuízo da prestação dos serviços considerados essenciais:  
I - 1º de janeiro, Confraternização Universal (feriado nacional); 
II - 19 de fevereiro, Carnaval (ponto facultativo); 
III - 20 de fevereiro, Carnaval (ponto facultativo); 
IV - 21 de fevereiro, quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo até às 14 horas); 
V - 6 de abril, Paixão de Cristo (feriado nacional); 
VI - 21 de abril, Tiradentes (feriado nacional); 
VII - 1º de maio, Dia do Trabalho (feriado nacional); 
VIII - 07 de junho, Corpus Christi (ponto facultativo); 
IX - 7 de setembro, Independência do Brasil (feriado nacional); 
X - 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional); 
XI - 28 de outubro, Dia do Servidor Público, definido pelo art. 236 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 (ponto facultativo); 
XII- 2 de novembro, Finados (feriado nacional); 
XIII - 15 de novembro, Proclamação da República (feriado nacional); e 
XIV - 25 de dezembro, Natal (feriado nacional). 
Art. 2º Os feriados declarados em lei estadual ou municipal, de que trata a Lei nº 9.093, de 12 de setembro de 1995, serão observados pelas 
repartições da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional nas respectivas localidades. 
Art. 3º Os dias de guarda dos credos e religiões, não relacionados nesta Portaria, poderão ser compensados na forma do inciso II do art. 44 da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 19990, com a redação dada pelo art. 1º da Lei 9.527, de 10 de dezembro de 1997, desde que previamente autorizado pelo 
responsável pela unidade administrativa de exercício do servidor. 
Art. 4º Caberá aos dirigentes dos órgãos e entidades a preservação e o funcionamento dos serviços essenciais afetos às respectivas áreas de 
competência. 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
JOÃO BERNARDO DE AZEVEDO BRINGEL 
 

R E S O L U Ç Õ E S  

 
12. RESOLUÇÃO Nº  3, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2006 (DJU 04.12.06,  Seção I, p. 158). Dispõe sobre a instituição da Escola 

Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e dá outras providências. 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e considerando o decidido na Sessão Plenária de 29 
de novembro de 2006, resolve: 
Art. 1º Fica instituída, junto ao Superior Tribunal de Justiça, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM, com o 
objetivo de regulamentar, autorizar e fiscalizar os cursos oficiais para ingresso e promoção na carreira da Magistratura, nos termos do art. 105, 
parágrafo único, inciso I, da Constituição Federal. 
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Art. 2º Compreendem-se no objetivo estabelecido no artigo anterior as seguintes atividades: 
I - definir as diretrizes básicas para a formação e o aperfeiçoamento de Magistrados; 
II - fomentar pesquisas, estudos e debates sobre temas relevantes para o aprimoramento dos serviços judiciários e da prestação jurisdicional; 
III - promover a cooperação com entidades nacionais e estrangeiras ligadas ao ensino, pesquisa e extensão; 
IV - incentivar o intercâmbio entre a Justiça brasileira e a de outros países; 
V - estimular, diretamente ou mediante convênio, a realização de cursos relacionados com o objetivo da ENFAM, dando ênfase à formação 
humanística; 
VI - habilitar, para os efeitos do art. 93, inciso II, alínea “c”, e inciso 
IV, da Constituição da República, cursos de formação e aperfeiçoamento de magistrados oferecidos por instituições públicas ou privadas; 
VII - formular sugestões para aperfeiçoar o ordenamento jurídico. 
Art. 3º Compõem a estrutura orgânica da ENFAM o Conselho Superior, o Diretor-Geral e o Vice-Diretor. 
§ 1º O Conselho Superior, dirigido pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, é integrado pelos membros do Conselho de Administração do 
Tribunal. 
§ 2º O Conselho Superior é o órgão máximo da ENFAM, responsável pela formulação das diretrizes básicas do ensino, pelo planejamento anual e 
pela supervisão permanente das atividades acadêmicas e administrativas. 
§ 3º Junto ao Conselho Superior, atuarão, sem direito a voto, dois Magistrados de segundo grau, designados, respectivamente, pela Associação dos 
Magistrados Brasileiros e pela Associação dos Juízes Federais do Brasil. 
§ 4º O Diretor-Geral e o Vice-Diretor, ambos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, serão eleitos por seus pares (Tribunal Pleno) para mandato de 
dois anos, proibida a recondução, e exercerão suas funções sem prejuízo das atividades judicantes. 
§ 5º Compete ao Diretor-Geral gerir as atividades administrativas e técnicas da ENFAM. 
Art. 4º A ENFAM contará com um Secretário-Executivo, com quadro próprio de pessoal e recursos contemplados em Unidade Orçamentária 
específica vinculada ao Superior Tribunal de Justiça. 
Parágrafo único. O Diretor-Geral indicará o Secretário-Executivo e lhe delegará atribuições. 
Art. 5º O Superior Tribunal de Justiça prestará apoio à ENFAM para executar sua gestão administrativa, mediante protocolo de cooperação a ser 
firmado entre as partes. 
§ 1º O Superior Tribunal de Justiça designará funcionários para servir na ENFAM, até que esta conte com quadro próprio. 
§ 2º Serão supridas pelo Superior Tribunal de Justiça as necessidades de recursos materiais, financeiros e patrimoniais da ENFAM, enquanto não 
houver créditos específicos a ela consignados como Unidade Orçamentária do STJ. 
Art. 6º Cabe ao Diretor-Geral, ou ao Secretário-Executivo, por delegação: 
I - solicitar formalmente à Secretaria do STJ apoio técnico e administrativo para seu funcionamento; 
II - assinar contratos firmados em nome da ENFAM e atuar como gestor e ordenador de despesa, quando houver orçamento próprio; 
III - gerir recursos humanos e materiais colocados à sua disposição. 
Art. 7º A ENFAM terá seu Regimento Interno aprovado pelo Tribunal Pleno do Superior Tribunal de Justiça. 
Art. 8º Enquanto não tiver sido aprovado o Regimento Interno, caberá ao Diretor-Geral conduzir os misteres que envolvam a efetiva aplicação da 
presente resolução. 
Art. 9º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Ministro BARROS MONTEIRO 
 
13. RESOLUÇÃO Nº 4, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2006 (DJU 04.12.06,  Seção I, p. 158).  Dispõe sobre o não 

conhecimento do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo art. 21, XX do Regimento Interno, e 
considerando o decidido na Sessão Plenária de 29 de novembro de 2006, resolve: 
Art. 1º Antes da distribuição poderá o Presidente do Tribunal não conhecer do agravo de instrumento, manifestamente inadmissível, interposto de 
decisão que não admitir o recurso especial. 
Art. 2º Da decisão do presidente caberá, no prazo de 5 dias, agravo regimental a relator designado em distribuição. 
Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Ministro BARROS MONTEIRO 
 
14. RESOLUÇÃO Nº 14, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2006 (DJU 07.12.06,  Seção I, pp. 1472-1473).  Dispõe sobre Regras 

Gerais Regulamentares para o concurso de ingresso na carreira do Ministério Público Brasileiro. 
O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício das atribuições conferidas pelo artigo 130-A, § 2º, inciso II, da Constituição 
da República e no artigo 19 do seu Regimento Interno, em conformidade com decisão plenária tomada em Sessão realizada no dia 06 de novembro de 
2006; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 130-A, § 2º, inciso I, e art. 129, §3º, da Constituição Federal, com a redação conferida pela Emenda 
Constitucional 41/2003; 
CONSIDERANDO as constantes reclamações, por parte de integrantes do Ministério Público e de outros interessados acerca das diversas formas 
como são realizados os concursos públicos para o ingresso na carreira do Ministério Público; 
CONSIDERANDO a necessidade da maior observância às regras do art. 37, "caput", da Constituição Federal; resolve: 
Art. 1º - Os editais de concurso para o ingresso na Carreira do Ministério Público do Brasil deverão observar as regras contidas nas disposições 
seguintes, sem prejuízo de outras normas de caráter geral compatíveis com o disposto nesta Resolução. 
Art. 2º. O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, com prazo de validade de dois anos, a 
contar da homologação, prorrogável uma vez, por igual período.  
Art. 3º. A Comissão de Concurso, no âmbito de cada um dos ramos do Ministério Público, será integrada pelo Procurador-Geral, que a presidirá, e por 
2 (dois) membros do Ministério Público do ramo respectivo, por 1 (um) jurista de reputação ilibada e seu suplente, indicados pelo respectivo 
Conselho Superior, e por 1 (um) advogado e seu suplente, indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil. 
§ 1º. O Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral do Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça Militar e o Procurador Geral de Justiça, em 
seus impedimentos, serão substituídos na forma da lei complementar respectiva. 
§ 2º. Será vedada a participação de membro do Ministério Público na Comissão de Concurso e pessoas outras que, de alguma forma, integrarem a 
organização e fiscalização do certame, que tenham, entre os candidatos inscritos, parentes consangüíneos, civis ou afins até o terceiro grau, bem como 
amigos íntimos ou inimigos capitais. 
§ 3º. Fica proibida de integrar a Comissão de Concurso pessoa que seja ou tenha sido, nos últimos três anos, titular, sócia, dirigente, empregada ou 
professora de curso destinado a aperfeiçoamento de alunos para fins de aprovação em concurso público.  
§ 4º. Se as vedações a que aludem os parágrafos anteriores inviabilizarem a formação da Comissão, poderão compô-la integrantes de outros 
Ministérios Públicos. 
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Art. 18. É vedado ao candidato, sob pena de nulidade, inserir na folha de respostas, afora o local reservado para esse fim, ou no corpo das provas, o 
seu nome, assinatura, local de realização, ou qualquer outro sinal que o possa identificar. 
Art. 19. Na correção das provas escritas discursivas, o examinador lançará sua rubrica, a pontuação dada a cada uma das questões e, por extenso, a 
nota atribuída à prova. 
Art. 20. O resultado das provas escritas será publicado no Diário Oficial e na página oficial da Instituição na internet, do qual constará a nota de cada 
prova. 
Art. 21. O Presidente da Comissão de Concurso convocará por edital, publicado no Diário Oficial, os candidatos que tiverem deferida a inscrição 
definitiva a submeterem-se às provas orais, com indicação de hora e local da realização das argüições. 
§ 1º. Nas provas orais o candidato será argüido por um ou mais dos membros da Comissão Examinadora, em sessão pública, sobre pontos do 
programa, sorteados no momento da argüição. 
§ 2º. Após o resultado final das provas orais, serão avaliados pela Comissão os títulos tempestivamente apresentados, de acordo com os critérios 
objetivos que deverão constar do edital. 
DOS RECURSOS 
Art. 22. Os candidatos poderão recorrer para a Comissão de Concurso contra o resultado de quaisquer uma das provas no tocante a erro material, ou 
relativamente ao conteúdo das questões e respostas, e contra a classificação final. 
§ 1º. Assiste ao candidato, diretamente ou por intermédio de procurador habilitado com poderes específicos, a faculdade de ter vista das suas provas 
escritas e acesso à gravação da prova oral. 
§ 2º. Os recursos não conterão identificação dos recorrentes, devendo o edital prever a forma de procedimento que impeça a identificação. 
DA AFERIÇÃO DA HIGIDEZ 
Art. 23. Somente após exame de higidez física e mental do candidato, será o concurso homologado por ato do Procurador-Geral, ouvido o Conselho 
Superior. 
§ 1º O exame de higidez física e mental do candidato poderá, a critério do Conselho Superior, ser realizado como pré-requisito para a inscrição 
definitiva no concurso, desde que previsto no edital. 
§ 2º A critério do Conselho Superior, o exame psicotécnico poderá constar do exame de higidez física e mental, e será realizado por especialistas 
idôneos que apresentarão laudo fundamentado. 
Art. 24. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, não alcançando os concursos em andamento. 
Brasília, 06 de novembro de 2006. 
ANTONIO FERNANDO BARROS E SILVA DE SOUZA 
Presidente 
 
15. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1185/2006, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, DIRETORIA-GERAL 

DE COORDENAÇÃO JUDICIÁRIA, SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO (DJU 15.12.06, Seção I, p. 1391). 
CERTIFICO E DOU FÉ que o Egrégio Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, em sessão ordinária hoje realizada, sob a Presidência do Ex.mo Sr. 
Ministro Ronaldo Lopes Leal, presentes os Ex.mos Ministros Rider Nogueira de Brito, Vice-Presidente, José Luciano de Castilho Pereira, 
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Vantuil Abdala, Milton de Moura França, João Oreste Dalazen, Gelson de Azevedo, Carlos Alberto Reis de 
Paula, Antônio José de Barros Levenhagen, Ives Gandra Martins Filho, João Batista Brito Pereira, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, José Simpliciano 
Fontes de Faria Fernandes, Renato de Lacerda Paiva, Emmanoel Pereira, Aloysio Corrêa da Veiga, Horácio Raymundo de Senna Pires, Rosa Maria 
Weber Candiota da Rosa, Luiz Philippe Vieira de Mello Filho e Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, e o Ex.mo Subprocurador-Geral do 
Trabalho, Dr. José Neto da Silva Considerando o disposto no art. 5°, inciso LXXVIII, da Constituição da República, que assegura às partes o direito a 
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, 
RESOLVEU editar a Resolução Administrativa nº 1185/2006, nos seguintes termos: 
Art. 1º Fica o Presidente do Tribunal autorizado a decidir, monocraticamente, os recursos de revista pendentes de distribuição que não preencham os 
pressupostos extrínsecos de admissibilidade. 
Art. 2° Havendo interposição de recurso à decisão da Presidência, o processo será distribuído no âmbito das Turmas do Tribunal. Sala de Sessões, 07 
de dezembro de 2006. 
VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO 
Diretor-Geral de Coordenação Judiciária 
 
16. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1186/2006, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, DIRETORIA-GERAL 

DE COORDENAÇÃO JUDICIÁRIA, SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO (DJU 15.12.06, Seção I, p. 1391). 
CERTIFICO E DOU FÉ que o Egrégio Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, em sessão ordinária hoje realizada, sob a Presidência do Ex.mo Sr. 
Ministro Ronaldo Lopes Leal, presentes os Ex.mos Ministros Rider Nogueira de Brito, Vice-Presidente, José Luciano de Castilho Pereira, 
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Vantuil Abdala, Milton de Moura França, João Oreste Dalazen, Gelson de Azevedo, Carlos Alberto Reis de 
Paula, Antônio José de Barros Levenhagen, Ives Gandra Martins Filho, João Batista Brito Pereira, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, José Simpliciano 
Fontes de Faria Fernandes, Renato de Lacerda Paiva, Emmanoel Pereira, Aloysio Corrêa da Veiga, Horácio Raymundo de Senna Pires, Rosa Maria 
Weber Candiota da Rosa, Luiz Philippe Vieira de Mello Filho e Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, e o Ex.mo Subprocurador-Geral do 
Trabalho, Dr. José Neto da Silva RESOLVEU editar a Resolução Administrativa nº 1186/2006, nos seguintes termos: 
Art. 1º Ficam revogados o art. 7° da Resolução Administrativa n° 1140/2006 e os arts. 2°, inciso VIII, 36 e 37 da Resolução Administrativa n° 
1158/2006. 
Art. 2° Esta Resolução Administrativa entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala de Sessões, 07 de dezembro de 2006. 
VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO 
Diretor-Geral de Coordenação Judiciária 
 
17. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1188/2006, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, DIRETORIA-GERAL 

DE COORDENAÇÃO JUDICIÁRIA, SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO (DJU 15.12.06, Seção I, p. 1392). 
<!CERTIFICO E DOU FÉ que o Egrégio Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, em sessão ordinária hoje realizada, sob a Presidência do Ex.mo Sr. 
Ministro Ronaldo Lopes Leal, presentes os Ex.mos Ministros Rider Nogueira de Brito, Vice-Presidente, José Luciano de Castilho Pereira, 
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Vantuil Abdala, Milton de Moura França, João Oreste Dalazen, Gelson de Azevedo, Carlos Alberto Reis de 
Paula, Antônio José de Barros Levenhagen, Ives Gandra Martins Filho, João Batista Brito Pereira, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, José Simpliciano 
Fontes de Faria Fernandes, Renato de Lacerda Paiva, Emmanoel Pereira, Aloysio Corrêa da Veiga, Horácio Raymundo de Senna Pires, Rosa Maria 
Weber Candiota da Rosa, Luiz Philippe Vieira de Mello Filho e Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, e o Ex.mo Subprocurador-Geral do 
Trabalho, Dr. José Neto da Silva 
RESOLVEU, por unanimidade, editar a Resolução Administrativa n° 1188/2006, nos seguintes termos: 
Art. 1° O item 5-A da Resolução Administrativa n° 940/2003 passa a vigorar com a seguinte redação: 
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"5-A Sendo comum às partes o prazo, só em conjunto ou mediante prévio ajuste poderão os seus procuradores retirar os autos." 
Art. 2° Esta Resolução Administrativa entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala de Sessões, 07 de dezembro de 2006. 
VALERIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO 
 
18. RESOLUÇÃO Nº 535, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2006, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONSELHO DA 

JUSTIÇA FEDERAL (DOU 20.12.06, Seção I, p. 147). Institui a classificação das sentenças proferidas pelos Juízes Federais e 
Juízes Federais Substitutos no âmbito da Justiça Federal. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o decidido no Processo n. 
2005162695, em sessão realizada no dia 18 de dezembro de 2006, resolve: 
Art. 1º As sentenças proferidas pelos Juízes Federais e pelos Juízes Federais Substitutos passam a ter a classificação constante da presente Resolução. 
Parágrafo único. Os magistrados deverão informar mensalmente ao Corregedor respectivo, o total de sentenças proferidas, nos termos do art. 39 da 
Lei Complementar n. 35/79. 
Art. 2º As sentenças cíveis que extinguem o processo com resolução do mérito classificam-se pelas letras A e B, conforme os critérios seguintes: 
I - Sentenças tipo A: são aquelas com fundamentação individualizada; 
II - Sentenças tipo B: são as repetitivas e as homologatórias. 
Parágrafo único. Para os efeitos desta Resolução, serão consideradas sentenças repetitivas as que não envolvam análise específica do caso para 
resolução do mérito, utilizando-se o magistrado dos mesmos fundamentos constantes de sentença anteriormente prolatada, embora questões 
preliminares diversas tenham sido apreciadas. 
Art. 3º As sentenças cíveis que extinguem o processo sem resolução do mérito classificam-se na letra C. 
Art. 4º As sentenças penais condenatórias e as absolutórias, bem como as de rejeição de queixa (art. 43 do CPP) e as de denúncia (art. 46 e seguintes 
do CPP) classificam-se no tipo D. 
Art. 5º As sentenças extintivas de punibilidade previstas no art. 107 do Código Penal, ou de suspensão condicional da pena (SURSIS, art. 696, CPP) 
classificam-se no tipo E. Art. 6º O Corregedor, por ocasião das correições, verificará, prioritariamente, a exatidão da classificação das sentenças e 
adotará as providências necessárias diante de eventual inexatidão. 
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, incumbe ao juiz prolator da sentença classificá-la de acordo com os termos desta 
Resolução, vedada a delegação desse procedimento a servidor do juízo, sendo obrigatória a inserção da classificação no cabeçalho ou no rodapé da 
primeira página da sentença. 
Art. 7º Fica revogada a Resolução n. 446, de 09 de junho de 2005, e demais disposições em contrário. 
Art. 8º Esta Resolução entra em vigor em 1º de janeiro de 2007. 
Min. BARROS MONTEIRO 
 
19. RESOLUÇÃO Nº 27, CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (DJU 20.12.06, Seção I, p. 84). Revoga a Resolução nº 

25, de  4 de novembro de 2006, que dispõe sobre a conversão em pecúnia de férias de magistrados não gozadas por necessidade 
de serviço, e a alínea "e" do inciso I do art. 8º da Resolução nº 13, de 21 de março de 2006. 

A PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições conferidas pela Constituição Federal, especialmente o que 
dispõe o inciso I, § 4°, de seu artigo 103- B, e tendo em vista o decidido na Sessão do dia 18 de dezembro de 2006, resolve: 
Art. 1º Ficam revogadas a Resolução nº 25, de 14 de novembro de 2006, que dispõe sobre a conversão em pecúnia de férias de magistrados não 
gozadas por necessidade de serviço, e a alínea "e" do inciso I do art. 8º da Resolução nº 13, de 21 de março de 2006.  
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 14 de novembro de 2006. 
Ministra ELLEN GRACIE 
Presidente 
 

D I V E R S O S  

 
20. ATO Nº 380, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, PRESIDÊNCIA (DJU 22.12.06, Seção I, p. 128).  
<!ID893607-0> 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais estabelecidas no art. 36, inciso XI, 
do Regimento Interno, ad referendum do Tribunal Pleno, considerando a reformulação no Estatuto da Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho - ENAMAT, e o pedido de exoneração dos Ex.mos Senhores Ministros Ives Gandra da Silva Martins 
Filho, Diretor, Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Vice-Diretor, Gelson de Azevedo, Antônio José de Barros Levenhagen e Aloysio Corrêa da 
Veiga, Conselheiros, dos respectivos cargos, a partir de 14/12/2006, resolve: 
A Direção da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho - ENAMAT será exercida, temporariamente,  pelo 
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, até que sejam eleitos a nova Direção e Conselho Consultivo da Escola. 
RONALDO JOSÉ LOPES LEAL 
Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 
 
21. EMENDA REGIMENTAL Nº 8/2006, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, DIRETORIA-GERAL DE 

COORDENAÇÃO JUDICIÁRIA, SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO (DJU 22.12.06, Seção I, pp. 188-189).  
CERTIFICO E DOU FÉ que o Egrégio Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, em sessão ordinária hoje realizada, sob a Presidência do Ex.mo Sr. 
Ministro Ronaldo Lopes Leal, presentes os Ex.mos Ministros Rider Nogueira de Brito, Vice-Presidente, José Luciano de Castilho Pereira, 
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Vantuil Abdala, Milton de Moura França, João Oreste Dalazen, Gelson de Azevedo, Carlos Alberto Reis de 
Paula, Antônio José de Barros Levenhagen, Ives Gandra Martins Filho, João Batista Brito Pereira, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, José Simpliciano 
Fontes de Faria Fernandes, Renato de Lacerda Paiva, Emmanoel Pereira, Aloysio Corrêa da Veiga, Horácio Raymundo de Senna Pires, Rosa Maria 
Weber Candiota da Rosa, Luiz Philippe Vieira de Mello Filho e Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, e o Ex.mo Subprocurador-Geral do 
Trabalho, Dr. José Neto da Silva 
RESOLVEU aprovar a Emenda Regimental n° 8, nos seguintes termos: 
Art. 1° O Título II do Livro II do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho passa a vigorar com a seguinte redação: 
"TÍTULO II 
DA JURISPRUDÊNCIA 
CAPÍTULO I 
DA UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA 
Art. 154. O incidente de uniformização reger-se-á pelos preceitos dos artigos 476 a 479 do Código Processo Civil. 
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§ 1º O incidente será suscitado quando a Seção Especializada constatar que a decisão se inclina contrariamente a reiteradas decisões dos órgãos 
fracionários sobre interpretação de regra jurídica, não necessariamente sobre matéria de mérito. 
§ 2º O incidente somente poderá ser suscitado por proposta firmada por pelo menos 10 (dez) Ministros da Corte, pelo Ministro ao proferir seu voto 
perante a Seção Especializada, pela parte ou pelo Ministério Público do Trabalho, pressupondo, nos dois últimos casos, divergência jurisprudencial já 
configurada.  
§ 3º A petição da parte e do Ministério Público, devidamente fundamentada, poderá ser apresentada até o momento da sustentação oral, competindo à 
Seção Especializada apreciar preliminarmente o requerimento.  
§ 4º Verificando a Seção Especializada que a maioria conclui contrariamente a decisões reiteradas de órgãos fracionários sobre tema relevante de 
natureza material ou processual, deixará de proclamar o resultado e suscitará o incidente de uniformização de jurisprudência ao Tribunal Pleno. A 
decisão constará de simples certidão. 
§ 5º A determinação de remessa ao Tribunal Pleno é irrecorrível, assegurada às partes a faculdade de sustentação oral por ocasião do julgamento. 
§ 6º Será Relator no Tribunal Pleno o Ministro originariamente sorteado Relator do feito em que se verifica o incidente de uniformização; se vencido, 
o Ministro que primeiro proferiu o voto prevalente. Caso o Relator originário não componha o Tribunal Pleno, o feito será distribuído a um dos 
membros deste Colegiado. 
§ 7º Antes de submetidos os autos ao Tribunal Pleno, serão remetidos pela Presidência do Tribunal à Comissão de Jurisprudência, para emissão de 
parecer e apresentação da proposta relativa ao conteúdo e redação do verbete a ser submetido ao Tribunal Pleno, e, após, serão conclusos ao Relator 
para exame e inclusão em pauta. 
§ 8º As cópias da certidão referente ao incidente de uniformização e do parecer da Comissão de Jurisprudência serão remetidos aos Ministros da 
Corte, tão logo incluído em pauta o processo. 
§ 9º Como matéria preliminar, o Tribunal Pleno decidirá sobre a configuração da contrariedade, passando, caso admitida, a deliberar sobre as teses em 
conflito. 
§ 10. A decisão do Tribunal Pleno sobre o tema é irrecorrível, cabendo, à Seção Especializada, na qual foi suscitado o incidente, aplicar à espécie, 
quando do prosseguimento do julgamento, a interpretação fixada. 
§ 11. A decisão do Tribunal Pleno sobre o incidente de uniformização de jurisprudência constará de certidão, juntando-se o voto prevalente aos autos. 
As cópias da certidão e do voto deverão ser juntadas ao projeto de proposta formulado pela Comissão de Jurisprudência e Precedentes Normativos. 
Art. 155. Observar-se-á, no que couber, o disposto no art. 154 quanto ao procedimento de revisão da jurisprudência uniformizada do Tribunal, objeto 
de súmula, de orientação jurisprudencial e de precedente normativo. 
Art. 156. A revisão ou cancelamento da jurisprudência uniformizada do Tribunal, objeto de súmula, de orientação jurisprudencial e de precedente 
normativo, será suscitada pela Seção Especializada ao constatar que a decisão se inclina contrariamente à súmula, à orientação jurisprudencial ou a 
precedente normativo, ou por proposta firmada por pelo menos 10 (dez) Ministros da Corte ou por projeto formulado pela Comissão de 
Jurisprudência e Precedentes Normativos. 
§ 1º Verificando a Seção Especializada que a maioria se inclina contrariamente à súmula, à orientação jurisprudencial ou a precedente normativo, 
deixará de proclamar o resultado e encaminhará o feito à Presidência do Tribunal para envio à Comissão de Jurisprudência e Precedentes Normativos 
para, em 30 (trinta) dias, oferecer parecer sobre a revisão ou cancelamento do verbete, após o que os autos irão ao Relator, para preparação do voto e 
inclusão do feito em pauta do Tribunal Pleno. 
§ 2º A determinação de remessa à Comissão de Jurisprudência e Precedentes Normativos e ao Tribunal Pleno é irrecorrível, assegurada às partes a 
faculdade de sustentação oral por ocasião do julgamento. 
§ 3º Será relator no Tribunal Pleno o Ministro originariamente sorteado Relator no feito em que se processa a revisão ou o cancelamento de verbete; 
se vencido, o Ministro que primeiro proferiu o voto prevalente. Caso o relator originário não componha o Tribunal Pleno, o feito será distribuído a um 
dos membros deste Colegiado. 
§ 4º As cópias da certidão referente à revisão ou cancelamento do verbete e do parecer da Comissão de Jurisprudência e Precedentes Normativos 
serão remetidas aos Ministros da Corte, tão logo incluído em pauta o processo. 
CAPÍTULO II 
DAS SÚMULAS 
Art. 157. Para efeito do disposto nos artigos 894, alíneas a e b, e 896, alíneas a e b e §§ 3º, 4º, 5º e 6º da Consolidação das Leis do Trabalho, será 
consubstanciada em Súmula a jurisprudência predominante do Tribunal Superior do Trabalho. 
Art. 157-A. Quando se tratar de exame de constitucionalidade de lei ou de ato normativo do Poder Público, a edição de Súmula independe da 
observância dos dispositivos regimentais que regem a matéria, salvo quanto à exigência relativa à tomada de decisão por maioria absoluta. 
Art. 157-B. À Comissão de Jurisprudência e Precedentes Normativos incumbe propor a edição de Súmula de Jurisprudência do Tribunal. Da 
deliberação da Comissão resultará um projeto, devidamente instruído, que será encaminhado ao Presidente do Tribunal para ser submetido à 
apreciação do Tribunal Pleno. 
Art. 158. A proposta de edição de Súmula, firmada por pelo menos 10 (dez) Ministros da Corte ou de iniciativa de qualquer Ministro do Tribunal, no 
exercício da atividade jurisdicional, deverá ser encaminhada à Comissão de Jurisprudência e Precedentes Normativos.  
§ 1º A proposta firmada por pelo menos 10 (dez) Ministros da Corte será encaminhada à Presidência do TST, que a enviará à Comissão de 
Jurisprudência e Precedentes Normativos para, no prazo de 30 (trinta) dias, emitir parecer fundamentado e conclusivo, para ser submetida à 
apreciação do Tribunal Pleno.  
§ 2º A proposta de iniciativa de Ministro, se acolhida pela Seção Especializada onde apreciado o recurso respectivo, pela maioria absoluta de seus 
membros efetivos, será examinada pela Comissão que, no prazo de 30 (trinta) dias, emitirá parecer dirigido ao Presidente do Tribunal para ser 
submetido à apreciação do Tribunal Pleno. 
Art. 159. Os pareceres emitidos pela Comissão de Jurisprudência e Precedentes Normativos deverão conter a sugestão, fundamentada, da edição da 
Súmula, a proposta do texto a ser editado e as cópias dos acórdãos precedentes e da legislação pertinente.  
Art. 160. O projeto de edição de Súmula deverá atender a um dos seguintes pressupostos: 
I - 3 (três) acórdãos da Seção Especializada em Dissídios Individuais, reveladores de unanimidade em torno da tese, desde que presentes aos 
julgamentos pelo menos 2/3 (dois terços) dos membros efetivos do Órgão; 
II - 5 (cinco) acórdãos da Seção Especializada em Dissídios Individuais, prolatados por maioria simples, desde que presentes aos julgamentos pelo 
menos 2/3 (dois terços) dos membros efetivos do Órgão; 
III - 9 (nove) acórdãos de 3 (três) Turmas do Tribunal, sendo 3 (três) de cada, prolatados por unanimidade; e 
IV - 2 (dois) acórdãos de cada uma das Turmas do Tribunal, prolatados por maioria simples. 
§ 1º Os acórdãos catalogados para fins de edição de súmula deverão ser de relatores diversos, proferidos em sessões distintas com periodicidade de 
pelo menos 1 (um) ano. 
§ 2º Na hipótese de matéria revestida de relevante interesse público e já decidida por Colegiado do Tribunal, poderá qualquer dos Órgãos judicantes, a 
Comissão de Jurisprudência e Precedentes Normativos, a Procuradoria-Geral do Trabalho, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ou 
Confederação Sindical de âmbito nacional suscitar ou requerer ao Presidente do Tribunal apreciação pelo Tribunal Pleno de proposta de edição de 
Súmula, dispensados, nesta hipótese, os pressupostos dos incisos I a IV deste artigo, deliberada, preliminarmente, por dois terços dos votos, a 
existência de relevante interesse público. 
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Art. 161. A edição, revisão ou cancelamento de Súmula serão objeto de apreciação pelo Tribunal Pleno, considerando-se aprovado o projeto quando a 
ele anuir a maioria absoluta de seus Membros efetivos. 
§ 1º As Súmulas, datadas e numeradas, serão publicadas por três vezes consecutivas no Diário da Justiça, observado o mesmo procedimento na 
revisão e no cancelamento. 
§ 2º As Súmulas canceladas ou alteradas manterão a respectiva numeração, com a nota correspondente, tomando novos números as que forem 
editadas. 
CAPÍTULO III 
DOS PRECEDENTES NORMATIVOS E DAS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS 
Art. 162. À Comissão de Jurisprudência e Precedentes Normativos incumbe propor a edição de Precedentes Normativos do Tribunal e de Orientações 
Jurisprudenciais. 
§ 1º Da deliberação da Comissão resultará um projeto, que será devidamente instruído com a sugestão do texto, a exposição dos motivos que 
justificaram a sua edição, as cópias dos acórdãos que originaram os precedentes e a cópia da legislação pertinente à hipótese.  
§ 2º O projeto será encaminhado aos Ministros para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecerem sugestões e/ou objeções pertinentes. 
§ 3º Vencido o prazo do parágrafo anterior, a Comissão, após exame das sugestões e/ou objeções, deliberará conclusivamente sobre o projeto. 
Art. 163. A proposta de Precedente Normativo do Tribunal deverá atender a um dos um dos seguintes pressupostos: 
I - 3 (três) acórdãos da Seção Especializada em Dissídios Coletivos, reveladores da unanimidade em torno da tese, desde que presentes aos 
julgamentos pelo menos 2/3 (dois terços) dos membros efetivos do Órgão; e 
II - 5 (cinco) acórdãos da Seção Especializada em Dissídios Coletivos, prolatados por maioria simples, desde que presentes aos julgamentos pelo 
menos 2/3 (dois terços) dos membros efetivos do Órgão. 
Art. 164. Aprovada a proposta de Precedente Normativo, o verbete passará a denominar-se Precedente Normativo, com numeração própria, devendo 
ser publicado por 3 (três) vezes consecutivas no Diário da Justiça, observado o mesmo procedimento nas hipóteses de revisão e cancelamento. 
Art. 165. Poderão ser estabelecidos precedentes para o Tribunal Pleno, que expressarão sua jurisprudência prevalente.  
Art. 166. A proposta de orientação jurisprudencial do Tribunal Pleno deverá atender a um dos seguintes pressupostos: 
I - 3 (três) acórdãos do Tribunal Pleno, reveladores da unanimidade em torno da tese, desde que presentes aos julgamentos pelo menos 2/3 (dois 
02terços) dos membros efetivos do Órgão; ou 
II - 5 (cinco) acórdãos do Tribunal Pleno, prolatados por maioria simples, desde que presentes aos julgamentos pelo menos 2/3 (dois terços) dos 
membros efetivos do Órgão. 
Art. 167. A proposta de instituição de nova orientação jurisprudencial deverá atender a um dos seguintes pressupostos: 
I - 3 (três) acórdãos da Subseção respectiva reveladores da unanimidade em torno da tese; e 
II - 5 (cinco) acórdãos da Subseção respectiva, prolatados por maioria simples. 
Art. 168. Os Precedentes Normativos e as Orientações Jurisprudenciais expressarão a jurisprudência prevalente das respectivas Subseções, quer para 
os efeitos do que contém a Súmula nº 333 do TST, quer para o que dispõe o art. 557, caput, e seu § 1º-A, do Código de Processo Civil. 
Parágrafo único. Os acórdãos catalogados para fins de adoção de Precedentes Normativos e de Orientação Jurisprudencial deverão ser de relatores 
diversos, proferidos em sessões distintas com periodicidade de pelo menos 1 (um) ano." 
Art. 2° Esta Emenda Regimental entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala de Sessões, 07 de dezembro de 2006. 
VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO 
Diretor-Geral de Coordenação Judiciária TRIBUNAL PLENO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


