INFORMAÇÕES TÉCNICAS – Maio/2016

PODER EXECUTIVO ‐ DECRETO Nº 8.732 DE 30.04.2016 ‐ D.O.U.: 02.05.2016 ‐ Dispõe sobre o
Conselho Nacional do Trabalho, integrante da estrutura básica do Ministério do Trabalho e
Previdência Social.
A Presidenta da República, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea "a", da
Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 29, § 2º, da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003,
Decreta:
Art. 1º O Conselho Nacional do Trabalho ‐ CNT, órgão colegiado de natureza consultiva, composto de forma
tripartite e paritária, integrante da estrutura básica do Ministério do Trabalho e Previdência Social, tem por
finalidade:
I ‐ promover primado da justiça social e o tripartismo no âmbito da legislação trabalhista, com vistas à
democratização das relações de trabalho;
II ‐ fomentar a negociação coletiva e o diálogo social como mecanismos de solução de conflitos;
III ‐ promover o entendimento entre trabalhadores, empregadores e Governo federal e buscar soluções
acordadas sobre temas estratégicos relativos às relações de trabalho;
IV ‐ propor diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos, dos programas e das normas sobre
políticas públicas voltadas ao mundo do trabalho, de competência do Ministério do Trabalho e Previdência
Social, com base em informações conjunturais e prospectivas das situações política, econômica e social do País;
V ‐ propor estudos e emitir opinião sobre instrumentos legislativos e normas complementares que visem a
aperfeiçoar as condições e as relações de trabalho;
VI ‐ acompanhar o cumprimento dos direitos constitucionais dos trabalhadores urbanos e rurais e das
convenções e tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil, com incidência no campo
social; e
VII ‐ pronunciar‐se sobre outros assuntos que lhe sejam submetidos por representações, na sua área de
competência.
Art. 2º O CNT será composto por trinta membros titulares e igual número de suplentes.
§ 1º Os dez representantes governamentais serão indicados pelos titulares dos seguintes órgãos:
I ‐ Ministério do Trabalho e Previdência Social, que o presidirá;
II ‐ Ministério da Fazenda;
III ‐ Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;
IV ‐ Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
V ‐ Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos; e
VI ‐ Secretaria de Governo da Presidência da República.
§ 2º Ao Ministério do Trabalho e Previdência Social caberá a indicação de até cinco dos representantes
governamentais a que se refere o § 1º e, aos órgãos referidos nos incisos II a VI do § 1º, a indicação dos
demais.
§ 3º Os representantes dos empregadores serão indicados pelas confederações patronais com registro no
Cadastro Nacional de Entidades Sindicais.
§ 4º Os representantes dos trabalhadores serão indicados pelas centrais sindicais que atenderem aos requisitos
de representatividade do art. 2º da Lei nº 11.648, de 31 de março de 2008.
§ 5º As vagas dos representantes a que se refere o § 4º serão preenchidas de acordo com o critério de
representatividade, em número proporcional ao referido índice, conforme previsto no art. 3º da referida Lei.
§ 6º Os representantes dos trabalhadores e empregadores serão indicados anualmente, facultando‐se às
confederações patronais a que se refere o § 3º e às centrais sindicais a que se refere o § 4º reconduzir ou
substituir seus representantes, na forma do regimento interno.
§ 7º Por decisão do CNT, poderão ser convidadas representações de outros órgãos da administração pública e
de entidades da sociedade civil para tratar de temas específicos das relações de trabalho, sem direito a voto.
Art. 3º O CNT contará com a seguinte estrutura:
I ‐ Pleno;
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II ‐ Câmaras Bipartites; e
III ‐ Secretaria‐Executiva.
Parágrafo único. O Pleno, composto por todos os membros do CNT, será presidido pelo Ministro de Estado do
Trabalho e Previdência Social.
Art. 4º Os órgãos e as entidades referidos nos § 1º a § 4º do art. 2º deverão encaminhar a indicação de seus
representantes ao Ministro de Estado do Trabalho e Previdência Social, para fins de publicação da portaria de
designação, no prazo de quinze dias, contado da data de publicação deste Decreto.
Parágrafo único. A reunião de instalação do CNT será convocada pelo Ministério do Trabalho e Previdência
Social no prazo de até trinta dias, contado da publicação da Portaria em que conste a sua composição.
Art. 5º O CNT terá seu funcionamento definido em regimento interno, aprovado pelos seus membros no prazo
de até sessenta dias, contado da instalação do CNT, e homologado pelo Ministro de Estado do Trabalho e
Previdência Social.
Parágrafo único. O regimento interno previsto no caput deverá dispor, no mínimo, sobre:
I ‐ a periodicidade das reuniões do CNT e o seu quórum de deliberação;
II ‐ a antecedência da convocação e a periodicidade das reuniões ordinárias do CNT e a antecedência da
convocação das reuniões extraordinárias;
III ‐ a possibilidade de utilização de recursos eletrônicos para a realização de reuniões do CNT e de
comunicações internas; e
IV ‐ a composição e o funcionamento das Câmaras Bipartites.
Art. 6º A Secretaria Especial do Trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência Social desempenhará a
função de Secretaria‐Executiva do CNT e proverá os meios técnicos e administrativos necessários ao
funcionamento do colegiado.
Art. 7º A participação no CNT e em suas Câmaras Bipartites será considerada prestação de serviço público
relevante, não remunerada.
Parágrafo único. As despesas relativas ao comparecimento dos representantes às reuniões e demais atividades
do CNT constituirão ônus dos respectivos órgãos e entidades representadas.
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9º Fica revogado o Decreto nº 1.617, de 4 de setembro de 1995.
Brasília, 30 de abril de 2016; 195º da Independência e 128º da República.
DILMA ROUSSEFF
Miguel Rossetto

PORTARIA MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL ‐ MTPS Nº 506 DE
29.04.2016 ‐ D.O.U.: 02.05.2016 ‐ Altera a Norma Regulamentadora nº 22 ‐ Segurança e Saúde
Ocupacional na Mineração.
O Ministro de Estado do Trabalho e Previdência Social, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso II do
parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal e os arts. 155 e 200 da Consolidação das Leis do Trabalho ‐
CLT, aprovada pelo Decreto‐Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
Resolve:
Art. 1º Incluir a alínea 'j' no item 22.32.1 da Norma Regulamentadora nº 22 (NR‐22) ‐ Segurança e Saúde
Ocupacional na Mineração, aprovada pela Portaria nº 3214/1978, com a seguinte redação:
22.32.1. .....
.....
j) estabelecimento de sistema que permita saber, com precisão e em qualquer momento, os nomes de todas as
pessoas que estão no subsolo, assim como a localização provável das mesmas.
.....
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MIGUEL ROSSETTO

PORTARIA MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL ‐ MTPS Nº 508 DE
29.04.2016 ‐ D.O.U.: 02.05.2016 ‐ Altera a Norma Regulamentadora nº 10 ‐ Segurança em
Instalações e Serviços em Eletricidade.
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O Ministro de Estado do Trabalho e Previdência Social, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso II do
parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal e os arts. 155 e 200 da Consolidação das Leis do Trabalho ‐
CLT, aprovada pelo Decreto‐Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, Resolve:
Art. 1º A Norma Regulamentadora nº 10 (NR10) ‐ Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade,
aprovada pela Portaria nº 3214/1978, cuja redação vigente foi concedida pela Portaria GM nº 598, de 7 de
dezembro de 2014, passa a vigorar com as seguintes alterações:
.....
10.5.1. .....
.....
e) proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada (Anexo II)
.....
10.6.1.1 Os trabalhadores de que trata o item anterior devem receber treinamento de segurança para
trabalhos com instalações elétricas energizadas, com currículo mínimo, carga horária e demais determinações
estabelecidas no Anexo III desta NR.
.....
10.6.2 Os trabalhos que exigem o ingresso na zona controlada devem ser realizados mediante procedimentos
específicos respeitando as distâncias previstas no Anexo II.
.....
10.7.1 Os trabalhadores que intervenham em instalações elétricas energizadas com alta tensão, que exerçam
suas atividades dentro dos limites estabelecidos como zonas controladas e de risco, conforme Anexo II, devem
atender ao disposto no item 10.8 desta NR.
10.7.2 Os trabalhadores de que trata o item 10.7.1 devem receber treinamento de segurança, específico em
segurança no Sistema Elétrico de Potência (SEP) e em suas proximidades, com currículo mínimo, carga horária
e demais determinações estabelecidas no Anexo III desta NR.
.....
10.7.7 A intervenção em instalações elétricas energizadas em AT dentro dos limites estabelecidos como zona
de risco, conforme Anexo II desta NR, somente pode ser realizada mediante a desativação, também conhecida
como bloqueio, dos conjuntos e dispositivos de religamento automático do circuito, sistema ou equipamento.
.....
10.8.8 Os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devem possuir treinamento específico
sobre os riscos decorrentes do emprego da energia elétrica e as principais medidas de prevenção de acidentes
em instalações elétricas, de acordo com o estabelecido no Anexo III desta NR.
10.8.8.1 A empresa concederá autorização na forma desta NR aos trabalhadores capacitados ou qualificados e
aos profissionais habilitados que tenham participado com avaliação e aproveitamento satisfatórios dos cursos
constantes do Anexo III desta NR.
.....
10.11.5 A autorização referida no item 10.8 deve estar em conformidade com o treinamento ministrado,
previsto no Anexo III desta NR.
.....
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MIGUEL ROSSETTO

PORTARIA MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL ‐ MTPS Nº 509 DE
29.04.2016 ‐ D.O.U.: 02.05.2016 ‐ Altera a Norma Regulamentadora nº 12 ‐ Segurança no Trabalho
em Máquinas e Equipamentos.
O Ministro de Estado do Trabalho e Previdência Social, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso II do
parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal e os arts. 155 e 200 da Consolidação das Leis do Trabalho ‐
CLT, aprovada pelo Decreto‐Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
Resolve:
Art. 1º A Norma Regulamentadora nº 12 (NR12) ‐ Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos,
aprovada pela Portaria nº 3.214/1978, com redação dada pela Portaria nº 197, de 17 de dezembro de 2010,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
.....
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12.5 Na aplicação desta Norma e de seus anexos, devem‐se considerar as características das máquinas e
equipamentos, do processo, a apreciação de riscos e o estado da técnica.
.....
12.37. Quando indicado pela apreciação de riscos, em função da categoria de segurança requerida, o circuito
elétrico do comando da partida e parada, inclusive de emergência, do motor das máquinas e equipamentos
deve ser redundante e atender a uma das seguintes concepções, ou estar de acordo com o estabelecido pelas
normas técnicas nacionais vigentes e, na falta destas, pelas normas técnicas internacionais:
a) possuir, no mínimo, dois contatores ligados em série, com contatos mecanicamente ligados ou contatos
espelho, monitorados por interface de segurança;
b) utilizar um contator com contatos mecanicamente ligados ou contatos espelho, ligado em série a inversores
ou conversores de frequência ou softstarters que possua entrada de habilitação e que disponibilize um sinal de
falha, monitorados por interface de segurança;
c) utilizar dois contatores com contatos mecanicamente ligados ou contatos espelho, monitorados por
interface de segurança, ligados em série a inversores ou conversores de frequência ou softstarters que não
possua entrada de habilitação e não disponibilize um sinal de falha;
d) utilizar inversores ou conversores de frequência ou softstarters que possua entrada de segurança e atenda
aos requisitos da categoria de segurança requerida.
12.37.1 Para o atendimento aos requisitos do item 12.37, alíneas "b", "c" e "d", é permitida a parada
controlada do motor, desde que não haja riscos decorrentes de sua parada não instantânea.
.....
12.40 Os sistemas de segurança, se indicado pela apreciação de riscos, devem exigir rearme ("reset") manual.
12.40.1 Depois que um comando de parada tiver sido iniciado pelo sistema de segurança, a condição de parada
deve ser mantida até que existam condições seguras para o rearme.
.....
12.114 A manutenção de máquinas e equipamentos contemplará, quando indicado pelo fabricante, dentre
outros itens, a realização de ensaios não destrutivos ‐ END, nas estruturas e componentes submetidos a
solicitações de força e cuja ruptura ou desgaste possa ocasionar acidentes.
.....
12.128. .....
.....
p) indicação da vida útil da máquina ou equipamento e/ou dos componentes relacionados com a segurança.
.....
12.132 Os serviços que envolvam risco de acidentes de trabalho em máquinas e equipamentos, exceto
operação, devem ser planejados e realizados em conformidade com os procedimentos de trabalho e
segurança, sob supervisão e anuência expressa de profissional habilitado ou qualificado, desde que
autorizados.
12.132.1 Os serviços que envolvam risco de acidentes de trabalho em máquinas e equipamentos, exceto
operação, devem ser precedidos de ordens de serviço ‐ OS ‐ específicas, contendo, no mínimo:
.....
12.132.2 As empresas que não possuem serviço próprio de manutenção de suas máquinas ficam desobrigadas
de elaborar procedimentos de trabalho e segurança para essa finalidade.
.....
12.152.1 Nas situações onde os itens dos Anexos conflitarem com os itens da parte geral da Norma,
prevalecem os requisitos do anexo.
.....
Art. 2º O Anexo IV ‐ Glossário da Norma Regulamentadora nº 12 (NR12) ‐ Segurança no Trabalho em Máquinas
e Equipamentos, aprovada pela Portaria nº 3214/1978, com redação dada pela Portaria nº 197, de 17 de
dezembro de 2010, passa a vigorar com as seguintes alterações:
.....
Chave de segurança eletromecânica: Seu funcionamento se dá pela inserção/remoção de um atuador externo
no corpo da chave (chave tipo 2), ou pela atuação positiva de partes da máquina ou equipamento (geralmente
proteções móveis) sobre elementos mecânicos da chave (chave tipo 1, conhecida também como chave de
posição ou fim‐de‐curso de segurança). Deve ter ruptura positiva ‐ contatos ligados de forma rígida, com ao
menos um contato normalmente fechado (NF) enquanto a proteção estiver fechada, de modo a garantir a
interrupção do circuito de comando elétrico quando a proteção for aberta. É passível de desgaste, devendo ser
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utilizada de forma redundante e diversa quando a análise de risco assim exigir, para evitar que uma falha
mecânica, como a quebra do atuador ou de outros elementos, leve à perda da função de segurança. Quando
exigidas em redundância (duas chaves), pode‐se aplicar uma delas em modo negativo ‐ com o fechamento do
contato normalmente fechado (NF) por ação de mola gerando o sinal de parada ‐, ou pode‐se usar em uma
delas um contato normalmente aberto (NA) ‐ com a abertura por ação de mola gerando o sinal de parada ‐, a
depender também da interface de segurança utilizada, que pode operar com sinais iguais ou invertidos.
.....
Rearme manual: Função de segurança utilizada para restaurar manualmente uma ou mais funções de
segurança antes de reiniciar uma máquina ou parte dela.
.....
Vida útil de máquina e equipamento: é aquela estimada pelo fabricante como limite temporal nos termos da
norma ABNT NBR ISO 12.100:2015. Para fins de
aplicação da informação prevista no item 12.128, alínea "p", o vencimento do tempo de vida útil das máquinas
e equipamentos e/ou de seus componentes relacionados com a segurança, por si, não significa a proibição da
continuidade da sua utilização. Recursos técnicos podem ser usados para determinar a continuidade da
utilização da máquina ou equipamento com segurança.
.....
Art. 3º Revogar o item 12.137 da Norma Regulamentadora nº 12 (NR12) ‐ Segurança no Trabalho em
Máquinas e Equipamentos, aprovada pela Portaria nº 3214/1978, com redação dada pela Portaria nº 197, de
17 de dezembro de 2010.
Art. 4º Incluir a seguinte redação abaixo do título do Anexo I ‐ DISTÂNCIAS DE SEGURANÇA E REQUISITOS PARA
O USO DE DETECTORES DE PRESENÇA OPTOELETRÔNICOS ‐ da Norma Regulamentadora nº 12 (NR12) ‐
Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos, aprovada pela Portaria nº 3214/1978, com redação
dada pela Portaria nº 197, de 17 de dezembro de 2010:
Este anexo estabelece referências de distâncias de segurança e requisitos para máquinas e equipamentos em
geral, devendo ser observadas, quando for o caso, as disposições contidas em anexos e normas específicas.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MIGUEL ROSSETTO

PORTARIA MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL ‐ MTPS Nº 510 DE
29.04.2016 ‐ D.O.U.: 02.05.2016 ‐ Altera a Norma Regulamentadora nº 4 ‐ Serviços Especializados
em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho.
O Ministro de Estado do Trabalho e Previdência Social, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso II do
parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal e os arts. 155 e 200 da Consolidação das Leis do Trabalho ‐
CLT, aprovada pelo Decreto‐Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
Resolve:
Art. 1º O item 4.3.3 da Norma Regulamentadora nº 4 (NR4) ‐ Serviços Especializados em Engenharia de
Segurança e em Medicina do Trabalho, aprovada pela Portaria nº 3214/1978, passa a vigorar com a seguinte
redação:
4.3.3 O serviço único de engenharia e medicina deverá possuir os profissionais especializados previstos no
Quadro II desta NR.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MIGUEL ROSSETTO

RESOLUÇÃO CGSIM Nº 36 DE 02/05/2016 ‐ DOU 03.05.2016 ‐ Dispõe sobre o procedimento de
cancelamento de inscrição de Microempreendedor Individual ‐ MEI inadimplente.
O Comitê para Gestão da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e
Negócios ‐ CGSIM, consoante deliberação tomada em reunião ordinária de 26 de abril de 2016, e no uso das
competências que lhe conferem o § 7º do art. 2º, o § 1º do art. 4º e o parágrafo 15‐B do artigo 18‐A da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, o parágrafo único do art. 2º da Lei nº 11.598, de 3 de
dezembro de 2007, e o inciso I do art. 2º do Decreto nº 6.884, de 25 de junho de 2009,
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Resolve:
Art. 1º Será cancelada a inscrição do Microempreendedor Individual ‐ MEI que esteja:
I ‐ omisso na entrega da declaração DASN‐MEI nos dois últimos exercícios; e,
II ‐ inadimplente em todas as contribuições mensais devidas desde o primeiro mês do período previsto no inciso
I até o mês do cancelamento.
Parágrafo único. O cancelamento será efetivado entre 1º de julho e 31 de dezembro.
Art. 2º Esta resolução será publicada no Portal do Empreendedor, bem como a relação dos
microempreendedores individuais cancelados, nos termos do art. 18‐A, § 15‐B, da Lei Complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2006.
Art. 3º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
CARLOS LEONY FONSECA DA CUNHA
Presidente do Comitê

PORTARIA CONJUNTA SPPE/SRT Nº 1 DE 02.05.2016 ‐ D.O.U.: 04.05.2016 ‐ Dispõe sobre registro,
análise, aprovação e efeitos de Termo Aditivo a Acordo Coletivo de Trabalho Específico ou Acordo
Coletivo Múltiplo de Trabalho Específico, no âmbito do Programa de Proteção ao Emprego.
O Secretário de Políticas Públicas de Emprego ‐ Substituto, no exercício da função de Secretário Executivo do
comitê do programa de proteção ao emprego ‐ substituto, e o secretário de relações do trabalho, ambos do
Ministério do Trabalho e Previdência Social ‐ MTPS, no uso das respectivas atribuições regimentais e observado
o disposto no art. 10 da Lei nº 13.189, de 19 de novembro de 2015; no art. 2º, § 3º, art. 4º, art. 6º, inciso IV, e
art. 8º, § 4º, do Decreto nº 8.479, de 6 de julho de 2015; no art. 3º, inciso V, art. 5º, § 4º, e art. 10 da Resolução
CPPE nº 2, de 21 de julho de 2015; no art. 10 da Portaria MTE nº 1.013, de 21 de julho de 2015; e na Instrução
Normativa SRT nº 16, de 15 de outubro de 2013,
Resolvem:
Art. 1º Os termos aditivos de Acordo Coletivo de Trabalho Específico ou de Acordo Coletivo Múltiplo de
Trabalho Específico, no âmbito do Programa de Proteção ao Emprego ‐ PPE, somente serão admitidos para
análise se os correspondentes Requerimentos de Registro de Termo Aditivo no Sistema Mediador do MTPS
forem efetuados dentro do período de vigência dos Acordos.
§ 1º Os Requerimentos de Registro de Termo Aditivo devem ser efetuados nos seguintes prazos mínimos antes
da data pretendida para o aditamento entrar em vigor:
I ‐ de 30 (trinta) dias, no caso de termo aditivo para prorrogação de prazo de adesão, aumento de percentuais
de redução de jornada de trabalho e de salário, e ou acréscimo de novos setores a serem abrangidos pelo PPE;
e
II ‐ de 15 (quinze) dias, no caso de termo aditivo para alterações outras que não aquelas especificadas no inciso
anterior.
§ 2º Ficará a critério da Secretaria Executiva do Comitê do Programa de Proteção ao Emprego ‐ SE‐CPPE,
admitir para análise os termos aditivos apresentados em prazos discordantes daqueles estabelecidos no
parágrafo anterior.
Art. 2º Os termos aditivos, no âmbito do PPE, somente produzirão efeitos se aprovados pela SE‐CPPE e
registrados pela Secretaria de Relações do Trabalho ‐ SRT, no Sistema Mediador do MTPS.
Parágrafo único. Excepcionalmente, conforme aprovação da SE‐CPPE, os termos aditivos apresentados em
data anterior à publicação desta Portaria e durante o transcorrer do prazo de que trata o inciso I do seu art. 3º,
poderão ser objeto de aprovação para produzir ou validar os seus efeitos desde as datas dos correspondentes
Requerimentos de Registro de Termo Aditivo no Sistema Mediador do MTPS.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor:
I ‐ 30 (trinta) dias após a sua publicação, para o disposto nos §§ 1º e 2º do seu art. 1º; e
II ‐ na data de sua publicação, para as suas demais disposições.
MÁRCIO ALVES BORGES
Secretário de Políticas Públicas de Emprego Substituto
Secretário Executivo do Comitê do Programa de Proteção ao Emprego Substituto
MANOEL MESSIAS NASCIMENTO MELO
Secretário de Relações do Trabalho
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PODER EXECUTIVO ‐ DECRETO Nº 8.740 DE 04.05.2016 ‐ D.O.U.: 05.05.2016 ‐ Altera o Decreto nº
5.598, de 1º de dezembro de 2005, para dispor sobre a experiência prática do aprendiz.
A Presidenta da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no Título III, Capítulo IV, Seção IV, do Decreto‐Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 ‐
Consolidação das Leis do Trabalho, e no Título II, Capítulo V, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 ‐ Estatuto
da Criança e do Adolescente,
Decreta:
Art. 1º O Decreto nº 5.598, de 1º de dezembro de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 23‐A. O estabelecimento contratante cujas peculiaridades da atividade ou dos locais de trabalho
constituam embaraço à realização das aulas práticas, além de poderem ministrá‐las exclusivamente nas
entidades qualificadas em formação técnico profissional, poderão requerer junto à respectiva unidade
descentralizada do Ministério do Trabalho e Previdência Social a assinatura de termo de compromisso para o
cumprimento da cota em entidade concedente da experiência prática do aprendiz.
§ 1º Caberá ao Ministério do Trabalho e Previdência Social definir:
I ‐ os setores da economia em que a aula prática poderá se dar nas entidades concedentes; e
II ‐ o processamento do pedido de assinatura de termo de compromisso.
§ 2º Consideram‐se entidades concedentes da experiência prática do aprendiz:
I ‐ órgãos públicos;
II ‐ organizações da sociedade civil, nos termos do art. 2º da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014; e
III ‐ unidades do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo ‐ Sinase.
§ 3º Firmado o termo de compromisso com o Ministério do Trabalho e Previdência Social, o estabelecimento
contratante e a entidade qualificada por ele já contratada deverão firmar conjuntamente parceria com uma
das entidades concedentes para a realização das aulas práticas.
§ 4º Caberá à entidade qualificada o acompanhamento pedagógico da etapa prática.
§ 5º A seleção de aprendizes será realizada a partir do cadastro público de emprego, disponível no portal
eletrônico Mais Emprego e deverá priorizar a inclusão de jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade
ou risco social, tais como:
I ‐ adolescentes egressos do sistema socioeducativo ou em cumprimento de medidas socioeducativas;
II ‐ jovens em cumprimento de pena no sistema prisional;
III ‐ jovens e adolescentes cujas famílias sejam beneficiárias de programas de transferência de renda;
IV ‐ jovens e adolescentes em situação de acolhimento institucional;
V ‐ jovens e adolescentes egressos do trabalho infantil;
VI ‐ jovens e adolescentes com deficiência;
VII ‐ jovens e adolescentes matriculados na rede pública de ensino, em nível fundamental, médio regular ou
médio técnico, inclusive na modalidade de Educação de Jovens e Adultos; e,
VIII ‐ jovens desempregados e com ensino fundamental ou médio concluído na rede pública.
§ 6º Os percentuais a serem cumpridos na forma alternativa e no sistema regular deverão constar do termo de
compromisso firmado com o Ministério do Trabalho e Previdência Social, com vistas ao adimplemento integral
da cota de aprendizagem, observados, em todos os casos, os limites previstos na Seção IV do Capítulo IV do
Título III do Decreto‐Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 ‐ Consolidação das Leis do Trabalho e a contratação
do percentual mínimo no sistema regular," (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de maio de 2016; 195º da Independência e 128º da República.
DILMA ROUSSEFF
Miguel Rossetto

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.634, DE 06 DE MAIO DE 2016 ‐ DOU de 09/05/2016, seção 1,
pág. 39 ‐ Dispõe sobre o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 280 do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 203, de 14 de maio
de 2012, e tendo em vista o disposto no inciso XXII do art. 37 da Constituição Federal, no parágrafo único do
art. 16, no § 5º do art. 21 e no § 2º do art. 32 da Resolução do Senado Federal nº 43, de 21 de dezembro de
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2001, no § 2º do art. 113, no parágrafo único do art. 116 e nos arts. 132, 135 e 199 da Lei nº 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN), nos arts. 2º, 4º, 5º e 8º a 11 da Lei Complementar nº 123,
de 14 de dezembro de 2006, nos arts. 1º, 3º e 5º da Lei nº 5.614, de 5 de outubro de 1970, no inciso II do art. 37
da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, nos arts. 80 a 82 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no
art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, no art. 167 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código
Civil), nos arts. 2º e 6º da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, nos arts. 2º a 4º, 7º a 9º, 11 e 16 da Lei nº
11.598, de 3 de dezembro de 2007, no art. 863 do Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto sobre a Renda – RIR), no Decreto nº 3.500, de 9 de junho de 2000, na Portaria MF nº 187, de 26 de
abril de 1993, no inciso I do art. 7º da Portaria MPOG nº 467, de 20 de novembro de 2002, na Instrução
Normativa Conjunta RFB/STN nº 1.257, de 8 de março de 2012, na Instrução Normativa STN nº 2, de 2 de
fevereiro de 2012, e na Instrução CVM nº 560, de 27 de março de 2015, resolve:
Art. 1º O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) passa a ser regido por esta Instrução Normativa.
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
CAPÍTULO I
DO CONTEÚDO E DA ADMINISTRAÇÃO
Art. 2º O CNPJ compreende as informações cadastrais das entidades de interesse das administrações
tributárias da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.
Parágrafo único. Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) a administração do CNPJ.
CAPÍTULO II
DAS ENTIDADES OBRIGADAS À INSCRIÇÃO
Art. 3º Todas as entidades domiciliadas no Brasil, inclusive as pessoas jurídicas equiparadas pela legislação do
Imposto sobre a Renda, estão obrigadas a se inscrever no CNPJ e a cada um de seus estabelecimentos
localizados no Brasil ou no exterior, antes do início de suas atividades.
§ 1º Os estados, o Distrito Federal e os municípios devem possuir uma inscrição no CNPJ, na condição de
estabelecimento matriz, que os identifique como pessoa jurídica de direito público, sem prejuízo das inscrições
de seus órgãos públicos, conforme disposto no inciso I do caput do art. 4º.
§ 2º No âmbito do CNPJ, estabelecimento é o local privado ou público, edificado ou não, móvel ou imóvel,
próprio ou de terceiro, onde a entidade exerce suas atividades em caráter temporário ou permanente ou onde
se encontram armazenadas mercadorias, incluindo as unidades auxiliares constantes do Anexo VII desta
Instrução Normativa.
§ 3º Considera‐se estabelecimento, para fins do disposto no § 2º, a plataforma de produção e armazenamento
de petróleo e gás natural, ainda que esteja em construção.
§ 4º No caso previsto no § 3º, o endereço a ser informado no CNPJ deve ser o do estabelecimento da entidade
proprietária ou arrendatária da plataforma, em terra firme, cuja localização seja a mais próxima.
Art. 4º São também obrigados a se inscrever no CNPJ:
I ‐ órgãos públicos de qualquer dos Poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, desde
que se constituam em unidades gestoras de orçamento.
II ‐ condomínios edilícios, conceituados pelo art. 1.332 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil);
III ‐ grupos e consórcios de sociedades, constituídos, respectivamente, na forma prevista nos arts. 265 e 278 da
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
IV ‐ consórcios de empregadores, constituídos na forma prevista no art. 25‐A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de
1991;
V ‐ clubes e fundos de investimento, constituídos segundo as normas da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM);
VI ‐ representações diplomáticas estrangeiras no Brasil;
VII ‐ representações diplomáticas do Estado brasileiro no exterior;
VIII ‐ representações permanentes de organizações internacionais ou de instituições extraterritoriais no Brasil;
IX ‐ serviços notariais e de registro (cartórios), de que trata a Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994,
inclusive aqueles que ainda não foram objeto de delegação do Poder Público;
X ‐ fundos públicos a que se refere o art. 71 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
XI ‐ fundos privados;
XII ‐ candidatos a cargo político eletivo e frentes plebiscitárias ou referendárias, nos termos de legislação
específica;

8

XIII ‐ incorporações imobiliárias objeto de opção pelo Regime Especial de Tributação (RET), de que trata o art.
1º da Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, na condição de estabelecimento filial da incorporadora;
XIV ‐ comissões polinacionais, criadas por ato internacional celebrado entre o Brasil e outros países;
XV ‐ entidades domiciliadas no exterior que, no País:
a) sejam titulares de direitos sobre:
1. imóveis;
2. veículos;
3. embarcações;
4. aeronaves;
5. contas‐correntes bancárias;
6. aplicações no mercado financeiro ou de capitais; ou
7. participações societárias constituídas fora do mercado de capitais;
b) realizem:
1. arrendamento mercantil externo (leasing);
2. afretamento de embarcações, aluguel de equipamentos e arrendamento simples; ou
3. importação de bens sem cobertura cambial, destinados à integralização de capital de empresas brasileiras;
XVI ‐ instituições bancárias do exterior que realizem operações de compra e venda de moeda estrangeira com
bancos no País, recebendo e entregando reais em espécie na liquidação de operações cambiais;
XVII ‐ Sociedades em Conta de Participação (SCPs) vinculadas aos sócios ostensivos; e
XVIII ‐ outras entidades, no interesse da RFB ou dos convenentes.
§ 1º Para fins do disposto no inciso I do caput, considera‐se unidade gestora de orçamento aquela autorizada a
executar parcela do orçamento da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios.
§ 2º O número de inscrição no CNPJ que representará os estados, o Distrito Federal e os municípios na
qualidade de pessoa jurídica de direito público será o número correspondente ao “CNPJ interveniente” de cada
ente federativo, constante do Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (Cauc).
§ 3º As unidades auxiliares dos órgãos públicos, constantes do Anexo VII desta Instrução Normativa, podem ser
inscritas no CNPJ na condição de estabelecimento filial do órgão público a que estiverem vinculadas,
independentemente de se configurarem como unidades gestoras de orçamento.
§ 4º O disposto no inciso XV do caput não se aplica:
I ‐ aos direitos relativos à propriedade industrial (marcas e patentes); e
II ‐ aos investimentos estrangeiros mediante mecanismo de certificados representativos de ações ou outros
valores mobiliários (depositary receipts) emitidos no exterior, com lastro em valores mobiliários depositados
em custódia específica no Brasil.
§ 5º Os órgãos regionais dos serviços sociais autônomos podem ser inscritos no CNPJ na condição de
estabelecimento matriz por solicitação do respectivo órgão nacional, permanecendo vinculados a este para
efeitos da responsabilidade tributária.
§ 6º A inscrição no CNPJ das entidades fiscalizadoras do exercício de profissões regulamentadas ocorre por
meio de suas representações em âmbito nacional, regional e local, cadastradas exclusivamente na condição de
estabelecimento matriz.
§ 7º A inscrição dos partidos políticos no CNPJ ocorre por meio de seus órgãos de direção nacional, regional e
local, cadastrados exclusivamente na condição de estabelecimento matriz.
§ 8º Não são inscritas no CNPJ as coligações de partidos políticos.
Art. 5º Os fundos de investimento constituídos no exterior e as entidades domiciliadas no exterior que se
inscreverem no CNPJ exclusivamente para realizar aplicações no mercado financeiro ou de capitais, observadas
as normas do Conselho Monetário Nacional (CMN), devem obter uma inscrição para cada instituição financeira
representante responsável pelo cumprimento das obrigações tributárias do investidor no País.
§ 1º A denominação utilizada como nome empresarial a ser indicada para a inscrição no CNPJ a que se refere o
caput deve conter, obrigatoriamente, o nome do fundo de investimento ou da entidade, seguido do nome da
instituição financeira representante, separado por hífen.
§ 2º Para fins do disposto neste artigo, a expressão “instituição financeira” compreende qualquer instituição
autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil (Bacen).
Art. 6º É facultado às seguintes entidades requererem a unificação da inscrição de seus estabelecimentos no
CNPJ, desde que localizados no mesmo município:
I ‐ a agência bancária e seus postos ou subagências; e
II ‐ o estabelecimento de concessionária ou permissionária de serviço público e seus postos de serviços.
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Parágrafo único. No caso de unificação, os estabelecimentos, exceto o unificador, devem solicitar a baixa de
sua inscrição no CNPJ.
CAPÍTULO III
DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE
Art. 7º O representante da entidade no CNPJ deve ser a pessoa física que tenha legitimidade para representá‐
la, conforme qualificações previstas no Anexo V desta Instrução Normativa.
§ 1º No caso de entidade domiciliada no exterior, o representante no CNPJ deve ser seu procurador ou
representante legalmente constituído domiciliado no Brasil, com poderes para administrar os bens e direitos da
entidade no País e representá‐la perante a RFB.
§ 2º No caso de entidade domiciliada no exterior e inscrita na forma prevista no art. 19, o representante no
CNPJ é designado automaticamente na inscrição, coincidindo com aquele constante do CNPJ para a respectiva
instituição financeira representante.
§ 3º O representante da entidade no CNPJ pode indicar um preposto para a prática de atos cadastrais no CNPJ,
exceto para os atos de inscrição de estabelecimento matriz e de indicação, substituição ou exclusão de
preposto.
§ 4º A indicação de que trata o § 3º não elide a competência originária do representante da entidade no CNPJ.
CAPÍTULO IV
DO BENEFICIÁRIO FINAL
Art. 8º As informações cadastrais relativas às entidades empresariais e às entidades a que se referem os incisos
V, XV, XVI e XVII do caput do art. 4º devem abranger as pessoas autorizadas a representá‐las, bem como a
cadeia de participação societária, até alcançar as pessoas naturais caracterizadas como beneficiárias finais ou
qualquer das entidades mencionadas no § 3º.
§ 1º Para efeitos do disposto no caput, considera‐se beneficiário final:
I ‐ a pessoa natural que, em última instância, de forma direta ou indireta, possui, controla ou influencia
significativamente a entidade; ou
II ‐ a pessoa natural em nome da qual uma transação é conduzida.
§ 2º Presume‐se influência significativa, a que se refere o § 1º, quando a pessoa natural:
I ‐ possui mais de 25% (vinte e cinco por cento) do capital da entidade, direta ou indiretamente; ou
II ‐ direta ou indiretamente, detém ou exerce a preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a
maioria dos administradores da entidade, ainda que sem controlá‐la.
§ 3º Excetuam‐se do disposto no caput:
I ‐ as pessoas jurídicas constituídas sob a forma de companhia aberta no Brasil ou em países que exigem a
divulgação pública de todos os acionistas considerados relevantes e não estejam constituídas em jurisdições
com tributação favorecida ou submetidas a regime fiscal privilegiado de que tratam os arts. 24 e 24‐A da Lei
nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
II ‐ as entidades sem fins lucrativos que não atuem como administradoras fiduciárias e que não estejam
constituídas em jurisdições com tributação favorecida ou submetidas a regime fiscal privilegiado de que tratam
os arts. 24 e 24‐A da Lei nº 9.430, de 1996, desde que reguladas e fiscalizadas por autoridade governamental
competente;
III ‐ os organismos multilaterais, bancos centrais, entidades governamentais ou ligadas a fundos soberanos;
IV ‐ as entidades de previdência, fundos de pensão e instituições similares, desde que reguladas e fiscalizadas
por autoridade governamental competente na país ou em seu país de origem; e
V ‐ os fundos de investimento nacionais regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários, desde que seja
informado à RFB na e‐Financeira o Cadastro da Pessoa Física (CPF) ou o CNPJ dos cotistas de cada fundo por
ele administrado.
§ 4º Para as entidades citadas no § 3º, as informações cadastrais devem abranger as pessoas naturais
autorizadas a representá‐las, seus controladores, administradores e diretores, se houver, bem como as pessoas
físicas ou jurídicas em favor das quais essas entidades tenham sido constituídas, devendo ser informadas no
Quadro de Sócios e Administradores (QSA).
§ 5º Aplica‐se o disposto no caput aos cotistas de fundos domiciliados no exterior, sendo necessário identificar
como beneficiário final aqueles que atendam ao disposto no § 1º.
§ 6º Os administradores das entidades estrangeiras requerentes do cadastro no CNPJ, ainda que detenham ou
exerçam a preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores das
entidades, não se caracterizam como beneficiários finais e deverão ser informados apenas no QSA.
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Art. 9º As entidades a que se referem os incisos XV e XVI do caput do art. 4º que não preencherem as
informações referentes ao beneficiário final no prazo solicitado ou que não apresentarem os documentos na
forma prevista nos art.s 19 e 20 terão sua inscrição suspensa no CNPJ e ficarão impedidas de transacionar com
estabelecimentos bancários, inclusive quanto à movimentação de contas‐correntes, à realização de aplicações
financeiras e à obtenção de empréstimos.
§ 1º O impedimento de transacionar com estabelecimentos bancários não se aplica à realização das operações
necessárias para o retorno do investimento ao país de origem e para o cumprimento de obrigação assumida
antes da suspensão, tais como prazos, carência e data de vencimento.
§ 2º As entidades a que se refere o § 2º do art. 19 poderão preencher o campo referente ao beneficiário final
com a expressão “Não aplicável” no aplicativo Coleta Web, caso não haja nenhuma pessoa enquadrada na
condição de beneficiário final, conforme dispõem os §§ 1º e 2º do art. 8º.
§ 3º A suspensão do CNPJ nas hipóteses previstas no caput deste artigo será comunicada à CVM no que se
refere às entidades classificadas no item 6 da alínea “a” do inciso XV do caput do art. 4º.
CAPÍTULO V
DAS UNIDADES CADASTRADORAS
Art. 10. Unidades cadastradoras do CNPJ são aquelas competentes para deferir atos cadastrais das entidades
no CNPJ, a partir da análise, sob os aspectos formal e técnico, das informações contidas na documentação
apresentada pelas entidades.
Parágrafo único. São unidades cadastradoras do CNPJ:
I ‐ no âmbito da RFB:
a) Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRFs);
b) Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária (Derat);
c) Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Instituições Financeiras (Deinf);
d) Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes (Demac) no Rio de Janeiro;
e) Inspetorias da Receita Federal do Brasil (IRFs);
f) Alfândegas da Receita Federal do Brasil (ALFs);
g) Agências da Receita Federal do Brasil (ARFs); e
h) demais unidades da RFB, em decorrência de procedimento fiscal;
II ‐ no âmbito da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios
(Redesim):
a) o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, por meio das juntas comerciais;
b) o Registro Civil de Pessoas Jurídicas; e
c) a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
III ‐ a CVM, nos termos do art. 19;
IV ‐ o Bacen, nos termos do art. 20;
V ‐ o Tribunal Superior Eleitoral, no caso de que trata o inciso XII do caput do art. 4º; e
VI ‐ no âmbito dos convenentes, as unidades designadas no convênio firmado com a RFB;
Seção Única
Da Competência das Unidades Cadastradoras
Art. 11. A competência para deferir atos cadastrais no CNPJ é da unidade cadastradora da RFB com jurisdição
sobre o domicílio tributário do estabelecimento a que se referir a solicitação:
§ 1º A competência de que trata o caput é:
I ‐ da unidade cadastradora da RFB com jurisdição sobre o domicílio tributário do representante da entidade no
CNPJ, no caso de entidade domiciliada no exterior;
II ‐ da unidade cadastradora da RFB com jurisdição sobre o novo endereço do estabelecimento, no caso de
alteração de endereço que implique mudança na sua jurisdição;
III ‐ da unidade cadastradora da RFB com jurisdição sobre o domicílio tributário do estabelecimento matriz da
entidade domiciliada no Brasil, no caso de estabelecimento filial situado no exterior;
IV ‐ da unidade cadastradora da RFB com jurisdição sobre o domicílio tributário do administrador, no caso de
fundos e clubes de investimento constituídos no Brasil;
V ‐ da DRF em Brasília, no caso de representações diplomáticas estrangeiras no Brasil e das representações
diplomáticas do Estado brasileiro no exterior;
VI ‐ da unidade cadastradora da RFB com jurisdição sobre o domicílio tributário da incorporada, no caso de
entidade baixada no CNPJ por incorporação; e
VII ‐ no âmbito dos convenentes, das unidades designadas no convênio firmado com a RFB.
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§ 2º No caso de entidade domiciliada no exterior cujo representante no CNPJ não tenha sido indicado, a
competência de que trata o caput é da DRF em Brasília.
CAPÍTULO VI
DO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
Art. 12. A comprovação da condição de inscrito no CNPJ e da situação cadastral é feita por meio do
“Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral”, conforme modelo constante do Anexo III desta Instrução
Normativa, emitido por meio do sítio da RFB na Internet, no endereço citado no caput do art. 14.
§ 1º O Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral contém as seguintes informações:
I ‐ número de inscrição no CNPJ, com a indicação da condição de estabelecimento matriz ou filial;
II ‐ data de abertura;
III ‐ nome empresarial;
IV ‐ nome de fantasia;
V ‐ atividades econômicas principal e secundárias;
VI ‐ natureza jurídica;
VII ‐ endereço;
VIII ‐ endereço eletrônico;
IX ‐ telefone;
X ‐ Legal Entity Identifier (LEI);
XI ‐ ente federativo responsável, no caso de entidades da Administração Pública;
XII ‐ situação cadastral;
XIII ‐ data da situação cadastral;
XIV ‐ motivo da situação cadastral, quando diferente de ativa;
XV ‐ situação especial, se for o caso, conforme Anexo IX desta Instrução Normativa, observado o disposto no
inciso II do § 2º;
XVI ‐ data da situação especial;
XVII ‐ data e hora de emissão do comprovante; e
XVIII ‐ outras informações de interesse dos convenentes.
§ 2º Na emissão do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral:
I ‐ para as entidades em situação cadastral suspensa, inapta, baixada ou nula, não serão informados os dados
constantes dos incisos V, VII, VIII, IX, XV e XVI do § 1º;
II ‐ para os fundos de investimento constituídos no exterior e para as entidades domiciliadas no exterior
inscritas no CNPJ exclusivamente para realizar aplicações no mercado financeiro ou de capitais, a situação
especial de que trata o inciso XV do § 1º será representada pela expressão “CNPJ exclusivo para operação nos
mercados financeiro e de capitais”.
§ 3º O número LEI constante no inciso X do caput deve ser informado pelas entidades que possuam, voluntária
ou compulsoriamente, tal inscrição.
TÍTULO II
DOS ATOS CADASTRAIS
CAPÍTULO I
DOS TIPOS DE ATOS
Art. 13. São atos cadastrais no CNPJ:
I ‐ inscrição;
II ‐ alteração de dados cadastrais e de situação cadastral;
III ‐ baixa de inscrição;
IV ‐ restabelecimento de inscrição; e
V ‐ declaração de nulidade de ato cadastral.
CAPÍTULO II
DA SOLICITAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE ATOS CADASTRAIS
Seção I
Da Solicitação de Atos Cadastrais
Art. 14. Os atos cadastrais no CNPJ são solicitados por meio do aplicativo Coleta Web, disponível no sítio da
RFB na Internet, no endereço .
§ 1º O Coleta Web possibilita o preenchimento e o envio dos seguintes documentos eletrônicos:
I ‐ Ficha Cadastral da Pessoa Jurídica (FCPJ);
II ‐ QSA; e
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III ‐ Ficha Específica do convenente.
§ 2º O QSA deve ser apresentado somente pelas entidades relacionadas no Anexo VI desta Instrução
Normativa, conforme as qualificações constantes do citado Anexo.
§ 3º A Ficha Específica contém informações do estabelecimento que são de interesse de convenente do
Cadastro Sincronizado Nacional (CadSinc), instituído pelo Protocolo de Cooperação nº1, de 17 de julho de 2004,
do I Encontro Nacional de Administradores Tributários (Enat).
§ 4º Os documentos devem ser preenchidos e enviados por meio do Coleta Web, conforme orientações
constantes do próprio aplicativo e em Ato Declaratório Executivo (ADE) da Coordenação‐Geral de Gestão de
Cadastros (Cocad).
Subseção Única
Do Documento Básico de Entrada (DBE) e do Protocolo de Transmissão
Art. 15. Não havendo incompatibilidades nos documentos eletrônicos transmitidos na forma prevista no §
4º do art. 14, é disponibilizado para impressão o Documento Básico de Entrada (DBE) ou o Protocolo de
Transmissão, no sítio da RFB na Internet, no endereço citado no caput do art. 14.
§ 1º O DBE e o Protocolo de Transmissão:
I ‐ serão disponibilizados de acordo com os modelos constantes dos Anexos I e II desta Instrução Normativa,
respectivamente;
II ‐ ficarão disponíveis no sítio da RFB na Internet, no endereço citado no caput do art. 14, pelo prazo de 90
(noventa) dias, para impressão e encaminhamento conforme prevê o art. 16.
§ 2º O DBE deve ser assinado pelo representante da entidade no CNPJ, por seu preposto ou procurador.
§ 3º O Protocolo de Transmissão substitui o DBE quando a entidade for identificada pelo uso de certificado
digital ou de senha eletrônica fornecida por convenente.
§ 4º A solicitação de ato cadastral no CNPJ será cancelada automaticamente no caso de descumprimento do
prazo a que se refere o inciso II do § 1º.
§ 5º Fica dispensada a apresentação do DBE ou do Protocolo de Transmissão no âmbito da Redesim, de acordo
com ADE publicado pelo Coordenador‐Geral de Gestão de Cadastros.
Seção II
Da Formalização da Solicitação
Art. 16. As solicitações de atos cadastrais no CNPJ são formalizadas:
I ‐ pela remessa postal ou entrega direta do DBE ou Protocolo de Transmissão à unidade cadastradora de
jurisdição do estabelecimento, acompanhado de:
a) cópia autenticada do ato constitutivo, alterador ou extintivo da entidade, devidamente registrado no órgão
competente, observada a tabela de documentos constante do Anexo VIII desta Instrução Normativa;
b) em relação ao DBE:
1. cópia autenticada do documento de identificação do signatário para conferência da assinatura, salvo
quando reconhecida a firma em cartório, observado o disposto no art. 1º da Portaria RFB nº1.880, de 24 de
dezembro de 2013;
2. se assinado por procurador, cópia autenticada da procuração outorgada pela entidade;
3. se houver procuração por instrumento particular, cópia autenticada do documento de identificação do
signatário da procuração para conferência da assinatura, salvo quando reconhecida a firma em cartório,
observado o disposto no art. 1º da Portaria RFB nº 1.880, de 2013; ou
II ‐ pela entrega direta da documentação solicitada para a prática do ato no órgão de registro que celebrou
convênio com a RFB, acompanhada do DBE ou do Protocolo de Transmissão; ou
III ‐ pela transmissão de dossiê digital de atendimento em qualquer unidade da RFB com os documentos
necessários à prática do ato, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.412, de 22 de novembro de 2013.
§ 1º A unidade cadastradora onde deve ser formalizada a solicitação do ato cadastral no CNPJ é indicada no
sítio da RFB na Internet, no endereço citado no caput do art. 14, quando disponibilizado o DBE ou o Protocolo
de Transmissão.
§ 2º O disposto neste artigo e nos arts. 14 e 15 não se aplica:
I ‐ ao Microempreendedor Individual (MEI), de que trata o § 1º do art. 18‐A da Lei Complementar nº 123, de 14
de dezembro de 2006, tendo em vista o trâmite especial e simplificado do seu processo de registro; e
II ‐ aos atos cadastrais efetuados mediante o uso do Sistema de Registro e Licenciamento de Empresas (RLE),
disciplinado pela Instrução Normativa DREI nº 29, de 7 de outubro de 2014.
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§ 3º O DBE e os demais atos e documentos comprobatórios podem ser digitalizados pela administração
tributária, passando a ter o mesmo valor probante de seus originais, nos termos do art. 64‐B do Decreto
nº 70.253, de 6 de março de 1972.
CAPÍTULO III
DOS ATOS CADASTRAIS PRIVATIVOS DO ESTABELECIMENTO MATRIZ
Art. 17. São privativos do estabelecimento matriz os atos cadastrais relativos:
I ‐ ao nome empresarial;
II ‐ à natureza jurídica;
III ‐ ao capital social;
IV ‐ ao porte da empresa;
V ‐ ao representante da entidade no CNPJ;
VI ‐ ao preposto;
VII ‐ ao QSA;
VIII ‐ ao ente federativo responsável, no caso de entidades da Administração Pública;
IX ‐ à falência;
X ‐ à recuperação judicial;
XI ‐ à intervenção;
XII ‐ ao inventário do empresário individual ou do titular de empresa individual imobiliária ou de
responsabilidade limitada;
XIII ‐ à liquidação judicial ou extrajudicial;
XIV ‐ à incorporação;
XV ‐ à fusão; e
XVI ‐ à cisão parcial ou total.
Parágrafo único. A indicação de novo estabelecimento matriz é ato cadastral privativo do estabelecimento filial
que estiver sendo indicado, que pode solicitar conjuntamente os atos cadastrais previstos no caput.
CAPÍTULO IV
DA INSCRIÇÃO
Art. 18. A solicitação de inscrição no CNPJ de entidade domiciliada no Brasil deve ser feita com observância do
disposto nos arts. 14 a 16, inclusive para o caso de estabelecimento, no País, de pessoa jurídica estrangeira.
Seção I
Da Inscrição de Entidade Domiciliada no Exterior
Art. 19. A inscrição no CNPJ de entidade domiciliada no exterior exclusivamente para realizar aplicações no
mercado financeiro ou de capitais decorre automaticamente do seu registro na CVM como investidor não
residente no País, vedada a apresentação da solicitação de inscrição em unidade cadastradora do CNPJ.
§ 1º A inscrição no CNPJ obtida na forma prevista no caput é destinada, exclusivamente, à realização das
aplicações nele mencionadas.
§ 2º Em até 90 (noventa) dias a partir da data de inscrição, as entidades estrangeiras qualificadas de acordo
com a regulamentação da CVM, por meio de seu representante legalmente constituído e nos termos do art. 8º,
devem:
I ‐ em relação às entidades qualificadas no § 3º do art. 8º, prestar as informações e apresentar os documentos
de que trata o § 3º deste artigo, mediante solicitação na forma prevista no § 5ºdeste artigo;
II ‐ em relação às entidades abaixo qualificadas que não possuírem influência significativa em entidade
nacional, informar o beneficiário final e prestar as informações e apresentar os documentos de que trata o §
4º, mediante solicitação, na forma prevista no § 5º:
a) bancos comerciais, bancos de investimento, associações de poupança e empréstimo, e custodiantes globais
e instituições similares, reguladas e fiscalizadas por autoridade governamental competente;
b) companhias seguradoras reguladas e fiscalizadas por autoridade governamental competente;
c) sociedades ou entidades que tenham por objetivo distribuir emissão de valores mobiliários, ou atuar como
intermediários na negociação de valores mobiliários, agindo por conta própria, registradas e reguladas por
órgão reconhecido pela CVM; e
d) qualquer entidade que tenha por objetivo a aplicação de recursos nos mercados financeiro e de capitais, da
qual participem exclusivamente pessoas naturais e jurídicas residentes e domiciliadas no exterior, desde que
seja registrada e regulada por órgão reconhecido pela CVM ou a administração da carteira seja feita de forma
discricionária por administrador profissional registrado e regulado por entidade reconhecida pela CVM;
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III ‐ em relação aos demais fundos ou entidades de investimento coletivo que não possuírem influência
significativa em entidade nacional, informar o beneficiário final, prestar as informações e apresentar os
documentos de que trata o § 4º, mediante solicitação, além de apresentar o QSA, na forma prevista no § 5º;
IV ‐ em relação aos entes constituídos sob a forma de trusts ou outros veículos fiduciários, sociedades
constituídas com títulos ao portador e das demais pessoas jurídicas constituídas no exterior não enquadradas
nas categorias anteriores, informar o beneficiário final e apresentar, na forma prevista no § 5º:
a) ato constitutivo ou certidão de inteiro teor da entidade, observada a “Tabela de Documentos e Orientações”
constante no Anexo VIII desta Instrução Normativa;
b) documento de identificação ou passaporte do representante legal da entidade no país de origem;
c) ato que demonstre os poderes de administração do representante legal no país de origem da entidade
estrangeira (ata de eleição ou documento equivalente), caso tal informação não conste do ato de constituição;
d) QSA; e
e) os documentos e as informações de que trata o § 4º, mediante solicitação da RFB.
§ 3º Aplica‐se o mesmo tratamento previsto no inciso I do § 2º às entidades que realizem apenas a aquisição
em bolsa de valores de cotas de fundos de índice, regulamentados pela CVM.
§ 4º O representante do investidor estrangeiro deverá:
I ‐ prestar as informações necessárias para o registro do investidor não residente;
II ‐ manter atualizadas as informações do investidor não residente;
III ‐ apresentar à RFB, sempre que requisitados, os seguintes documentos:
a) contrato de constituição de representante; e
b) contrato de prestação de serviço de custódia de valores mobiliários celebrado entre o investidor não
residente e a pessoa jurídica autorizada pela CVM a prestar tal serviço;
IV ‐ prestar, à RFB em relação aos investidores não residentes por ele representados, as informações e
documentos relativos aos seus beneficiários finais, ainda que não possuam influência significativa nos termos
do § 2º do art. 8º, mediante solicitação; e
V ‐ comunicar à RFB, em até 30 (trinta) dias, a extinção do contrato de representação.
§ 5º Os documentos serão apresentados por meio de dossiê digital de atendimento em qualquer unidade da
RFB, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.412, de 22 de novembro de 2013.
§ 6º Os documentos citados nas alíneas “a” a “c” do inciso III do § 2º e nos incisos I e III do § 4º redigidos em
língua estrangeira devem ser autenticados por repartição consular brasileira, exceto a procuração que nomeia
o representante legal da entidade no Brasil, se a procuração tiver sido emitida no País.
§ 7º Estão dispensados da autenticação por repartição consular os documentos públicos emitidos por
autoridade ou agente público, por notários e cartórios de registro civil e certificados oficiais do Estado
estrangeiro, de acordo com o disposto na Apostila da Convenção de Haia.
§ 8º Os documentos redigidos em língua estrangeira devem ser traduzidos para o vernáculo por tradutor
juramentado, podendo ser dispensada a critério da RFB.
§ 9º O prazo previsto no § 2º pode ser prorrogado por mais 90 (noventa) dias mediante pedido formalizado
junto à RFB pelo representante da entidade no Brasil.
§ 10 Para efeitos do disposto nos incisos I, II e III do § 2º, presume‐se influência significativa quando a entidade:
I ‐ possui mais de 20% (vinte por cento) do capital em entidade nacional, isoladamente ou em conjunto com
pessoas a ela ligadas; ou
II ‐ direta ou indiretamente, detém ou exerce a preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a
maioria dos administradores da entidade nacional, ainda que sem controlá‐la.
§ 11 Para efeitos do disposto no inciso I do § 9º, considera‐se pessoa ligada:
I ‐ a pessoa jurídica cuja participação societária no capital social da entidade estrangeira a caracterize como
sua controladora direta ou indireta, na forma definida nos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976;
II ‐ a pessoa jurídica que seja caracterizada como controlada direta ou indireta ou coligada da entidade
estrangeira, na forma definida nos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 1976;
III ‐ a pessoa jurídica quando esta e a entidade estrangeira estiverem sob controle societário ou administrativo
comum ou quando pelo menos 10% (dez por cento) do capital social de cada uma pertencer a uma mesma
pessoa física ou jurídica;
IV ‐ a pessoa jurídica que seja associada da entidade estrangeira, na forma de consórcio ou condomínio,
conforme define a legislação brasileira, em qualquer empreendimento;
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V ‐ a entidade estrangeira residente ou domiciliada em país com tributação favorecida ou beneficiária de
regime fiscal privilegiado, conforme dispõem os arts. 24 e 24‐A da Lei nº 9.430, de 1996, desde que não
comprove que seus controladores não estejam enquadrados nos incisos I a IV deste parágrafo.
Art. 20. A inscrição no CNPJ de entidade domiciliada no exterior nas hipóteses previstas no item 7 da alínea “a”
e na alínea “b” do inciso XV e no inciso XVI do caput do art. 4º decorre automaticamente do seu cadastramento
no Cadastro de Empresas (Cademp) do Bacen, vedada a apresentação da solicitação de inscrição em unidade
cadastradora do CNPJ.
§ 1º A inscrição no CNPJ obtida na forma prevista no caput pode ser utilizada para todas as finalidades, exceto
para a descrita no caput do art. 19.
§ 2º Em até 90 (noventa) dias a partir da data de inscrição, as entidades estrangeiras, por meio de seu
procurador constituído, devem indicar seus beneficiários finais nos termos do art. 8º e apresentar os seguintes
documentos mediante dossiê digital de atendimento em qualquer unidade da RFB, nos termos da Instrução
Normativa RFB nº 1.412, de 2013:
I ‐ ato constitutivo ou certidão de inteiro teor da entidade, observada a “Tabela de Documentos e Orientações”
constante no Anexo VIII desta Instrução Normativa;
II ‐ documento de identificação ou passaporte do representante legal da entidade no país de origem;
III ‐ ato que demonstre os poderes de administração do representante legal no país de origem da entidade
estrangeira (ata de eleição ou documento equivalente), caso tal informação não conste do ato de constituição;
IV ‐ cópia autenticada da procuração que nomeia o seu representante legal no Brasil (caso não seja o próprio
ato constitutivo), que deve ser domiciliado no Brasil, com poderes para administrar os bens e direitos da
entidade no País e representá‐la perante a RFB;
V ‐ cópia autenticada do documento de identificação do representante da entidade estrangeira no CNPJ; e
VI ‐ QSA.
§ 3º Aplica‐se ao disposto no § 2º, no que couber, o disposto nos §§ 5º a 9º do art. 19.
§ 4º Em relação às entidades qualificadas no § 3º do art. 8º, os documentos e informações previstos no §
2º deste artigo deverão ser apresentados mediante solicitação.
Art. 21. A inscrição no CNPJ de entidade domiciliada no exterior não enquadrada nos arts. 19 e 20 ocorre na
forma disciplinada nos arts. 14 a 16, com o cumprimento do disposto no § 2º do art. 20 e com indicação de
seus beneficiários finais nos termos do art. 8º.
Parágrafo único. O endereço da entidade domiciliada no exterior deve ser informado no CNPJ e, quando for o
caso, transliterado.
Seção II
Dos Impedimentos à Inscrição
Art. 22. Impede a inscrição no CNPJ:
I – o fato de o representante da entidade ou seu preposto não possuir inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou de sua inscrição ser inexistente ou estar suspensa, cancelada ou nula;
II ‐ o fato de integrante do QSA da entidade:
a) se pessoa jurídica, não possuir inscrição no CNPJ ou de sua inscrição ser inexistente ou estar suspensa,
baixada, inapta ou nula;
b) se pessoa física, não possuir inscrição no CPF ou de sua inscrição ser inexistente ou estar suspensa,
cancelada ou nula;
III ‐ no caso de clubes ou fundos de investimento constituídos no Brasil, o fato de o administrador não possuir
inscrição no CNPJ ou de sua inscrição ser inexistente ou estar suspensa, baixada, inapta ou nula, ou o fato de o
representante do administrador no CNPJ não possuir inscrição no CPF ou de sua inscrição ser inexistente ou
estar cancelada ou nula;
IV ‐ no caso de estabelecimento filial, o fato de o estabelecimento matriz da entidade não possuir inscrição no
CNPJ ou de sua inscrição ser inexistente ou estar suspensa, baixada, inapta ou nula; ou
V ‐ o não atendimento das demais condições restritivas estabelecidas em convênio com a RFB.
Seção III
Da Inscrição de Ofício
Art. 23. A inscrição no CNPJ é realizada de ofício pela unidade cadastradora da Receita Federal do Brasil que
jurisdiciona o estabelecimento ou pela unidade de exercício do Auditor‐Fiscal da RFB responsável pelo
procedimento fiscal:
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I ‐ quando o Auditor‐Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pelo procedimento fiscal constatar a
existência de entidade não inscrita no CNPJ e não for atendida, pelo representante da entidade, a intimação
para providenciar sua inscrição no prazo de 10 (dez) dias; ou
II ‐ no interesse da administração tributária, tendo em vista documentos comprobatórios.
Parágrafo único. A inscrição de ofício pode ser realizada pelos convenentes, conforme disposto em convênio.
CAPÍTULO V
DA ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS
Art. 24. A entidade está obrigada a atualizar no CNPJ qualquer alteração referente aos seus dados cadastrais
até o último dia útil do mês subsequente ao de sua ocorrência.
§ 1º No caso de alteração sujeita a registro, o prazo a que se refere o caput é contado a partir da data do
registro da alteração no órgão competente.
§ 2º A alteração de dados cadastrais de entidade domiciliada no exterior inscrita no CNPJ na forma prevista no
art. 20 está condicionada à indicação do seu representante, conforme o § 1º do art. 7º.
§ 3º Cabe ao representante legal nomeado atualizar no CNPJ as ocorrências relativas às seguintes situações
especiais, detalhadas no Anexo IX desta Instrução Normativa:
I ‐ liquidação judicial ou extrajudicial;
II ‐ falência;
III ‐ recuperação judicial;
IV ‐ intervenção; ou
V ‐ inventário do empresário (individual) ou do titular da empresa individual imobiliária ou de responsabilidade
limitada.
Seção I
Dos Impedimentos à Alteração de Dados Cadastrais
Art. 25. Impede a alteração de dados cadastrais no CNPJ:
I ‐ o fato de o representante da entidade ou seu preposto não possuir inscrição no CPF ou de sua inscrição ser
inexistente ou estar cancelada ou nula;
II ‐ a entrada ou a alteração de integrante no QSA da entidade:
a) se pessoa jurídica, sem inscrição no CNPJ ou cuja inscrição seja inexistente, esteja baixada (apenas para o
caso de entrada) ou nula;
b) se pessoa física, sem inscrição no CPF ou cuja inscrição seja inexistente ou esteja cancelada ou nula;
III ‐ a existência de procedimento fiscal em andamento, no caso de indicação de novo estabelecimento matriz
da entidade; ou
IV ‐ o não atendimento das demais condições restritivas estabelecidas em convênio com a RFB.
Parágrafo único. No caso de alteração do representante da entidade no CNPJ, a verificação da existência e da
situação do cadastro de que trata o inciso I do caput alcança apenas o novo representante.
Seção II
Da Alteração de Ofício
Art. 26. A unidade cadastradora da RFB que jurisdiciona o estabelecimento ou a unidade de exercício do
Auditor‐Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pelo procedimento fiscal podem realizar de ofício
alteração de dados cadastrais no CNPJ com base em documentos comprobatórios ou mediante comunicação
efetuada por convenente.
§ 1º Verificada divergência em dado cadastral originário do seu ato constitutivo, alterador ou extintivo, a
entidade deve ser intimada a promover, no órgão de registro competente, a respectiva atualização ou
correção, no prazo de 30 (trinta) dias contado da data do recebimento da intimação.
§ 2º Caso a intimação a que se refere o § 1º não seja atendida, a alteração cadastral no CNPJ pode ser
realizada de ofício, independentemente de formalidade no respectivo órgão de registro.
§ 3º A opção ou a exclusão retroativa do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples), de que trata a Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996,
também podem ser realizadas de ofício pela unidade da RFB que jurisdiciona a entidade.
§ 4º Os procedimentos previstos no caput e nos §§ 1º e 2º podem ser adotados diretamente pelo Auditor‐Fiscal
da Receita Federal do Brasil responsável por procedimento fiscal na entidade.
§ 5º O procedimento previsto no caput pode ser adotado pela Equipe de Cadastro (ECD) em sua jurisdição.
§ 6º O titular do órgão convenente pode promover de ofício, na forma prevista na legislação que lhe seja
aplicável, as alterações de dados específicos de interesse desse órgão.
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§ 7º A entidade terá conhecimento das alterações realizadas na forma prevista neste artigo por meio do
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de que trata o art. 12, podendo solicitar a revogação das
alterações mediante processo administrativo.§ 8º Os documentos comprobatórios podem ser apresentados por
pessoas que componham ou que tenham composto o QSA para que se efetue de ofício a alteração já efetivada
em órgão de registro, mediante procedimento previsto nos §§ 1º e 2º.
CAPÍTULO VI
DA BAIXA DA INSCRIÇÃO
Art. 27. A baixa da inscrição no CNPJ da entidade ou do estabelecimento filial deve ser solicitada até o
5º (quinto) dia útil do 2º (segundo) mês subsequente ao da ocorrência de sua extinção, nas seguintes situações,
conforme o caso:
I ‐ encerramento da liquidação voluntária, judicial ou extrajudicial;
II ‐ incorporação;
III ‐ fusão;
IV ‐ cisão total;
V ‐ encerramento do processo de falência, com extinção das obrigações do falido; ou
VI ‐ transformação em estabelecimento matriz de órgão público inscrito como estabelecimento filial, e vice‐
versa.
§ 1º A baixa da inscrição no CNPJ da entidade ou do estabelecimento filial produz efeitos a partir da respectiva
extinção, considerando‐se a ocorrência desta nas datas constantes do Anexo VIII desta Instrução Normativa.
§ 2º A baixa da inscrição do estabelecimento matriz no CNPJ implica baixa de todas as inscrições dos
estabelecimentos filiais da entidade.
§ 3º No caso de solicitação de baixa da inscrição no CNPJ de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP), definidas pelo art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, optante ou não pelo Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional), a análise da solicitação deve ocorrer no prazo de 60 (sessenta) dias contado da data
do recebimento dos documentos pela RFB.
§ 4º Na hipótese prevista no § 3º, ultrapassado o prazo definido para análise da solicitação sem manifestação
da RFB, efetiva‐se a baixa da inscrição no CNPJ.
§ 5º Deferida a baixa da inscrição, a RFB disponibilizará em seu sítio na Internet, no endereço citado no caput
do art. 14, a Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ, conforme modelo constante do Anexo IV desta Instrução
Normativa.
§ 6º A baixa da inscrição no CNPJ não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados impostos,
contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da simples falta de recolhimento ou da prática
comprovada e apurada, em processo administrativo ou judicial, de outras irregularidades pelos empresários ou
pelas pessoas jurídicas ou seus titulares, sócios ou administradores.
§ 7º A baixa da inscrição da pessoa jurídica no CNPJ importa responsabilidade solidária dos empresários,
titulares, sócios e administradores no período de ocorrência dos respectivos fatos geradores.
§ 8º A baixa da inscrição no CNPJ de entidade domiciliada no exterior pode ser realizada mediante solicitação
de seu representante legalmente constituído, quando, por decisão da entidade, esta deixe de ser alcançada
definitivamente pelas situações previstas no inciso XV do caput do art. 4º.
Seção I
Dos Impedimentos à Baixa
Art. 28. A entidade relacionada no Anexo VI desta Instrução Normativa que estiver com seu QSA desatualizado
fica impedida de baixar sua inscrição no CNPJ, tendo em vista o disposto no § 7ºdo art. 27.
§ 1º O impedimento a que se refere o caput não se aplica à baixa:
I ‐ decorrente de incorporação, fusão ou cisão total da entidade, quando a sucessora for entidade domiciliada
no Brasil;
II ‐ de estabelecimento filial, ficando suas pendências fiscais sob responsabilidade da entidade.
§ 2º A baixa da inscrição de entidade domiciliada no exterior inscrita no CNPJ na forma prevista no art. 20 deve
ser precedida da indicação do seu representante, conforme prevê o § 1º do art. 7º.
Seção II
Da Baixa de Ofício
Art. 29. Pode ser baixada de ofício a inscrição no CNPJ da entidade:
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I ‐ omissa contumaz, que é aquela que, estando obrigada, não tiver apresentado, por 5 (cinco) ou mais
exercícios, nenhuma das declarações e demonstrativos relacionados a seguir e que, intimada por edital, não
tiver regularizado sua situação no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data da publicação da intimação:
a) Declaração de Informações Econômico‐Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ);
b) Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica (DSPJ) ‐ Inativa;
c) Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (Defis);
d) Declaração Única e Simplificada de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DASN);
e) Declaração Anual Simplificada para o Microempreendedor Individual (DASN‐Simei);
f) Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF);
g) Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF);
h) Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR);
i) Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP);
j) escrituração contábil Digital (ECD);
k) escrituração contábil Fiscal (ECF);
l) Escrituração Fiscal Digital das Contribuições (EFD‐Contribuições);
m) Escrituração Fiscal Digital (EFD); e
n) e‐Financeira;
II ‐ inexistente de fato, assim denominada aquela que:
a) não dispuser de patrimônio ou capacidade operacional necessários à realização de seu objeto, inclusive a
que não comprovar o capital social integralizado;
b) não for localizada no endereço constante do CNPJ e:
1. cujo representante legal no CNPJ não for localizado; ou
2. cujo representante no CNPJ, depois de intimado, não indicar seu novo domicílio tributário;
c) domiciliada no exterior, não tiver seu procurador, a que se refere o § 1º do art. 7º, localizado no endereço
constante do cadastro da RFB;
d) encontrar‐se com as atividades paralisadas, salvo se estiver enquadrada nas hipóteses previstas nos incisos
I, II e VI do caput do art. 39;
e) realizar exclusivamente:
1. emissão de documentos fiscais que relatem operações fictícias; ou
2. operações de terceiros, com intuito de acobertar seus reais beneficiários;
III ‐ declarada inapta que não tiver regularizado sua situação nos 5 (cinco) exercícios subsequentes;
IV ‐ com registro cancelado, ou seja, a que estiver extinta, cancelada ou baixada no respectivo órgão de
registro.
§ 1º À baixa na forma prevista neste artigo não se aplica o impedimento a que se refere o caput do art. 28.
§ 2º A baixa a que se refere o inciso IV do caput pode ser realizada mediante apresentação de documentos
comprobatórios por pessoas que componham ou que tenham composto o QSA para que se efetue de ofício a
baixa já efetivada em órgão de registro.
Subseção I
Da Baixa de Ofício da Pessoa Jurídica Omissa Contumaz
Art. 30. No caso de pessoa jurídica omissa contumaz, cabe à Cocad providenciar sua intimação por meio de
edital, publicado no sítio da RFB na Internet, no endereço citado no caput do art. 14, ou alternativamente no
Diário Oficial da União (DOU), no qual a pessoa jurídica deve ser identificada apenas pelo seu número de
inscrição no CNPJ.
§ 1º A regularização da situação da pessoa jurídica intimada dá‐se mediante apresentação de declarações e
demonstrativos exigidos, por meio da Internet, ou comprovação de sua anterior apresentação na unidade da
RFB que a jurisdiciona.
§ 2º Decorridos 90 (noventa) dias da publicação do edital de intimação, a Cocad deve publicar ADE no DOU
com a relação das inscrições no CNPJ das pessoas jurídicas que regularizaram sua situação, tornando
automaticamente baixadas as inscrições das demais pessoas jurídicas relacionadas no edital de intimação.
§ 3º O disposto neste artigo não elide a competência da unidade cadastradora da RFB que jurisdiciona a
pessoa jurídica ou da unidade de exercício do Auditor‐Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pelo
procedimento fiscal para adotar as medidas previstas no caput e no § 2º.
Subseção II
Da Baixa de Ofício da Pessoa Jurídica Inexistente de Fato
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Art. 31. No caso de pessoa jurídica inexistente de fato, o procedimento administrativo de baixa deve ser
iniciado por representação consubstanciada com elementos que evidenciem qualquer das pendências ou
situações descritas no inciso II do caput do art. 29.
§ 1º A unidade cadastradora da RFB que jurisdiciona a pessoa jurídica ou da unidade de exercício do Auditor‐
Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pelo procedimento fiscal, acatando a representação citada no
caput, deve intimar a pessoa jurídica, por meio de edital, publicado no sítio da RFB na Internet, no endereço
citado no caput do art. 14, ou alternativamente no DOU, a regularizar, no prazo de 30 (trinta) dias, sua
situação ou contrapor as razões da representação, suspendendo sua inscrição no CNPJ a partir da publicação
do edital.
§ 2º Quando não houver atendimento à intimação ou quando não forem acatadas as contraposições
apresentadas, a inscrição no CNPJ deve ser baixada por meio de ADE, publicado no sítio da RFB na Internet, no
endereço citado no caput do art. 14, ou alternativamente no DOU, no qual devem ser indicados o nome
empresarial e o número de inscrição da pessoa jurídica no CNPJ.
§ 3º A pessoa jurídica que teve a inscrição baixada conforme o § 2º pode solicitar o seu restabelecimento, por
meio de processo administrativo, mediante prova:
I ‐ de que dispõe de patrimônio e capacidade operacional necessários à realização de seu objeto, no caso
previsto na alínea “a” do inciso II do art. 29;
II ‐ de sua localização, nos casos previstos na alínea “b” do inciso II do caput do art. 29;
III ‐ da localização do seu procurador, no caso previsto na alínea “c” do inciso II do caput do art. 29;
IV ‐ do reinício de suas atividades, no caso previsto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 29;
V ‐ da efetividade das operações descritas nos documentos emitidos, no caso previsto no item 1 da alínea “e”
do inciso II do caput do art. 29;
VI ‐ de que é a real beneficiária das operações realizadas, no caso previsto no item 2 da alínea “e” do inciso II
do caput do art. 29.
§ 4º O restabelecimento da inscrição da pessoa jurídica baixada na forma prevista no § 2º deve ser realizado
por meio de ADE, publicado no sítio da RFB na Internet, no endereço citado no caput do art. 14, ou
alternativamente no DOU, no qual devem ser indicados o nome empresarial e o número de inscrição da pessoa
jurídica no CNPJ.
§ 5º A análise da contraposição de que trata o § 1º e do pedido de restabelecimento deve ser precedida,
sempre que possível, de manifestação do Auditor‐Fiscal da Receita Federal do Brasil que emitiu a
representação propondo a declaração da baixa de ofício.
Subseção III
Da Baixa de Ofício da Pessoa Jurídica Inapta
Art. 32. No caso de pessoa jurídica inapta, cabe à Cocad emitir ADE, publicado no sítio da RFB na Internet, no
endereço citado no caput do art. 14, ou alternativamente no DOU, com a relação das inscrições baixadas no
CNPJ.
Parágrafo único. O disposto no caput não elide a competência da unidade cadastradora da RFB que
jurisdiciona a pessoa jurídica para a publicação do ADE referido no caput.
Subseção IV
Da Baixa de Ofício da Pessoa Jurídica com Registro Cancelado
Art. 33. No caso de pessoa jurídica com registro cancelado, cabe à Cocad emitir ADE publicado no sítio da RFB
na Internet, no endereço citado no caput do art. 14, ou alternativamente no DOU, com a relação das inscrições
baixadas no CNPJ.
§ 1º O disposto no caput não elide a competência da unidade cadastradora da RFB que jurisdiciona a pessoa
jurídica para a publicação do ADE referido no caput.
§ 2º A baixa da inscrição do MEI, na situação prevista no art. 19 da Resolução CGSIM nº 16, de 17 de dezembro
de 2009, dispensa a emissão do ADE de que trata o caput.
CAPÍTULO VII
DO RESTABELECIMENTO DA INSCRIÇÃO
Art. 34. A entidade ou o estabelecimento filial cuja inscrição no CNPJ estiver na situação cadastral baixada
pode ter sua inscrição restabelecida:
I ‐ a pedido, desde que comprove estar com seu registro ativo no órgão competente; ou
II ‐ de ofício, quando constatado o seu funcionamento.
§ 1º O restabelecimento previsto neste artigo aplica‐se também:
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I ‐ à entidade que esteja na situação cadastral inapta, na hipótese prevista no inciso II do caput do art. 37, caso
comprove que o endereço constante do CNPJ está atualizado; e
II ‐ à entidade ou ao estabelecimento filial, conforme o caso, cuja inscrição tenha sido suspensa na hipótese
prevista no inciso X do caput do art. 39, desde que comprove a regularização das inconsistências cadastrais.
§ 2º O pedido de que trata o inciso I do caput:
I ‐ deve ser feito com observância do disposto nos arts. 14 a 16; e
II ‐ não se aplica às entidades que estejam na situação cadastral baixada na hipótese prevista no inciso II do
caput do art. 29.
CAPÍTULO VIII
DA NULIDADE DO ATO CADASTRAL
Art. 35. Deve ser declarada a nulidade do ato cadastral no CNPJ quando:
I ‐ tiver sido atribuído mais de um número de inscrição no CNPJ para o mesmo estabelecimento;
II ‐ for constatado vício no ato cadastral; ou
III ‐ tiver sido atribuída inscrição no CNPJ a entidade ou estabelecimento filial não enquadrados nas disposições
previstas nos arts. 3º e 4º.
§ 1º O procedimento a que se refere este artigo é de responsabilidade da unidade da RFB que jurisdiciona o
estabelecimento ou da unidade de exercício do Auditor‐Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pelo
procedimento fiscal , que deve dar publicidade da nulidade por meio de ADE, publicado no sítio da RFB na
Internet, no endereço citado no caput do art. 14, ou alternativamente no DOU.
§ 2º Para fins do disposto neste artigo, o ADE de que trata o § 1º produz efeitos a partir do termo inicial de
vigência do ato cadastral declarado nulo.
§ 3º O disposto no inciso I do caput não se aplica à inscrição efetuada nos termos do art. 5º.
Art. 36. A declaração de nulidade por constatação de vício no ato cadastral, decorrente de inclusão indevida de
pessoas no CNPJ como responsáveis ou integrantes do QSA, dar‐se‐á na forma prevista neste artigo.
§ 1º A pessoa física que figure como responsável ou integrante de QSA de entidade inscrita no CNPJ, mas que
alegue falsidade ou simulação de sua participação na referida entidade, deverá apresentar, nos termos do
Anexo X desta Instrução Normativa, na unidade cadastradora da RFB que jurisdiciona a entidade inscrita no
CNPJ:
I ‐ pedido de declaração de nulidade do CNPJ, quando se tratar de empresário individual;
II ‐ pedido de exclusão do QSA ou da responsabilidade da pessoa física perante o CNPJ, quando se tratar das
demais entidades.
§ 2º Os pedidos referidos no § 1º deverão ser acompanhados da seguinte documentação:
I ‐ cópia autenticada do documento de identificação;
II ‐ documento emitido por órgão de segurança pública (certidão, Boletim de Ocorrência – BO, entre outros)
registrando o roubo, o extravio ou a utilização indevida de documentos da pessoa física;
III ‐ cópia do ato constitutivo ou alterador no qual a pessoa física foi incluída na pessoa jurídica, registrado no
órgão competente, exceto para o MEI;
IV ‐ prova do protocolo do pedido de cancelamento ou sustação do efeito do ato constitutivo, junto ao órgão
competente, exceto para o MEI;
V ‐ instrumento de procuração pública ou particular e documento de identificação do procurador, se for o caso;
VI ‐ laudo de perícia grafotécnica e depoimento do requerente ou das testemunhas, se houver; e
VII ‐ cópia da carteira de trabalho e previdência social (CTPS), contrato de prestação de serviço relativo ao
período em que a pessoa física foi incluída na pessoa jurídica ou outros documentos que mostrem indícios ou
que comprovem a ocorrência da simulação na constituição ou alteração no CNPJ, se houver.
§ 3º O MEI deverá também:
I ‐ apresentar cópia do Certificado da Condição de Microempreendedor (CCMEI), emitido por meio do Portal do
Empreendedor, no endereço ;
II ‐ informar a simulação de sua inscrição:
a) à Secretaria de Fazenda Estadual e/ou Municipal; e
b) à Prefeitura.
§ 4º O deferimento do pedido de nulidade do CNPJ ou de exclusão do QSA será comunicado ao órgão de
registro.
TÍTULO III
DA SITUAÇÃO CADASTRAL
CAPÍTULO I
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DOS TIPOS DE SITUAÇÕES
Art. 37. A inscrição no CNPJ da entidade ou do estabelecimento filial pode ser enquadrada nas seguintes
situações cadastrais:
I ‐ ativa;
II ‐ suspensa;
III ‐ inapta;
IV ‐ baixada; ou
V ‐ nula.
CAPÍTULO II
DA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA
Art. 38. A inscrição no CNPJ é enquadrada na situação cadastral ativa quando a entidade ou o estabelecimento
filial, conforme o caso, não se enquadrar em nenhuma das situações cadastrais citadas nos incisos II a V do art.
37.
CAPÍTULO III
DA SITUAÇÃO CADASTRAL SUSPENSA
Art. 39. A inscrição no CNPJ é enquadrada na situação cadastral suspensa quando, conforme o caso, a entidade
ou o estabelecimento filial:
I ‐ domiciliado no exterior, encontrando‐se na situação cadastral ativa, deixar de ser alcançado,
temporariamente, pelas situações previstas no inciso XV do caput do art. 4º ou não cumprir com as obrigações
previstas nos arts. 19 e 20 ou se encontrar com seu cadastro suspenso perante a CVM;
II ‐ solicitar baixa de sua inscrição no CNPJ, enquanto a solicitação estiver em análise ou caso seja indeferida;
III ‐ for intimado por meio do edital previsto no § 1º do art. 31;
IV ‐ for intimado por meio do edital previsto no § 1º do art. 43;
V ‐ apresentar indício de interposição fraudulenta de sócio ou titular, nas situações previstas no § 2º do art.
3º do Decreto nº 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e no § 1º do art. 40 do Decreto nº1.800, de 30 de janeiro de
1996, enquanto o respectivo procedimento fiscal estiver em análise;
VI ‐ interromper temporariamente suas atividades e tiver declarado tal situação ao órgão de registro;
VII ‐ entregar a Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica (DSPJ);
VIII ‐ não reconstituir, no prazo de 210 (duzentos e dez) dias, a pluralidade de sócios do seu QSA, quando for o
caso;
IX ‐ tiver sua suspensão determinada por ordem judicial; ou
X ‐ possuir inconsistência em seus dados cadastrais.
§ 1º A suspensão da inscrição no CNPJ nas hipóteses previstas nos incisos I e VI do caput ocorre por solicitação
da entidade ou do estabelecimento filial, conforme o caso, mediante comunicação da interrupção temporária
de suas atividades, na forma prevista nos arts. 14 a 16.
§ 2º A inconsistência cadastral a que se refere o inciso X do caput caracteriza‐se, dentre outras situações, pela:
I ‐ omissão da identificação do representante a que se refere o art. 7º ou por ser sua inscrição no CPF
inexistente ou por estar essa inscrição cancelada ou nula ou suspensa por indícios de fraude;
II ‐ omissão do QSA ou pela divergência com o constante no órgão de registro, em relação às entidades
relacionadas no Anexo VI desta Instrução Normativa;
III ‐ omissão da identificação do ente federativo responsável, no caso de entidades da Administração Pública;
IV ‐ omissão da identificação da atividade econômica;
V ‐ não constatação de atividade econômica no endereço constante no cadastro;
VI ‐ omissão ou invalidade do Código de Endereçamento Postal (CEP);
VII ‐ omissão do valor do capital social, para as entidades obrigadas a prestar essa informação;
VIII ‐ incompatibilidade entre o Número de Inscrição no Registro de Empresa (Nire) e a natureza jurídica da
entidade;
IX ‐ omissão ou invalidade do Nire; ou
X ‐ incompatibilidade entre a atividade econômica informada no cadastro e a constatada; ou
XI ‐ suspensão do registro no órgão de registro competente.
§ 3º A apresentação da declaração de que trata o inciso VII do caput implica a suspensão da inscrição do CNPJ
retroativamente ao 1º (primeiro) dia do ano‐calendário a que se referir a declaração.
CAPÍTULO IV
DA SITUAÇÃO CADASTRAL INAPTA
Art. 40. Pode ser declarada inapta a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica:
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I ‐ omissa de declarações e demonstrativos, assim considerada aquela que, estando obrigada, deixar de
apresentar, em 2 (dois) exercícios consecutivos, qualquer das declarações e demonstrativos relacionados no
inciso I do caput do art. 29;
II ‐ não localizada, definida nos termos do art. 42; ou
III ‐ com irregularidade em operações de comércio exterior, assim considerada aquela que não comprovar a
origem, a disponibilidade e a efetiva transferência, se for o caso, dos recursos empregados em operações de
comércio exterior, na forma prevista em lei.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica a entidade domiciliada no exterior.
Seção I
Da Pessoa Jurídica Omissa de Declarações e Demonstrativos
Art. 41. Cabe à Cocad emitir ADE, publicado no sítio da RFB na Internet, no endereço citado no caput do art. 14,
com a relação das inscrições no CNPJ das pessoas jurídicas omissas de declarações e demonstrativos
declaradas inaptas.
§ 1º A pessoa jurídica declarada inapta nos termos do caput pode regularizar sua situação mediante
apresentação, por meio da Internet, das declarações e demonstrativos exigidos ou comprovação de sua
anterior apresentação na unidade da RFB que a jurisdiciona.
§ 2º O disposto neste artigo não elide a competência da unidade da RFB que jurisdiciona a pessoa jurídica ou
da unidade de exercício do Auditor‐Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pelo procedimento fiscal
para adotar as medidas previstas no caput, publicando o ADE no sítio da RFB na Internet, no endereço citado
no caput do art. 14, ou alternativamente no DOU.
Seção II
Da Pessoa Jurídica não Localizada
Art. 42. A pessoa jurídica não localizada, de que trata o inciso II do caput do art. 40, é assim considerada
quando:
I ‐ não confirmar o recebimento de 2 (duas) ou mais correspondências enviadas pela RFB, comprovado pela
devolução do Aviso de Recebimento (AR) dos Correios; ou
II ‐ não for localizada no endereço constante do CNPJ, situação comprovada mediante Termo de Diligência.
§ 1º Na hipótese prevista no inciso I do caput, cabe à Cocad emitir ADE, publicado no sítio da RFB na Internet,
no endereço citado no caput do art. 14, com a relação das inscrições no CNPJ declaradas inaptas.
§ 2º Na hipótese prevista no inciso II do caput, a inscrição no CNPJ dever ser declarada inapta pela unidade da
RFB que jurisdiciona a pessoa jurídica, por meio de ADE, publicado no sítio da RFB na Internet, no endereço
citado no caput do art. 14, ou alternativamente no DOU, no qual devem ser indicados o nome empresarial e o
número da inscrição da pessoa jurídica no CNPJ.
§ 3º O disposto no § 1º não elide a competência da unidade da RFB que jurisdiciona a pessoa jurídica para
adotar as medidas nele previstas, publicando o ADE no sítio da RFB na Internet, no endereço citado no caput do
art. 14, ou alternativamente no DOU.
§ 4º A pessoa jurídica declarada inapta conforme este artigo pode regularizar sua situação mediante alteração
do seu endereço no CNPJ, na forma prevista nos arts. 14 a 16, ou restabelecimento de sua inscrição, conforme
prevê o inciso I do § 1º do art. 34, caso o seu endereço continue o mesmo constante do CNPJ.
Seção III
Da Pessoa Jurídica com Irregularidade em Operações de Comércio Exterior
Art. 43. No caso de pessoa jurídica com irregularidade em operações de comércio exterior, de que trata o inciso
III do caput do art. 40, o procedimento administrativo de declaração de inaptidão deve ser iniciado por
representação consubstanciada com elementos que evidenciem o fato descrito no citado inciso.
§ 1º A unidade da RFB com jurisdição para fiscalização dos tributos sobre comércio exterior que constatar o
fato, acatando a representação citada no caput, deve intimar a pessoa jurídica, por meio de edital, publicado
no sítio da RFB na Internet, no endereço citado no caput do art. 14, ou alternativamente no DOU, a regularizar,
no prazo de 30 (trinta) dias, sua situação ou contrapor as razões da representação, suspendendo sua inscrição
no CNPJ a partir da publicação do edital.
§ 2º Na falta de atendimento à intimação referida no § 1º, ou quando não acatadas as contraposições
apresentadas, a inscrição no CNPJ deve ser declarada inapta pela unidade da RFB citada no § 1º, por meio de
ADE publicado no sítio da RFB na Internet, no endereço citado no caput do art. 14, ou alternativamente no
DOU, no qual devem ser indicados o nome empresarial e o número de inscrição da pessoa jurídica no CNPJ.
§ 3º A pessoa jurídica declarada inapta na forma prevista no § 2º pode regularizar sua situação mediante
comprovação da origem, da disponibilidade e da efetiva transferência, se for o caso, dos recursos empregados
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em operações de comércio exterior, na forma prevista em lei, e deve ser realizada pela unidade da RFB citada
no § 1º, por meio de ADE publicado no sítio da RFB na Internet, no endereço citado no caput do art. 14, ou
alternativamente no DOU, no qual devem ser indicados o nome empresarial e o número de inscrição da pessoa
jurídica no CNPJ.
Art. 44. Para fins do disposto no inciso III do caput do art. 40 e no § 3º do art. 43, a comprovação da origem de
recursos provenientes do exterior dá‐se mediante, cumulativamente:
I ‐ prova do regular fechamento da operação de câmbio, inclusive com a identificação da instituição financeira
no exterior encarregada da remessa dos recursos para o País; e
II ‐ identificação do remetente dos recursos, assim entendido a pessoa física ou jurídica titular dos recursos
remetidos.
§ 1º No caso de o remetente referido no inciso II do caput ser pessoa jurídica, devem ser também identificados
os integrantes do seu QSA.
§ 2º O disposto neste artigo aplica‐se também na hipótese de que trata o § 2º do art. 23 do Decreto‐Lei
nº 1.455, de 7 de abril de 1976.
Seção IV
Dos Efeitos da Inscrição Inapta
Art. 45. Sem prejuízo das sanções previstas na legislação, a pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido
declarada inapta é:
I ‐ incluída no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (Cadin);
II ‐ impedida de:
a) participar de concorrência pública;
b) celebrar convênios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos
públicos, e respectivos aditamentos;
c) obter incentivos fiscais e financeiros;
d) realizar operações de crédito que envolvam a utilização de recursos públicos; e
e) transacionar com estabelecimentos bancários, inclusive quanto à movimentação de contas‐correntes, à
realização de aplicações financeiras e à obtenção de empréstimos.
Parágrafo único. O impedimento de transacionar com estabelecimentos bancários a que se refere a alínea “e”
do inciso II do caput não se aplica a saques de importâncias anteriormente depositadas ou aplicadas.
Art. 46. A pessoa jurídica com inscrição declarada inapta tem sua inscrição enquadrada na situação cadastral
ativa após regularizar todas as situações que motivaram a inaptidão.
Seção V
Da Inidoneidade dos Documentos Emitidos por Entidade Inapta ou Baixada
Art. 47. É considerado inidôneo, não produzindo efeitos tributários em favor de terceiro interessado, o
documento emitido por entidade cuja inscrição no CNPJ tenha sido declarada inapta ou baixada.
§ 1º Os valores constantes do documento de que trata o caput não podem ser:
I ‐ deduzidos como custo ou despesa, na determinação da base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
II ‐ deduzidos na determinação da base de cálculo do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF);
III ‐ utilizados como crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) não cumulativos;
IV ‐ utilizados para justificar qualquer outra dedução, abatimento, redução, compensação ou exclusão relativa
aos tributos administrados pela RFB.
§ 2º Considera‐se terceiro interessado, para fins do disposto neste artigo, a pessoa física ou a entidade
beneficiária do documento.
§ 3º O disposto neste artigo aplica‐se em relação aos documentos emitidos:
I ‐ a partir da data de publicação do ADE a que se refere:
a) o art. 41, no caso de pessoa jurídica omissa de declarações e demonstrativos; e
b) o art. 42, no caso de pessoa jurídica não localizada;
II ‐ desde a data de ocorrência do fato, no caso de pessoa jurídica com irregularidade em operações de
comércio exterior, a que se refere o art. 43.
III ‐ a partir da data da baixa informada no CNPJ pela entidade;
IV ‐ desde a data da ocorrência dos fatos que deram causa à baixa de ofício.
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§ 4º A inidoneidade de documentos em virtude de inscrição declarada inapta ou baixada não exclui as demais
formas de inidoneidade de documentos previstas na legislação, nem legitima os emitidos anteriormente às
datas referidas no § 3º.
§ 5º O disposto no § 1º não se aplica aos casos em que o terceiro interessado, adquirente de bens, direitos e
mercadorias, ou o tomador de serviços, comprovar o pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens,
direitos ou mercadorias ou a utilização dos serviços.
§ 6º A entidade que não efetuar a comprovação de que trata o § 5º sujeita‐se ao pagamento do Imposto sobre
a Renda Retido na Fonte (IRRF), na forma prevista no art. 61 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995,
calculado sobre o valor pago constante dos documentos.
§ 7º O ato de restabelecimento da inscrição no CNPJ de pessoa jurídica baixada de ofício por inexistência de
fato não elide a inidoneidade de documentos emitidos em períodos para os quais a empresa não comprovou a
existência de fato.
Seção VI
Dos Créditos Tributários da Pessoa Jurídica Inapta
Art. 48. O encaminhamento, para fins de inscrição e execução, de Créditos Tributários relativos à pessoa
jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido declarada inapta, nas hipóteses previstas nos incisos do art. 40, deve
ser efetuado com a indicação dessa circunstância e da identificação dos responsáveis tributários
correspondentes.
CAPÍTULO V
DA SITUAÇÃO CADASTRAL BAIXADA
Art. 49. A inscrição no CNPJ é enquadrada na situação cadastral baixada quando a entidade ou o
estabelecimento filial, conforme o caso, tiver sua solicitação de baixa deferida, na forma prevista no art. 27, ou
tiver sua inscrição baixada de ofício, conforme o art. 29.
CAPÍTULO VI
DA SITUAÇÃO CADASTRAL NULA
Art. 50. A inscrição no CNPJ é enquadrada na situação cadastral nula quando for declarada a nulidade do ato
de inscrição da entidade ou do estabelecimento filial, na forma prevista no art. 35.
TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 51. A Cocad pode editar atos complementares a esta Instrução Normativa, inclusive para:
I ‐ alterar seus Anexos;
II ‐ disciplinar a baixa de ofício;
III ‐ declarar a nulidade de ato cadastral no CNPJ, na forma prevista no art. 35; e
IV ‐ estabelecer as regras de informação de beneficiários finais.
Art. 52. A obrigatoriedade prevista nos arts. 8º e 19 a 21, em relação à necessidade de informação do
beneficiário final e da entrega de documentos tem início em 1º de janeiro de 2017, para as entidades que
efetuarem sua inscrição a partir dessa data.
Parágrafo único. As entidades já inscritas no CNPJ antes de 1º de janeiro de 2017 deverão informar os
beneficiários finais na forma prevista no art. 8º quando procederem a alguma alteração cadastral a partir
dessa data, devendo informá‐los até a data limite de 31 de dezembro de 2018.
Art. 53. A transmissão de dossiê digital de atendimento prevista no art. 16 poderá ser feita a partir de 1º de
janeiro de 2017.
Art. 54. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no DOU, produzindo efeitos a
partir de 1º de junho de 2016.
Art. 55. Ficam revogadas a Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014, a Instrução Normativa
RFB nº 1.511, de 6 de novembro de 2014 e a Instrução Normativa RFB nº 1.551, de 26 de fevereiro de 2015.
JORGE ANTONIO DEHER RACHID
ANEXO I
Anexo I.pdf
ANEXO II
Anexo II.pdf
ANEXO III
Anexo III.pdf
ANEXO IV
Anexo IV.pdf
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ANEXO V
Anexo V.pdf
ANEXO VI
Anexo VI.pdf
ANEXO VII
Anexo VII.pdf
ANEXO VIII
Anexo VIII.pdf
ANEXO IX
Anexo IX.pdf
ANEXO X
Anexo X.pdf

RESOLUÇÃO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ‐ INSS Nº 535 DE 05.05.2016 ‐ D.O.U.:
06.05.2016 ‐ Aprova o Manual de Acidente do Trabalho.
Fundamentação Legal:
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991;
Lei nº 11.430, de 26 de dezembro de 2006;
Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999;
Instrução Normativa nº 31/INSS/PRES, de 10 de setembro de 2008; e
Instrução Normativa nº 77/PRES/INSS, de 21 de janeiro de 2015.
A Presidenta do Instituto Nacional do Seguro Social ‐ INSS, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº
7.556, de 24 de agosto de 2011, e
Considerando a necessidade de orientar procedimentos uniformes para atuação da linha de Saúde do
Trabalhador,
Resolve:
Art. 1º Fica aprovado o Manual de Acidente do Trabalho, na forma do Anexo a esta Resolução, que tem por
objetivo orientar os atos da Perícia Médica Previdenciária referentes à análise de acidente do trabalho.
Parágrafo único. O Manual aprovado no caput será publicado em Boletim de Serviço e no Portal do INSS, e suas
atualizações e posteriores alterações serão objeto de Despacho Decisório por parte do Diretor de Saúde do
Trabalhador.
Art. 2º Revoga‐se a Orientação Interna nº 200/DIRBEN/INSS, de 25 de setembro de 2008, publicada no Boletim
de Serviço/INSS/DC nº 189, de 30 de setembro de 2008.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ELISETE BERCHIOL DA SILVA IWAI

PORTARIA SECRETÁRIO DE RELAÇÕES DO TRABALHO ‐ SRT Nº 22 DE 09.05.2016 ‐ D.O.U.:
10.05.2016 ‐ Aprova a alteração do Enunciado nº 65.
O Secretário de Relações do Trabalho, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 17 do Decreto nº 5.063,
de 3 de maio de 2004, Anexo VII do art. 1º da Portaria nº 483, de 15 de setembro de 2004 e art. 49 da Portaria
nº 326, de 11 de março de 2013, resolve:
Considerando que o enunciado nº 65 não contempla todos os profissionais que são regulamentados pelo
Ministério do Trabalho e Previdência Social, sugiro a alteração passando a vigorar com a nova redação
conforme Portaria em anexo,
Resolve:
Art. 1º Aprovar a alteração do Enunciado nº 65.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MANOEL MESSIAS NASCIMENTO MELO
ANEXO
ENUNCIADO Nº 65
DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES SINDICAIS DE DIVERSAS CATEGORIAS.
26

Comprovação do exercício da atividade do dirigente da entidade em diversas categorias. Novos documentos
que servirão de comprovação.
AVULSOS: 1. Movimentadores de Mercadorias: Declaração do Sindicato, nos termos da Lei 12.023/2009; 2.
Portuários: ‐ Porto Organizado: Registro no Órgão Gestor de Mão Obra ‐ OGMO;‐ Fora do Porto Organizado:
Declaração do Sindicato.
PESCADORES ARTESANAIS: Registro no Ministério da Pesca ‐ RGP (Registro Geral de Pesca).
MOTOTAXISTAS E MOTOFRETISTAS: Autorização emitida pelo órgão ou entidade executivo de trânsito dos
Municípios, Estados e do Distrito Federal.
SERVIDORES PÚBLICOS: Contracheque; Declaração do órgão; Cópia Autenticada do termo de Nomeação.
TRABALHADORES DOMÉSTICOS: Diarista ‐ Número do NIT (Número de Inscrição do Trabalhador); Cópia dos
três últimos recolhimentos da Previdência Social.
TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DE CARGAS: Número do Registro Nacional dos Transportes Nacional de
Cargas ‐ RNTNC na Agência Nacional de Transportes Terrestres ‐ ANTT.
PROFISSÕES REGULAMENTADAS: Cópia do registro no Ministério do Trabalho e Previdência Social. (NR)
Ref.: Art. 24 da Portaria nº 326, de 1º de março de 2013.

RESOLUÇÃO CGSN Nº 127, DE 05 DE MAIO DE 2016 ‐ DOU de 10/05/2016, seção 1, pág. 32 ‐ Altera
a Resolução CGSN nº 94, de 29 de novembro de 2011, que dispõe sobre o Simples Nacional.
O Comitê Gestor do Simples Nacional, no uso das competências que lhe conferem a Lei Complementar nº 123,
de 14 de dezembro de 2006, o Decreto nº 6.038, de 7 de fevereiro de 2007, e o Regimento Interno aprovado
pela Resolução CGSN nº 1, de 19 de março de 2007, resolve:
Art. 1º Os arts. 32, 98 e 130‐A da Resolução CGSN nº 94, de 29 de novembro de 2011, passam a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 32. ..................................................................................
§ 6º Salvo disposição em contrário do respectivo ente federado, para fins de concessão dos benefícios previstos
no art. 31, será considerada a receita bruta total acumulada auferida nos mercados interno e externo. (Lei
Complementar nº 123, de 2006, art. 2º, inciso I e § 6º; art. 18, § 20‐A)” (NR)
“Art. 98. A simplificação da exigência referente ao cadastro fiscal estadual ou municipal do MEI não prejudica a
emissão de documentos fiscais de compra, venda ou prestação de serviços, vedada, em qualquer hipótese, a
imposição de custos pela autorização para emissão, inclusive na modalidade avulsa. (Lei Complementar nº 123,
de 2006, art. 4º, § 3º)” (NR)
“Art. 130‐A. Os débitos apurados na forma do Simples Nacional até o ano‐calendário 2013, inscritos em Dívida
Ativa da União, poderão ser parcelados mediante regramento diverso do estabelecido na Seção VI do Capítulo
II, Título I desta Resolução. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 21, § 15)
.......................................................................................” (NR)
Art. 2º O art. 110 da Resolução CGSN nº 94, de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 110. A opção pelo Simples Nacional implica aceitação do Sistema de Comunicação Eletrônica,
denominado Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE‐SN), destinado a: (Lei Complementar
nº 123, de 2006, art. 16, §§ 1º‐A a 1º‐D)
...................................................................................................
§ 1º Relativamente ao DTE‐SN, será observado o seguinte:
(Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 16, § 1º‐B)
.................................................................................................
II ‐ a comunicação será considerada pessoal para todos os efeitos legais;
III ‐ terá validade a ciência com utilização de certificação digital ou de código de acesso;
IV ‐ considerar‐se‐á realizada a comunicação no dia em que o sujeito passivo efetuar a consulta eletrônica ao
teor da comunicação; e
.................................................................................................
§ 2º O sujeito passivo deverá efetuar a consulta referida nos incisos IV e V do § 1º em até 45 (quarenta e cinco)
dias contados da data da disponibilização da comunicação no Portal a que se refere o inciso I do § 1º, sob pena
de ser considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo. (Lei Complementar nº 123, de
2006, art. 16, § 1º‐C)
§ 2º‐A A contagem do prazo de que trata o § 2º inicia‐se no 1º (primeiro) dia subsequente ao da
disponibilização da comunicação no Portal. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 16, § 1º‐B) § 2º‐B Na
27

hipótese de o prazo de que trata o § 2º vencer em dia não útil, esse fica prorrogado para o dia útil
imediatamente posterior. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 16, § 1º‐B)
§ 3º O DTE‐SN será utilizado pelos entes federados para as finalidades relativas às obrigações principais e
acessórias dos tributos apurados na forma do Simples Nacional e demais atos administrativos inerentes ao
respectivo regime. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 2º, § 6º; art. 33)
§ 4º O DTE‐SN: (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 16, § 1º‐B)
I ‐ não exclui outras formas de notificação, intimação ou avisos previstas nas legislações dos entes federados,
incluídas as eletrônicas;
II ‐ não se aplica ao MEI.
§ 5º Na hipótese de exclusão em lote, a postagem das comunicações no DTE‐SN dispensa a assinatura
individualizada dos documentos, devendo ser observada, subsidiariamente, a legislação processual vigente no
âmbito do respectivo ente federado. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 16, § 1º‐B)
§ 6º O DTE‐SN será utilizado para comunicação ao sujeito passivo que: (Lei Complementar nº 123, de 2006, art.
16, § 1º‐B)
I ‐ no momento da inserção da notificação, intimação ou aviso, seja optante pelo Simples Nacional; ou
II ‐ tenha solicitado opção pelo Simples Nacional, sendo neste caso, apenas no tocante à ciência de atos
relativos ao processo referente à opção.” (NR)
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos,
quanto ao disposto no art. 2º, a partir de 15 de junho de 2016.
JORGE ANTONIO DEHER RACHID
Presidente do Comitê

PODER EXECUTIVO ‐ LEI Nº 13.287 DE 11.05.2016 ‐ D.O.U.:11.05.2016 ‐ Acrescenta dispositivo à
Consolidação das Leis do Trabalho ‐ CLT, aprovada pelo Decreto‐Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, para proibir o trabalho da gestante ou lactante em atividades, operações ou locais
insalubres.
A Presidenta da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º A Consolidação das Leis do Trabalho ‐ CLT, aprovada pelo Decreto‐Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 394‐A:
"Art. 394‐A. A empregada gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação e a lactação, de
quaisquer atividades, operações ou locais insalubres, devendo exercer suas atividades em local salubre.
Parágrafo único. (VETADO)."
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de maio de 2016; 195º da Independência e 128º da República.
DILMA ROUSSEFF
Nelson Barbosa
Nilma Lino Gomes

INSTRUÇÃO NORMATIVA DA SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO ‐ SIT Nº 124 DE 12.05.2016 ‐
D.O.U.: 13.05.2016 ‐ Altera e revoga dispositivos da Instrução Normativa nº 91, de 05 de outubro
de 2011, que dispõe sobre a fiscalização para a erradicação do trabalho em condição análoga à de
escravo e dá outras providências.
O Secretário de Inspeção do Trabalho, no exercício da competência prevista no inciso XIII do art. 14 do Anexo I
do Decreto nº 5.063, de 3 de Maio de 2004,
Resolve:
Art. 1º Os parágrafos 2º e 3º do artigo 3º; o § 1º do art. 14, da Instrução Normativa nº 91, de 05 de outubro de
2011, passarão a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3º [.....]
§ 2º Quando o Auditor‐fiscal do Trabalho concluir pela ocorrência de uma ou mais hipóteses previstas nos
incisos I a VI do caput, deverá lavrar auto de infração onde consignará expressamente os fundamentos que
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compõem a constatação de trabalho em condição análoga à de escravo, enumerando a quantidade de
trabalhadores submetidos a tais condições.
§ 3º O Auto de infração de que trata o § 2º deste artigo será capitulado no artigo 444 da Consolidação das Leis
do Trabalho e seguirá, assim como todos os demais autos de infração lavrados, o rito previsto no Título VII da
Consolidação das Leis do Trabalho e na Portaria nº 854, de 25 de junho de 2015, garantido o contraditório e a
ampla defesa nas duas instâncias previstas nas normas mencionadas.
[.....]"
"Art. 14 [.....]
§ 1º O auto de infração previsto nos §§ 2º e 3º, do art. 3º, desta Instrução Normativa, descreverá
minuciosamente os fatos a que se referem e serão conclusivos a respeito da existência de trabalho em condição
análoga à de escravo, o que será objeto do contraditório e da ampla defesa garantida ao autuado.
[.....]"
Art. 2º Revoga‐se o § 1º do art. 21 da Instrução Normativa nº 91, de 2011.
Art. 3º Os autos de infração lavrados em ações que constatam a ocorrência de trabalho em condições análogas
às de escravo observam os dispositivos vigentes na data de sua lavratura.
Art. 4º As disposições desta Instrução Normativa entram em vigor na data de sua publicação.
PAULO SÉRGIO DE ALMEIDA

PORTARIA INTERMINISTERIAL MTPS/MMIRDH Nº 4 DE 11.05.2016 ‐ D.O.U.: 13.05.2016 ‐ Dispõe
sobre as regras relativas ao Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a
condições análogas à de escravo.
O Ministro de Estado do Trabalho e Previdência Social e A Ministra de Estado das Mulheres, da Igualdade
Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos, no uso da atribuição que lhes confere o art. 87, parágrafo único,
inciso II, da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto nos arts. 3º, incisos I e II, e 7º, incisos VII, alínea b,
da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e
Considerando a Convenção nº 29 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), promulgada pelo Decreto nº
41.721, de 25 de junho de 1957;
Considerando a Convenção nº 105 da OIT, promulgada pelo Decreto nº 58.822, de 14 de julho de 1966;
Considerando a Convenção sobre a Escravatura de Genebra, promulgada pelo Decreto nº 58.563, de 1º de
junho de 1966, e
Considerando a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, promulgada pelo Decreto nº 678, de 6 de
novembro de 1992,
Resolvem:
Art. 1º Estabelecer, no âmbito do Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS), Cadastro de
Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo, bem como dispor
sobre as regras que lhes são aplicáveis.
Art. 2º O Cadastro de Empregadores será divulgado no sítio eletrônico oficial do Ministério do Trabalho e
Previdência Social (MTPS), contendo a relação de pessoas físicas ou jurídicas autuadas em ação fiscal que
tenha identificado trabalhadores submetidos à condições análogas à de escravo.
§ 1º A inclusão do empregador somente ocorrerá após a prolação de decisão administrativa irrecorrível de
procedência do auto de infração lavrado na ação fiscal em razão da constatação de exploração de trabalho em
condições análogas à de escravo.
§ 2º Será assegurado ao administrado, no processo administrativo do auto de infração, o exercício do
contraditório e da ampla defesa a respeito da conclusão da Inspeção do Trabalho de constatação de trabalho
em condições análogas à de escravo, na forma dos art. 629 a 638 do Decreto‐Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943 (Consolidação das Leis do Trabalho) e da Portaria MTPS nº 854, de 25 de junho de 2015.
§ 3º A organização e divulgação do Cadastro ficará a cargo da Divisão de Fiscalização para Erradicação do
Trabalho Escravo (DETRAE), inserida no âmbito da Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), do Ministério do
Trabalho e Previdência Social.
§ 4º A relação a ser publicada conterá o nome do empregador, seu número de inscrição no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), o ano da fiscalização em que ocorreram as
autuações, o número de pessoas encontradas em condição análoga à de escravo, e a data decisão definitiva
prolatada no processo administrativo do auto de infração lavrado.
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§ 5º A atualização da relação poderá ocorrer a qualquer tempo, não podendo tal providência, entretanto,
ocorrer em periodicidade superior a 6 (seis) meses.
Art. 3º O nome do empregador permanecerá divulgado no Cadastro por um período de 2 (dois) anos, durante o
qual a Inspeção do Trabalho realizará monitoramento a fim de verificar a regularidade das condições de
trabalho.
Parágrafo único. Verificada, no curso do período previsto no caput deste artigo, reincidência na identificação
de trabalhadores submetidos à condições análogas à de escravo, com a prolação de decisão administrativa
irrecorrível de procedência do novo auto de infração lavrado, o empregador permanecerá no Cadastro por
mais 2 (dois) anos, contados a partir de sua reinclusão.
Art. 4º Os dados divulgados no Cadastro de Empregadores não prejudicam o direito de obtenção, pelos
interessados, de outras informações relacionadas ao combate ao trabalho em condições análogas à de
escravo, de acordo com o previsto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação).
Art. 5º A União poderá, com a necessária participação e anuência da Secretaria de Inspeção do Trabalho do
Ministério do Trabalho e Previdência Social, e observada a imprescindível autorização, participação e
representação da Advocacia‐Geral da União para a prática do ato, celebrar Termo de Ajustamento de Conduta
(TAC) ou acordo judicial com o administrado sujeito a constar no Cadastro de Empregadores, com objetivo de
reparação dos danos causados, saneamento das irregularidades e adoção de medidas preventivas e
promocionais para evitar a futura ocorrência de novos casos de trabalho em condições análogas à de escravo,
tanto no âmbito de de atuação do administrado quanto no mercado de trabalho em geral.
§ 1º A análise da celebração do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) ou acordo judicial deverá ocorrer
mediante apresentação de pedido escrito pelo administrado.
§ 2º Recebido o pedido, será dada ciência ao Ministério Público do Trabalho (MPT), mediante comunicação à
Procuradoria‐Geral do Trabalho (PGT), ao qual será oportunizado o acompanhamento das tratativas com o
administrado, bem como a participação facultativa na celebração do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)
ou acordo judicial.
§ 3º O empregador que celebrar Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) ou acordo judicial na forma
disciplinada neste artigo não integrará a relação disciplinada no art. 2º desta Portaria, mas uma segunda
relação, localizada topicamente logo abaixo da primeira, devendo ambas integrarem o mesmo documento e
meio de divulgação.
§ 4º A relação de que trata o § 3º deste artigo conterá nome do empregador, seu número de CNPJ ou CPF, o
ano da fiscalização em que ocorreram as autuações, o número de pessoas encontradas em condição análoga à
de escravo e a data de celebração do compromisso com a União.
§ 5º O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) ou acordo judicial somente poderá ser celebrado entre o
momento da constatação, pela Inspeção do Trabalho, da submissão de trabalhadores a condições análogas às
de escravo e a prolação de decisão administrativa irrecorrível de procedência do auto de infração lavrado na
ação fiscal.
Art. 6º Para alcançar os objetivos e gerar os efeitos expressos no artigo 5º, a celebração do Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC) ou acordo judicial, deverá conter, no mínimo, as seguintes disposições e
compromissos por parte do administrado:
I ‐ renúncia a qualquer medida, na esfera administrativa ou judicial, que vise a impugnação, invalidação ou
afastamento da eficácia dos efeitos legais dos autos de infração lavrados na ação fiscal em que foi constatado
trabalho análogo ao de escravo;
II ‐ como medida de saneamento, o pagamento de eventuais débitos trabalhistas e previdenciários apurados
durante o processo de auditoria e ainda não quitados;
III ‐ como medida de reparação aos trabalhadores encontrados pela Inspeção do Trabalho em condição
análoga à de escravo, o pagamento de indenização por dano moral individual, em valor não inferior a 2 (duas)
vezes o seu salário contratual;
IV ‐ como medida de reparação material, o ressarcimento ao Estado de todos os custos envolvidos na execução
da ação fiscal e no resgate dos trabalhadores, inclusive o seguro‐desemprego devido a cada um deles, nos
termos do art. 2º‐C da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, pela situação em condições análogas às de
escravo;
V ‐ como medida preventiva e promocional, o custeio de programa multidisciplinar que seja destinado a
assistência e acompanhamento psicossocial, progresso educacional e qualificação profissional de
trabalhadores resgatados de trabalho em condições análogas às de escravo, ou especialmente vulneráveis a
este tipo de ilícito;
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VI ‐ como medida preventiva e promocional, a contratação de trabalhadores egressos de programa de
qualificação nos moldes previstos no inciso V, em quantidade equivalente a, no mínimo, 3 (três) vezes o
número de trabalhadores encontrados em condições análogas às de escravo pela Inspeção do Trabalho, dando
a eles necessária preferência no preenchimento de vagas abertas compatíveis com sua qualificação
profissional.
VII ‐ como medida preventiva e promocional, o custeio de programa cujo objetivo seja o diagnóstico de
vulnerabilidades em comunidades identificadas como fornecedoras de mão de obra explorada em condições
análogas às de escravo, seguido da adoção de medidas para a superação de tais vulnerabilidades, como
progresso educacional e implementação de ações favorecendo o acesso a programas públicos e o
desenvolvimento de alternativas de geração de renda de acordo com as vocações econômicas locais, incluindo
a estruturação de economia familiar sustentável;
VIII ‐ como medida preventiva e promocional, a elaboração e implementação de sistema de auditoria para
monitoramento continuado do respeito aos direitos trabalhistas e humanos de todos os trabalhadores que
prestem serviço ao administrado, sejam eles contratados diretamente ou terceirizados, e que tenha por
objetivo não somente eliminar as piores formas de exploração, como o trabalho análogo ao de escravo, mas
estimular e promover o trabalho decente;
IX ‐ criação de mecanismos de avaliação e controle sobre o sistema de auditoria, para aferição de sua efetiva
implementação e de seus resultados, bem como para promoção de seu aperfeiçoamento contínuo, com a
elaboração de relatórios periódicos;
X ‐ pactuação de que, em nenhuma hipótese, a execução ou os resultados do sistema de auditoria descrito na
alínea VIII poderão estabelecer, nem induzir, a que o administrado ou eventuais prestadores de serviço adotem
posturas discriminatórias em relação a trabalhadores que sejam identificados como vítimas efetivas ou
potenciais de trabalho em condições análogas às de escravo.
XI ‐ assunção pelo empregador de responsabilidade e dever de imediato saneamento e reparação de quaisquer
violações a direitos dos trabalhadores que lhe prestem serviço, sejam eles seus empregados ou obreiros
terceirizados, constatadas em sua auditoria própria ou por meio das atividades de fiscalização da Inspeção do
Trabalho ou por quaisquer outros órgãos estatais competentes, a exemplo do Ministério Público do Trabalho;
XII ‐ necessidade de comprovação, no prazo de 30 (trinta) dias, da adoção das medidas de saneamento e
reparação necessárias sempre que constatada qualquer violação a direito de trabalhador que lhe preste
serviços, nos termos do inciso XI;
XIII ‐ envio de comunicação por escrito sempre que, por seu sistema de auditoria, ou por qualquer outro meio, o
administrado constate desrespeito aos direitos trabalhistas ou humanos de trabalhadores que lhe prestem
serviço, no prazo de 30 (trinta) dias, acompanhada da comprovação de adoção das respectivas medidas de
saneamento e reparação;
XIV ‐ apresentação de cronograma para cumprimento das obrigações assumidas, em especial as obrigações de
fazer definidas nos incisos VI, VIII e IX;
XV ‐ envio de relatórios semestrais para prestação de contas sobre o cumprimento das obrigações assumidas,
inclusive do cronograma de obrigações de fazer definidas nos incisos VI, VIII e IX;
XVI ‐ obrigação de apresentação de informações por escrito, acompanhadas dos documentos comprobatórios
eventualmente solicitados, a qualquer questionamento formulado pela União ou por entidade integrante da
Comissão Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo (CONATRAE) quanto ao cumprimento dos termos do
TAC ou acordo judicial, no prazo máximo de 30 (trinta) dias;
XVII ‐ previsão expressa de que o cumprimento das obrigações de dar, estabelecidas para saneamento e
reparação, representará quitação restrita aos títulos expressamente delimitados no TAC ou acordo judicial, não
implicando quitação geral, nem o reconhecimento pelo Estado de reparação a quaisquer outros danos,
individuais ou coletivos, eventualmente decorrentes da conduta do empregador;
XVIII ‐ previsão expressa de que o TAC ou acordo judicial não constituirá óbice, sob qualquer aspecto, à atuação
administrativa ou judicial do Estado no caso de existência de outros danos causados e não reparados pelo
empregador ou de constatação de outras violações do administrado à legislação;
XIX ‐ imposição de multa pelo eventual descumprimento de cada cláusula contratual, em valor equivalente ao
conteúdo econômico da obrigação ou, quando esta aferição for impossível, em valor a ser fixado entre as
partes;
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XX ‐ previsão de que todas as comunicações relativas à execução do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)
ou acordo judicial deverão ser remetidas por escrito à Advocacia‐Geral da União, à Secretaria de Inspeção do
Trabalho e à CONATRAE;
XXI ‐ previsão expressa de que, constatada violação pelo administrado a cláusula do TAC ou acordo judicial,
terá ele 30 (trinta) dias para apresentar impugnação ou comprovar o saneamento da irregularidade, quando
for possível. Não aceita a impugnação, ou não comprovado o saneamento integral da violação, o TAC ou
acordo judicial será executado, e incidirá o disposto no § 3º do art. 10º desta Portaria;
Parágrafo único. O programa multidisciplinar de assistência e acompanhamento psicossocial, progresso
educacional e qualificação descrito no inciso V do caput deste artigo deverá atender aos seguintes requisitos:
I ‐ considerar as necessidades peculiares de readaptação dos participantes, como sua experiência pregressa e o
nível educacional;
II ‐ oferecer ciclo de assistência, acompanhamento psicossocial e monitoramento do trabalhador de, no
mínimo, 1 (um) ano, dada a sua condição de especial vulnerabilidade;
III ‐ oferecer ciclo de progresso educacional e qualificação profissional não inferior a 3 (três) meses,
assegurando o custeio de todas as despesas necessárias para a inserção e efetiva adesão dos trabalhadores
enquadrados como público alvo, incluindo aquelas com alimentação, transporte, material didático, bem como
garantia de renda mensal não inferior a um salário mínimo enquanto perdurar o programa;
IV ‐ ser executado preferencialmente nas localidades de origem dos trabalhadores;
V ‐ desenvolver‐se em consonância com as pretensões profissionais do trabalhador e promover, ao final, a sua
inclusão laboral, seja pelo estabelecimento de contratos de emprego, seja pelo estabelecimento de outras
formas de inserção, como economia familiar ou empreendedorismo;
VI ‐ assumir o compromisso de apresentar prestação de contas ao administrado, à Advocacia‐Geral da União, à
Secretaria de Inspeção do Trabalho e à Comissão Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo (CONATRAE),
quanto ao uso dos recursos recebidos;
VII ‐ assumir o compromisso de prestar informações ao administrado, à Advocacia‐Geral da União, à Secretaria
de Inspeção do Trabalho e à Secretaria de Direitos Humanos, por intermédio da CONATRAE, a respeito da
execução e dos resultados do programa multidisciplinar.
Art. 7º Quando a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) ou acordo judicial envolver
microempresa, empresa de pequeno porte, empresário individual ou empregador doméstico, o administrado,
mediante prévia apresentação de declaração integral de patrimônio e renda, a ser remetida à Receita Federal
se efetivamente pactuado o compromisso, poderá solicitar à União que, em respeito aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, e considerando o seu porte econômico, os recursos à sua disposição, a
atividade econômica explorada, o grau de fragmentação da cadeia produtiva, e a capacidade de emprego de
mão de obra, avalie a conveniência de:
I ‐ Limitar o cumprimento do inciso IV do art. 6º ao ressarcimento ao Estado dos custos decorrentes do seguro‐
desemprego devido a cada um dos trabalhadores encontrados em situação análoga à de escravo na ação
fiscal, nos termos do art. 2º‐C da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990;
II ‐ Dispensar o cumprimento dos incisos VIII, IX e X do art. 6º;
III ‐ Dispensar, alternativamente, o cumprimento do inciso V ou VII do art. 6º;
IV ‐ Reduzir o quantitativo de contratação de trabalhadores egressos de programa de qualificação previsto no
inciso VI do art. 6º, em número nunca inferior ao total de trabalhadores encontrados em condições análogas às
de escravo pela Inspeção do Trabalho.
Art. 8º Cópia do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) ou acordo judicial celebrado deverá ser remetida
para a Advocacia‐Geral da União, para a Divisão para Erradicação do Trabalho Escravo (DETRAE) e para a
Comissão Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo (CONATRAE).
Art. 9º Termos de Ajustamento de Conduta ou acordos judiciais celebrados perante o Ministério Público do
Trabalho (MPT) poderão gerar regulares efeitos para a elaboração das duas relações disciplinadas pelos art. 2º
e § 3º do art. 5º desta Portaria, desde que:
I ‐ seja formulado pedido formal do administrado à Advocacia‐Geral da União e à Secretaria de Inspeção do
Trabalho, acompanhado de cópia do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) ou acordo judicial, do processo
judicial ou do procedimento investigatório, e de documento que comprove a anuência expressa do Procurador
do Trabalho celebrante; e
II ‐ os seus termos atendam às condições previstas nesta Portaria.
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Art. 10. Os empregadores que celebrarem Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) ou acordo judicial nos
termos desta Portaria permanecerão na relação prevista no § 3º do art. 5º pelo prazo máximo de 2 (dois) anos,
contados de sua inclusão, e poderão requerer sua exclusão após 1 (um) ano.
§ 1º O requerimento de exclusão, que será apreciado em até 30 (trinta) dias, deverá ser instruído com os
relatórios periódicos previstos no inciso XV do art. 6º desta Portaria atualizados, ficando o seu deferimento
condicionado à inexistência de constatação de descumprimento de qualquer das obrigações assumidas por
parte do administrado.
§ 2º Cópia do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) ou acordo judicial celebrado nos termos desta Portaria
será acessível ao público por meio de link inserido no documento de divulgação previsto no § 3º do art. 5º.
§ 3º Na hipótese de descumprimento pelo administrado de qualquer das obrigações assumidas durante o
período de 2 (dois) anos, contados a partir de sua inclusão na relação prevista no § 3º do art. 5º, este será
imediatamente integrado à relação publicada conforme art. 2º desta Portaria, sujeitando‐se às regras de
inclusão e exclusão a ela aplicáveis.
Art. 11. Durante o período em que permanecerem na relação prevista no § 3º do art. 5º, os empregadores
estarão igualmente sujeitos a fiscalização da Inspeção do Trabalho e, no caso de reincidência de identificação
de trabalhadores submetidos à condições análogas às de escravo neste interstício:
I ‐ A União não celebrará com o administrado novo Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) ou acordo judicial;
II ‐ O empregador será integrado à relação publicada conforme art. 2º desta Portaria imediatamente após a
prolação de nova decisão administrativa irrecorrível de procedência do auto de infração lavrado em face da
constatação de trabalho em condições análogas às de escravo.
Art. 12. Em nenhuma hipótese, o tempo em que o empregador permanecer na relação daqueles que
celebraram Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) ou acordo judicial será computado na contagem do
período determinado pelo art. 3º.
Art. 13. À Secretaria de Direitos Humanos compete acompanhar, por intermédio da Comissão Nacional para a
Erradicação do Trabalho Escravo (CONATRAE), os procedimentos para inclusão e exclusão de nomes do
Cadastro de Empregadores.
Art. 14. Fica revogada a Portaria Interministerial nº 2, de 31 de março de 2015.
Art. 15. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO
Ministro de Estado do Trabalho e Previdência Social
NILMA LINO GOMES
Ministra de Estado das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos

PORTARIA MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL ‐ MTPS Nº 592 DE
10.05.2016 ‐ D.O.U.: 11.05.2016 ‐ Altera a Portaria nº 326, de 11 de março de 2013, que dispõe
sobre os pedidos de registro das entidades sindicais de primeiro grau no Ministério do Trabalho e
Emprego.
O Ministro de Estado do Trabalho e Previdência Social, no uso das suas atribuições legais e tendo em vista o
disposto no art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, no Título V da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto‐Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e na Súmula nº 677, do Supremo
Tribunal Federal,
Resolve:
Art. 1º Dar nova redação ao art. 14, ao caput do artigo 19 e § 1º, § único do art. 27 e ao § 2º do art. 45, incluir
o inciso VI e os §§ 2º, 3º e 4º ao art. 27 e o § único ao art. 47, todos da Portaria nº 326, de 11 de março de
2013, nos seguintes termos:
Art. 14 Quando da verificação de que trata o inciso III do artigo 12 constatar‐se a existência de conflito parcial
de representação, considerar‐se‐á regular o pedido para fins de publicação, salvo se a base territorial requerida
englobar o local da sede de sindicato representante da mesma categoria registrado no CNES. (NR)
Art. 19 Nos casos em que, na análise do mérito das impugnações, constatar que se tratam de processos de
dissociação e desmembramento, a SRT notificará a entidade impugnada, por meio de publicação no Diário
Oficial da União, para realizar nova assembleia, no prazo improrrogável de até 120 (cento e vinte) dias da
notificação, para ratificar ou não o pedido, cumprindo os requisitos previstos nos incisos II, III e VII do art. 3º c/c
art. 41, no que couber. (NR)
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§ 1º Nos casos de dissociação e/ou desmembramento previstos no caput deste artigo, a SRT notificará, por
meio de publicação no Diário Oficial da União, a(s) entidade(s) impugnante(s) para conhecimento. (NR)
Art. 27. .....
VI ‐ a pedido da entidade quando houver mais de um processo em trâmite.
§ 1º Nos casos de desistência previstos no inciso V deste artigo aplica‐se o previsto no parágrafo único e incisos
do art. 34, salvo na ocorrência de erro material. (NR)
§ 2º O pedido de desistência do processo previsto no inciso VI deverá ser fundamentado, assinado pelo
representante legal da entidade, em original com firma reconhecida, acompanhado da ata da assembleia ou
da ata da reunião de diretoria ou do conselho de representantes, que decidiu pela desistência, no prazo de 30
(trinta) dias do recebimento da notificação, sob pena de arquivamento do processo em análise.
§ 3º Havendo desistência do processo mais antigo, o requerente perderá a precedência na análise em relação
aos pedidos anteriores protocolados por outras entidades.
§ 4º Os documentos deverão ser protocolizados na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego ‐ SRTE
ou Gerências da Unidade da Federação onde se localiza a sede da entidade sindical requerente.
Art. 45. .....
§ 2º As decisões de abertura de prazo para impugnação, arquivamento de impugnação, encaminhamento para
mediação, encaminhamento para assembleia de ratificação, suspensão, sobrestamento, deferimento,
indeferimento e revisão desses atos serão publicadas no DOU. (NR)
Art. 47. .....
Parágrafo único. Em caso de novo pedido de registro ou alteração estatutária da mesma entidade, deverá ser
observado o trâmite do pedido de desistência previsto no art. 27.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor 30 (trinta) dias após a publicação.
MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO

PORTARIA DA SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO ‐ SIT Nº 535 DE 11.05.2016 ‐ D.O.U.:
13.05.2016 ‐ Altera a Portaria 451/2014.(Que estabelece procedimentos para o acesso ao sistema
CAEPI ‐ Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual ‐ CAEPI, para o cadastro
de empresas fabricantes e/ou importadoras de Equipamentos de Proteção Individual e para a
emissão e renovação do Certificado de Aprovação ‐ CA de Equipamentos de Proteção Individual ‐
EPI).
O Secretário de Inspeção do Trabalho, no uso das atribuições conferidas pelo art. 14, inciso II, do Decreto nº
5.063, de 3 de maio de 2004 e em face do disposto no item 6.9.2 e na alínea "c" do item 6.11.1 da Norma
Regulamentadora nº 6, aprovada pela Portaria MTb nº 3.214, de 8 de junho de 1978,
Resolve:
Art. 1º A Portaria SIT nº 451, de 20 de novembro de 2014, publicada no DOU de 01.12.2014, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
.....
Art. 6º Para a emissão ou renovação do CA de equipamentos ensaiados em laboratórios nacionais
credenciados ou para a emissão do CA de equipamentos certificados no âmbito do Sistema Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial ‐ SINMETRO, o fabricante e/ou importador cadastrado junto
ao DSST deve apresentar:
.....
Art. 6‐A. Para a renovação do CA de equipamentos certificados no âmbito do SINMETRO, o fabricante e/ou
importador cadastrado junto ao DSST deve apresentar:
I ‐ cópia da folha de rosto do Requerimento de Alteração de CA gerada pelo sistema CAEPI;
II ‐ cópia autenticada do certificado de conformidade vigente, emitido em nome do detentor do CA, que
comprove que o produto teve sua conformidade avaliada no âmbito do SINMETRO;
III ‐ Comprovação de que os dados dos equipamentos certificados no âmbito do SINMETRO estejam
corretamente disponibilizados no sítio eletrônico do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia ‐
INMETRO, no momento do envio do requerimento de renovação de CA.
Art. 6‐B. Para a emissão ou renovação de CA de equipamento tipo colete à prova de balas, o fabricante e/ou
importador cadastrado junto ao DSST deve apresentar:
I ‐ cópia da folha de rosto requerendo a emissão ou renovação de CA emitida pelo sistema CAEPI;
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II ‐ requerimento de emissão ou renovação de CA, conforme formulários constantes dos Anexos III e IV,
respectivamente, desta Portaria;
III ‐ memorial descritivo do EPI, conforme disposto na Portaria DSST/SIT nº 452, de 20/11/2014;
IV ‐ fotografias do EPI e da marcação das informações previstas no item 6.9.3 da NR‐6 no colete e na capa de
proteção;
V ‐ cópia do manual de instruções do EPI, conforme disposto na Portaria DSST/SIT nº 452, de 20.11.2014;
VI ‐ cópias autenticadas:
a) do Relatório Técnico Experimental (ReTEx), emitido pelo Exército Brasileiro, que aprove o modelo de colete à
prova de balas e indique o nível de proteção correspondente;
b) do Título de Registro (TR) e respectiva Apostila, emitidos pelo Exército Brasileiro, abrangendo o modelo do
colete à prova de balas, com data de validade vigente;
c) do certificado de origem e declaração do fabricante estrangeiro, com tradução juramentada para língua
portuguesa, autorizando o importador a comercializar o produto no Brasil, quando se tratar de colete à prova
de balas importado, nas condições autorizadas pelo Exército Brasileiro.
§ 1º Caso o Título de Registro esteja com a validade expirada e tenha sido solicitada sua revalidação junto ao
Exército Brasileiro, de acordo com os trâmites estipulados no Regulamento para a Fiscalização de Produtos
Controlados ‐ R‐105, a empresa detentora do CA poderá solicitar a prorrogação da data de validade do CA dos
coletes abrangidos no respectivo TR, apresentando‐se:
I ‐ Cópia autenticada da Declaração emitida pelo Exército Brasileiro atestando o recebimento do pedido de
revalidação do TR dentro do prazo legal, bem como atestando a manutenção de sua validade.
II ‐ Relação dos CAs dos coletes abrangidos pelo TR.
§ 2º A prorrogação de validade do CA será concedida pelo prazo indicado na declaração emitida pelo Exército
Brasileiro ou, na ausência de informação, pelo prazo de 90 (noventa) dias.
§ 3º Após a revalidação do TR pelo Exército Brasileiro, a empresa deverá solicitar a renovação do CA do colete,
apresentando a documentação prevista neste artigo......
Art. 12‐A. O CA dos EPIs sujeitos à avaliação compulsória no INMETRO, cuja validade é condicionada à
manutenção da certificação no âmbito do SINMETRO, terá data de validade equivalente àquela do certificado
de conformidade emitido pelo Organismo Certificador de Produto ‐ OCP responsável pela avaliação do
equipamento.
§ 1º Em caso de EPI de proteção contra queda de altura composto por cinturão de segurança, talabarte e/ou
trava‐quedas, a data de validade do CA será equivalente àquela do certificado de conformidade do cinturão de
segurança.
§ 2º Em caso de suspensão do certificado de conformidade de EPI pelo INMETRO em razão de não
conformidade no equipamento ou em seu processo de fabricação que possa comprometer o desempenho do
EPI, será registrada, no sítio eletrônico do MTPS, a suspensão do CA até que seja comunicada ao DSST, pelo
OCP responsável, a restauração da certificação;
§ 3º Em caso de cancelamento do certificado de conformidade de EPI pelo INMETRO em razão de não
conformidade no equipamento ou em seu processo de fabricação que possa comprometer o desempenho do
EPI, será registrado, no sítio eletrônico do MTPS, o cancelamento do CA.
.....
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAULO SÉRGIO DE ALMEIDA

ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO CODAC Nº 16 DE 16.05.2016 ‐ D.O.U.: 17.05.2016 ‐ Dispõe sobre
os procedimentos a serem observados para o preenchimento da Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) pelo Ministério do
Esporte em relação à Bolsa‐Atleta de que trata a Lei nº 10.891, de 9 de julho de 2004.
O Coordenador‐Geral de Arrecadação e Cobrança Substituto, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do
art. 312 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 203, de
14 de maio de 2012, e tendo em vista o disposto na Lei nº 10.891, de 9 de julho de 2004,
Declara:
Art. 1º O Ministério do Esporte (ME) para fins de recolhimento da contribuição previdenciária descontada do
valor pago ao segurado definido no § 6º do art. 1º da Lei nº 10.891, de 9 de julho de 2004, quando do
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preenchimento da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), deverá observar os seguintes procedimentos:
I ‐ preencher o código de Recolhimento do Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (Sefip) com o código 115 (Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social);
II ‐ preencher o Cadastro da Empresa com os dados do ME;
III ‐ utilizar o código Fundo de Previdência e Assistência Social (FPAS) 639;
IV ‐ informar 100 (cem) no campo Percentual de Isenção ‐ Filantropia;
V ‐ informar o segurado definido no § 6º do art. 1º da Lei nº 10.891, de 2004, na categoria 13 ‐ Contribuinte
Individual (trabalhador autônomo ou a este equiparado, inclusive o operador de máquina, com contribuição
sobre remuneração; trabalhador associado à cooperativa de produção);
VI ‐ recolher os valores devidos em Guia da Previdência Social (GPS) com o código 2305;
Art. 2º Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União,
produzindo efeito, no que couber, a partir de 4 de agosto de 2015.
FREDERICO IGOR LEITE FABER

PODER EXECUTIVO ‐ LEI Nº 13.289 DE 20.05.2016 ‐ D.O.U.: 23.05.2016 ‐ Dispõe sobre o Selo
Empresa Solidária com a Vida e dá outras providências.
O Vice‐Presidente da República, no exercício do cargo de Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o Selo Empresa Solidária com a Vida, destinado às empresas que desenvolvam
programa de esclarecimento e incentivo aos seus funcionários para a doação de sangue e de medula óssea.
Parágrafo único. Para efeitos desta Lei, considera‐se empresa solidária com a vida a pessoa jurídica que adota
política interna permanente destinada a informar, conscientizar e estimular seus funcionários à doação
voluntária e regular de sangue e ao cadastramento para a doação de medula óssea.
Art. 2º São objetivos do programa:
I ‐ distinguir e homenagear empresas com preocupação social e solidária com a vida;
II ‐ informar e orientar os trabalhadores sobre a importância da doação de sangue e de medula óssea e sobre
os procedimentos para fazer o cadastro no registro oficial de doadores de medula óssea;
III ‐ estimular as empresas a concederem ao trabalhador oportunidade e condições para ir a banco de sangue
ou hemocentro a fim de doar sangue e cadastrar‐se como doador de medula óssea.
Art. 3º É prerrogativa da empresa que aderir ao programa:
I ‐ utilizar o Selo Empresa Solidária com a Vida em suas peças publicitárias;
II ‐ (VETADO).
Art. 4º As empresas que receberem o selo previsto no art. 1º serão inscritas no Cadastro Nacional de Empresas
Solidárias com a Vida.
Parágrafo único. A partir do cadastro referido no caput, em cada Estado brasileiro, anualmente, serão
premiadas 5 (cinco) empresas com o título Empresa Campeã de Solidariedade, selecionadas a partir das ações
desenvolvidas de incentivo à doação de sangue e ao cadastramento de doadores de medula óssea.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de maio de 2016; 195º da Independência e 128º da República.
MICHEL TEMER
Alexandre de Moraes
José Agenor Álvares da Silva
Ronaldo Nogueira de Oliveira

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.646, DE 30 DE MAIO DE 2016 ‐ DOU de 31/05/2016, seção 1,
pág. 24 ‐ Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.599, de 11 de dezembro de 2015, que dispõe sobre
a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), e a Instrução Normativa RFB nº
1.605, de 22 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica
(DSPJ) ‐ Inativa 2016.
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O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 280 do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 203, de 14 de maio
de 2012, e tendo em vista o disposto no art. 5º do Decreto‐Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, no art. 16 da
Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002, resolve:
Art. 1º Os arts. 3º e 6º da Instrução Normativa RFB nº 1.599, de 11 de dezembro de 2015, passam a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 3º ...................................................................................
.................................................................................................
IV ‐ as pessoas jurídicas e demais entidades de que trata o caput do art. 2º, desde que estejam inativas ou não
tenham débitos a declarar, a partir do 2º (segundo) mês em que permanecerem nessa condição, observado o
disposto no inciso III do § 2º deste artigo.
.................................................................................................
§ 2º .........................................................................................
I ‐ as ME e as EPP enquadradas no Simples Nacional que estejam sujeitas ao pagamento da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) nos termos dos incisos IV e VII do caput do art. 7º da Lei nº 12.546,
de 14 de dezembro de 2011, as quais deverão informar na DCTF os valores relativos:
a) à referida CPRB; e
b) aos impostos e contribuições, devidos na qualidade de contribuinte ou responsável, de que tratam os incisos
I, V, VI, XI e XII do § 1º do art. 13 da Lei Complementar nº 123, de 2006;
.................................................................................................
III ‐ ..........................................................................................
a) em relação ao mês de ocorrência do evento, nos casos de extinção, incorporação, fusão e cisão parcial ou
total;
.................................................................................................
c) em relação ao mês de janeiro de cada ano‐calendário; e
d) em relação ao mês subsequente ao da publicação da Portaria Ministerial que comunicar a oscilação da taxa
de câmbio, na hipótese de alteração da opção pelo Regime de Competência para o regime de caixa prevista no
art. 5º da Instrução Normativa RFB nº 1.079, de 3 de novembro de 2010.
.................................................................................................
§ 5º As pessoas jurídicas e demais entidades de que trata o caput do art. 2º que estejam inativas ou não
tenham débitos a declarar voltarão à condição de obrigadas à entrega da DCTF a partir do mês em que tiverem
débitos a declarar.
§ 6º As ME e as EPP de que trata o inciso I do § 2º deverão apresentar a DCTF somente em relação aos meses
em que houver valores de CPRB a informar.
§ 7º Na DCTF decorrente da situação de que trata a alínea “c” do inciso III do § 2º deste artigo, as pessoas
jurídicas e demais entidades de que trata o caput do art. 2º poderão comunicar, se for o caso, a opção pelo
regime de caixa ou de competência segundo o qual as variações monetárias dos direitos de crédito e das
obrigações do contribuinte, em função da taxa de câmbio, serão consideradas para efeito de determinação da
base de cálculo do IRPJ, da CSLL, da Contribuição para o Programa de Integração Social e para o Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público (Contribuição para o PIS/Pasep) e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS).” (NR)
“Art. 6º ...................................................................................
.................................................................................................
§ 7º Os valores relativos ao IRRF incidente sobre rendimentos pagos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos
Municípios, bem como por suas autarquias e fundações, recolhidos pelos referidos entes e entidades nos
códigos de receita 0561, 1889, 2063, 3533, 3540, 3562 e 5936, não devem ser informados na DCTF.
......................................................................................” (NR)
Art. 2º A Instrução Normativa RFB nº 1.599, de 2015, passa a vigorar acrescida do “Capítulo VIII‐A ‐ Das
Disposições Transitórias” e do art. 10‐A, com a seguinte redação e estrutura:
“CAPÍTULOVIII‐A
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 10‐A. Excepcionalmente para o ano‐calendário de 2016:
I ‐ na situação prevista na alínea “c” do inciso III do § 2º do art. 3º, as pessoas jurídicas e demais entidades de
que trata o caput do art. 2º que estejam inativas deverão apresentar a DCTF relativa ao mês de janeiro de
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2016, ainda que tenham apresentado a Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica (DSPJ) ‐ Inativa 2016 de que
trata o caput do art. 1º da Instrução Normativa RFB nº 1.605, de 22 de dezembro de 2015;
II ‐ nas hipóteses previstas no inciso I do caput deste artigo e na alínea “a” do inciso III do § 2º do art. 3º, para
as pessoas jurídicas e demais entidades de que trata o caput do art. 2º que estejam inativas e que tenham
apresentado a DSPJ ‐ Inativa 2016 de que trata a Instrução Normativa RFB nº 1.605, de 2015, é dispensada a
obrigatoriedade de utilização do certificado digital mencionado no § 2ºdo art. 4º para a apresentação da DCTF;
e
III ‐ a DCTF de que trata o inciso I deverá ser apresentada até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês de julho de
2016.”
Art. 3º A Instrução Normativa RFB nº 1.605, de 22 de dezembro de 2015, passa a vigorar acrescida do art. 8º‐A,
com a seguinte redação:
“Art. 8º‐A As pessoas jurídicas inativas que forem extintas, cindidas parcialmente, cindidas totalmente,
fusionadas ou incorporadas durante o ano‐calendário de 2016 deverão informar a ocorrência desses eventos à
RFB por meio da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), conforme dispõe a alínea “a” do
inciso III do § 2º do art. 3º da Instrução Normativa RFB nº1.599, de 11 de dezembro de 2015.”
Art. 4º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
Art. 5º Ficam revogados o inciso IV do § 2º do art. 3º da Instrução Normativa RFB nº 1.599, de 11 de dezembro
de 2015, e o parágrafo único do art. 1º e o § 2º do art. 3º da Instrução Normativa RFB nº 1.605, de 22 de
dezembro de 2015.
JORGE ANTONIO DEHER RACHID

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.647, DE 30 DE MAIO DE 2016 ‐ DOU de 31/05/2016, seção 1,
pág. 24 ‐ Prorroga o prazo de apresentação da e‐Financeira relativa a fatos ocorridos em dezembro
de 2015 e no primeiro semestre de 2016.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e XXVI do
art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 203, de
14 de maio de 2012, e tendo em vista o disposto no art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, no art. 5º
da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, no art. 57 da Medida Provisória nº 2.158‐35, de 24 de
agosto de 2001, no Decreto nº 4.489, de 28 de novembro de 2002, no art. 2º Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro
de 2007, no art. 30 da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, na Instrução Normativa RFB nº 802, de 27 de
dezembro de 2007, e na Instrução Normativa RFB nº 1.571, de 2 de julho de 2015, resolve:
Art. 1º Fica prorrogado, em caráter excepcional, o prazo de apresentação da e‐Financeira de que trata o art. 10
da Instrução Normativa RFB nº 1.571, de 2 de julho de 2015, relativa aos fatos ocorridos:
I ‐ entre 1º e 31 de dezembro de 2015, até o dia 12 de agosto de 2016; e
II ‐ no primeiro semestre de 2016, até o último dia útil de novembro de 2016.
Art. 2º Opcionalmente, mediante prévio agendamento, a e‐Financeira de que trata o inciso I do art. 1º poderá
ser entregue em meio físico no Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), exclusivamente na
unidade Socorro, localizada na Rua Olívia Guedes Penteado, 941 ‐ Bairro Capela do Socorro, na cidade de São
Paulo/ SP.
Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
JORGE ANTONIO DEHER RACHID
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