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O Presidente do Conselho Nacional de Imigração, faz pú-
blico que em sua VI Reunião de 15 de Agosto de 2012, o Conselho
Nacional de Imigração deferiu os seguintes pedidos de concessão de
vistos temporário, permanente e permanência definitiva.:

Temporário - Item V - CNIg - RN 27 de 25/11/1998:
Processo: 46094010807201200 Prazo: 1 Ano Estrangeira:

CHLOE SOPHIE BLIN Passaporte: 07AB28488, Processo:
46094013839201259 Prazo: 1 Ano Estrangeiro: SYLVAIN MARCEL
ANDRE CHEMINANT Passaporte: 09AD25978, Processo:
46094020196201208 Prazo: 1 Ano Estrangeiro: ANATOLY GRIGO-
REV Passaporte: 700888004 Estrangeira: CORNELIA SEIDLER
Passaporte: P1288222 Estrangeira: EMMA JAYNE SHELDON Pas-
saporte: 112027166 Estrangeiro: FRANCIS JOSEPH JEAN LOUIS
MARC DEMARTEAU Passaporte: EH813595 Estrangeira: JESSICA
HELEN BEVITT Passaporte: 109659772 Estrangeiro: JOSE GRE-
GORIO GOMEZ ARCAYA Passaporte: 049108967 Estrangeira: LA-
RYSA LYSENKO Passaporte: EC380661 Estrangeira: MARIA FER-
NANDA ARENAS CARDONA Passaporte: RC13.273.391 Estran-
geiro: MARTIN MORALES CANCHOLA Passaporte: G07825431
Estrangeiro: MAURICIO VALENCIA AGUILAR Passaporte:
CC14477619 Estrangeira: NATALIIA KOCHUBEI Passaporte:
EC133088 Estrangeiro: PAVEL KUKUSHKIN Passaporte:
51Nº4894894 Estrangeiro: PAVEL LETUNOV Passaporte:
64Nº3991866 Estrangeira: SAMANTHA RUTH JONES Passaporte:
462000968 Estrangeira: SOPHIE VICTORIA CHAMPION Passapor-
te: 110280005 Estrangeiro: VADIM SHAGUNIN Passaporte:
51Nº4172050 Estrangeiro: VLADIMIR SHAVRIN Passaporte:
63Nº6772612, Processo: 46094020390201285 Prazo: 12 Meses Es-
trangeiro: ALEXANDRE WILLIAM VALANDRO Passaporte:
09PL80985, Processo: 46094021316201286 Prazo: 1 Ano Estrangei-
ro: MATHIEU ROMAIN GUYOT Passaporte: 08CA54536, Processo:
46094021315201231 Prazo: 1 Ano Estrangeiro: DAMIEN LUC RI-
CAUD Passaporte: 11AZ09070, Processo: 46094021116201223 Pra-
zo: 4 Meses Estrangeira: EMILY JAYNE MCCARTHY Passaporte:
464510356 Estrangeiro: JASON TERRANCE WEBB Passaporte:
310768287, Processo: 46094021402201299 Prazo: 1 Ano Estrangeira:
LAURE ISABELLE BOUYSSONNADE Passaporte: 08AC98506,
Processo: 46094021661201210 Prazo: 12 Meses Estrangeiro: PIER-
RE LILIAN MAXIME MORALES Passaporte: 04FK76581, Proces-
so: 46094023463201291 Prazo: 4 Meses Estrangeira: ELIZABETH
RAMIREZ Passaporte: WJ046120 Estrangeira: EMILY ROSE
MEYER Passaporte: 468891055, Processo: 46094025633201271 Pra-
zo: 4 Meses Estrangeiro: STUART TYSON SCHOFIELD Passaporte:
E 4 0 3 11 5 9 .

Temporário - Item V - RN 27/98 C/C RN 80/08:
Processo: 46094025753201279 Prazo: 2 Anos Estrangeiro:

JEFFREY ROBERT COLEMAN Passaporte: N5810255.
Temporário - Item V - RN 77 de 29/01/2008:
Processo: 46094014357201216 Prazo: até 20/02/2014 Es-

trangeira: CONSUELO TENENTE Passaporte: E216135.
Permanente - RN 27 de 25/11/1998:
Processo: 46215008644201273 Prazo: Indeterminado Estran-

geira: BRENDA GRACE WOLKER WILSON Passaporte: 232758.
Permanente - RN 77 de 29/01/2008:
Processo: 46094029962201119 Prazo: Indeterminado Estran-

geiro: GRANT JOHN KENNEDY Passaporte: 206831766, Processo:
46094043223201121 Prazo: Indeterminado Estrangeiro: PEDRO AN-
TONIO DE SOUSA TREPA Passaporte: G504204, Processo:
46215005966201261 Prazo: Indeterminado Estrangeiro: PAUL JOHN
EDMUND VON FULLMAN Passaporte: 108908011, Processo:
08386028017201117 Prazo: Indeterminado Estrangeiro: JANOS FO-
DOR Passaporte: ZE889378, Processo: 46094015422201221 Prazo:
Indeterminado Estrangeiro: MICHAEL HORST RUHS Passaporte:
C9V9HNF5W, Processo: 46094009687201290 Prazo: Indeterminado
Estrangeiro: MAXIME RICHARD NATHAN MARQUETTE Pas-
saporte: 06AD19647, Processo: 46094013155201257 Prazo: Indeter-
minado Estrangeiro: OSCAR MAURICIO HERNANDEZ LEON
Passaporte: CC13747736, Processo: 46094017670201214 Prazo: In-
determinado Estrangeiro: DIEGO TURCATO Passaporte:
YA0099951, Processo: 46094020050201254 Prazo: Indeterminado
Estrangeiro: FILIPPO VIDAL Passaporte: D449254, Processo:
46208004919201299 Prazo: Indeterminado Estrangeiro: SÉRGIO MI-
GUEL VIEIRA PEREIRA Passaporte: M096647, Processo:
46094015432201266 Prazo: Indeterminado Estrangeira: FANNY
ALINE MANHES Passaporte: 10CP92262, Processo:
46094015714201263 Prazo: Indeterminado Estrangeiro: TOBIAS PE-
TER WOLF Passaporte: C6HMX400M, Processo:
46094015614201237 Prazo: Indeterminado Estrangeira: HANA
MRKVICKOVA Passaporte: 38643705, Processo:
46880000104201207 Prazo: Indeterminado Estrangeiro: ARITZ
ARANBURU GOIKOETXEA Passaporte: AD282302, Processo:
47758000045201237 Prazo: Indeterminado Estrangeiro: DAVID BE-
NAVENTE SARSANACH Passaporte: BE727116, Processo:
46207004635201211 Prazo: Indeterminado Estrangeira: BARBARA
MARIA COUÉ Passaporte: 04KH26697 Processo:
46094016601201285 Prazo: Indeterminado Estrangeiro: GIANLUIGI
CAGLIANONE Passaporte: 702179U.

Permanência Definitiva - RN 27 de 25/11/1998:
Processo: 08390000291201162 Prazo: Indeterminado Estran-

geira: MARIA POPA Passaporte: 14813096, Processo:
46094034533201155 Prazo: Indeterminado Estrangeira: ANGE GRA-
CE IRAKOZE Passaporte: 127564, Processo: 46094010839201205
Prazo: Indeterminado Estrangeira: UM KELTUM ALAOUI CAR-
RILHO Passaporte: 261424, Processo: 46269001050201214 Prazo:
Indeterminado Estrangeira: OLGA BATTISTEL Passaporte:
G270210, Processo: 46094012061201261 Prazo: Indeterminado Es-
trangeiro: MAISSAM ABBAS KHAROUBI Passaporte:
C4CWM9GF5, Processo: 46094015001201208 Prazo: Indeterminado
Estrangeiro: JUAN JOSE MARTINEZ AÑIBARRO Passaporte:
AE516198.

Permanência Definitiva - RN 77 de 29/01/2008:
Processo: 08506009714201165 Prazo: Indeterminado Estran-

geiro: ANTONIO JORGE CARDOSO OSÓRIO CARVALHEIRA
Passaporte: J765637, Processo: 08501013326201129 Prazo: Indeter-
minado Estrangeiro: CHARLES AMIMEUR Passaporte:
08CK639859, Processo: 08458004288201196 Prazo: Indeterminado
Estrangeira: NADÈGE PINSON Passaporte: 02VE71671, Processo:
08458000961201119 Prazo: Indeterminado Estrangeiro: MANUEL
ANTÓNIO ÁVILA DE MELO Passaporte: J453482, Processo:
47758000033201211 Prazo: Indeterminado Estrangeira: KRISTINA
SHTENNIKOVA Passaporte: 514803313 Processo:
08458012016201160 Prazo: Indeterminado Estrangeiro: RONNY
XAVIER ALVARADO LOPEZ Passaporte: C691563, Processo:
08461009431201187 Prazo: Indeterminado Estrangeiro: RAFFAELE
CASUCCIO Passaporte: F507735, Processo: 08505098601201136
Prazo: Indeterminado Estrangeira: CELIA ALLDRIDGE Passaporte:
F0191549, Processo: 46094019563201212 Prazo: Indeterminado Es-
trangeira: VALENTINA USHAKOVA Passaporte: 703077324, Pro-
cesso: 46212005477201239 Prazo: Indeterminado Estrangeiro: THO-
MAS JOHN NEARY Passaporte: 484919952, Processo:
46094016458201221 Prazo: Indeterminado Estrangeira: ADRIANA
PATRICIA SALAZAR CASTANEDA Passaporte: OC31574511, Pro-
cesso: 47758000052201239 Prazo: Indeterminado Estrangeiro: MA-
REK RYSZARD LAPINSKI Passaporte: ED9298399, Processo:
46880000087201208 Prazo: Indeterminado Estrangeiro: DANIEL
VALENCIA BOCANEGRA Passaporte: G05222793, Processo:
46094018866201218 Prazo: Indeterminado Estrangeiro: PEDRO JU-
LIO TRIANA FERNANDEZ Passaporte: B261511, Processo:
46094019956201226 Prazo: Indeterminado Estrangeiro: YVES MA-
RIE JEAN GAYET Passaporte: 11CV71788, Processo:
46215017226201277 Prazo: Indeterminado Estrangeira: JULIE MA-
RIELLE YVONNE CRANSAC Passaporte: 08AB46906 Processo:
46094014347201281 Prazo: Indeterminado Estrangeiro: IVIO ZA-
ZZARINI Passaporte: YA2128565, Processo: 46094015429201242
Prazo: Indeterminado Estrangeiro: JAVIER LOPEZ DEL PINO Pas-
saporte: AAE992547.

O Presidente do Conselho Nacional de Imigração, faz pú-
blico que em reunião de 15 de Agosto de 2012, o Conselho Nacional
de Imigração indeferiu os seguintes pedidos de concessão de vistos:

Processo: 08500015936201177 Estrangeiro: MORAIS JOÃO
SOARES, Processo: 46094035114201131 Estrangeiro: MARCO ZA-
NARDI, Processo: 46094012147201293 Estrangeira: GISELA LAU-
REANA BAEZ, Processo: 46208010819201111 Estrangeiro: RO-
BERTO CARRIERO, Processo: 46094037901201117 Estrangeiro:
ROSS ANTHONY ARMSTRONG, Processo: 46094038412201182
Estrangeiro: VACLAV JURCICEK, Processo: 46094039316201151
Estrangeiro: AHMED FARJALLAH, Processo: 46094039900201115
Estrangeira: ANGELA DEL PILAR MORA CORDOBA, Processo:
47758000295201196 Estrangeiro: FRANCO LOMBARDI, Processo:
46208001166201260 Estrangeiro: RUBEN FERNANDEZ IGLE-
SIAS, Processo: 46220000525201201 Estrangeiro: MARCO ANTO-
NIO MAESTRE DUPEYRAT, Processo: 08104000924201111 Estran-
geiro: JOSE EDUARDO RODRIGUES VICENTE, Processo:
08104000925201165 Estrangeiro: JOSÉ MANUEL FERREIRA, Pro-
cesso: 46217001220201268 Estrangeira: MARIA FILOMENA GON-
ÇALVES NUNES FERNANDES, Processo: 46207001586201256 Es-
trangeiro: GIANCARLO TORRISMONDI, Processo:
46094004705201247 Estrangeiro: PEDRO PINOS CARRERA, Pro-
cesso: 46212001955201231 Estrangeiro: CARLOS MANUEL AN-
TONIO LOPES, Processo: 46094006885201200 Estrangeiro: ANTÓ-
NIO PAULO ALMEIDA DA COSTA, Processo:
46207001990201220 Estrangeiro: ALESSANDRO VALLINO, Pro-
cesso: 08125002387201103 Estrangeiro: ANTONIO PATRUNO, Pro-
cesso: 46094013791201289 Estrangeiro: AGOSTINHO CORREIA
GOMES BORLIDO, Processo: 46220001478201213 Estrangeiro:
FRANCOIS HENRI PIERRE ALLAIN, Processo:
46204003745201287 Estrangeiro: MARIO CIAMBOTTI, Processo:
46094011673201236 Estrangeira: YEMAN SUN, Processo:
08506017998201163 Estrangeiro: PATRICK WILLIAM BURKITT,
Processo: 46094013153201268 Estrangeiro: MANOEL ANTONIO
MARTOS CARPINTERO, Processo: 08310013153201196 Estrangei-
ro: JOSÉ PASCOAL FARINHA, Processo: 46094012145201202 Es-
trangeiro: ADAM STEPHEN DOCHERTY, Processo:
46094013894201249 Estrangeiro: ALFREDO MANUEL FERREIRA
DE CARVALHO, Processo: 46204004142201201 Estrangeiro: SAN-
DRO TELONI, Processo: 46094015427201253 Estrangeira: JACQUI
MICHELLE MORRISSEY, Processo: 46094021753201208 Estran-
geiro: CARLOS JORGE PEREIRA GOMES DA COSTA, Processo:
08437000845201148 Estrangeiro: DIEGO OSCAR ACOSTA LO-
PEZ, Processo: 46094018985201271 Estrangeiro: ANTONIO MA-
NUEL DE VASCONCELOS ABREU CORREIA.

O Presidente do Conselho Nacional de Imigração, faz pú-
blico que em reunião de 15 de Agosto de 2012, o Conselho Nacional
de Imigração manteve o indeferimento dos seguintes pedidos de con-
cessão de vistos:

Processo: 46215046501201189 Estrangeira: LAETITIA
ELODIE PAILLOUX, Processo: 46094001964201216 Estrangeiro:
STEPHEN WILLIAM BRADELEY, Processo: 46094003763201253
Estrangeira: MARIA ISABEL GONZALEZ VILLEGAS.

PAULO SÉRGIO DE ALMEIDA

RETIFICAÇÃO

No despacho do Presidente do Conselho Nacional de Imi-
gração, publicado no dia 15 de agosto de 2012, no DOU nº. 158,
Seção I, pág. 53, Processo: 46094015518201116, onde se lê: Es-
trangeiro: JEAN BARDERE ROMAIN leia-se: JEAN BADERE RO-
MAIN e no Processo: 46094043366201133, onde se lê: Prazo: até
13/05/2013 leia-se: 22/07/2013.

SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

INSTRUÇÃO NORMATIVA No- 99, DE 23 DE AGOSTO DE 2012

Dispõe sobre a fiscalização do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e
das Contribuições Sociais instituídas pela
Lei Complementar n.º 110, de 29 de junho
de 2001.

A Secretária de Inspeção do Trabalho, no exercício da com-
petência prevista nos incisos VI e XIII do art. 1º, do Anexo VI, da
Portaria n.º 483, de 15 de setembro de 2004 e tendo em vista o
disposto no art. 1º da Lei n.º 8.844, de 20 de janeiro de 1994, art. 23
da Lei n.º 8.036, de 11 de maio de 1990, art. 54 do Decreto n.º
99.684, de 8 de novembro de 1990, art. 3º da Lei Complementar n.º
110, de 29 de junho de 2001, no art. 6º do Decreto n.º 3.914, de 11
de setembro de 2001, no art. 31 da Lei n.º 9.491, de 9 de setembro de
1997 e no art. 9º do Decreto no. 2.430, de 17 de dezembro de 1997,
resolve:

Art. 1º O Auditor Fiscal do Trabalho - AFT, na fiscalização
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e das Con-
tribuições Sociais - CS, deve observar o disposto nesta instrução
normativa.

CAPÍTULO I
Da Fiscalização
Art. 2º Cabe à Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT

definir os projetos nos quais deve ser obrigatória, em todas as ações
fiscais, a inclusão dos atributos relacionados à verificação de re-
gularidade dos recolhimentos do FGTS, das CS e da formalização do
vínculo de emprego nas ordens de serviço - OS.

§1º O período mínimo a ser fiscalizado deve ter como início
e término, respectivamente, a primeira competência não inspecionada
e a penúltima competência exigível, definida por ocasião do en-
cerramento da ação fiscal, facultando-se ao AFT atingir até a úl-
tima.

§ 2º Se durante a ação fiscal o AFT constatar indício de
débito não notificado, a fiscalização deve retroagir a outros períodos,
para fins de levantamento de débito.

Art. 3º O AFT deve notificar o empregador, por meio de
Notificação para Apresentação de Documentos - NAD, para apre-
sentar livros e documentos necessários ao desenvolvimento da ação
fiscal, inclusive a apresentação em mídia e formatos acessíveis à
fiscalização, arquivos digitais, em meio magnético ou eletrônico,
quando mantidos pelo empregador e quando entender serem neces-
sários ao exercício de suas atribuições legais.

§ 1º O AFT deve observar o critério da dupla visita para a
lavratura de autos de infração, na forma do art. 627 da Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-lei n.º 5.452, de
1º de maio de 1943, do art. 6º, § 3º, da Lei n.º 7.855, de 24 de
outubro de 1989, e do art. 55, §1º, da Lei Complementar n.º 123, de
14 de dezembro de 2006, não se aplicando este critério para a emis-
são das notificações de débito.

§ 2º Em caso de fiscalização de empregador que adote con-
trole único e centralizado de documentos sujeitos à inspeção do tra-
balho, o AFT deve solicitar a comprovação da regularidade dos re-
colhimentos do FGTS e CS por estabelecimento, nos termos dos
artigos 18 a 24 desta instrução normativa.

§ 3º O controle único e centralizado de documentos é aquele
efetuado em apenas um estabelecimento da empresa, ressalvados os
documentos que, obrigatoriamente, devam permanecer em cada local
de trabalho.

§ 4º O termo empregador refere-se também àquele a quem a
lei determinar a obrigação do recolhimento.

Art. 4º O AFT pode examinar livros contábeis, fiscais e
outros documentos de suporte à escrituração das empresas, assim
como apreender documentos, arquivos digitais, materiais, livros e
assemelhados, para a verificação da existência de fraudes e irre-
gularidades, mediante termo lavrado de acordo com a Instrução Nor-
mativa n.º 89, de 2 de março de 2011.

Parágrafo único. Caso constate indícios de fraude, o AFT,
sem prejuízo da ação fiscal, deve informá-los à chefia imediata, por
meio de relatório.

CAPÍTULO II
Do FGTS e da Contribuição Social sobre a Remuneração

Mensal do Trabalhador
Do Procedimento de Verificação do Recolhimento
Art. 5º O AFT deve verificar o recolhimento do FGTS e da

CS incidentes sobre a remuneração paga ou devida aos trabalhadores,
nos seguintes percentuais, estabelecidos em lei:

I - FGTS, à alíquota de oito por cento;
II - Contribuição Social prevista no art. 2º da Lei Com-

plementar n.º 110, de 2001, à alíquota de cinco décimos por cento.
§ 1º Na verificação do recolhimento do FGTS prevista no

inciso I, o AFT deve observar ainda os seguintes percentuais:
a) nos contratos de aprendizagem previstos no art. 428 da

CLT, o percentual de dois por cento;
b) no período de fevereiro de 1998 a janeiro de 2003, o

percentual de dois por cento a oito por cento nos contratos por prazo
determinado instituídos pela Lei n.º 9.601, de 21 de janeiro de
1998.

§ 2º É devido o depósito do FGTS, excluída a indenização
compensatória, na conta vinculada do trabalhador, cujo contrato de
trabalho seja declarado nulo, nos termos do art. 37, § 2º, da Cons-
tituição Federal, quando reconhecido o direito à percepção do sa-
lário.

Art. 6º A verificação a que se refere o art. 5º deve ser
realizada inclusive nas hipóteses em que o trabalhador se afaste do
serviço, por força de lei ou de acordo, mas continue percebendo
remuneração ou contando o tempo de afastamento como de serviço
efetivo, tais como:
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I - serviço militar obrigatório;
II - primeiros quinze dias de licença para tratamento de

saúde, exceto no caso de concessão de novo benefício decorrente da
mesma doença, dentro de sessenta dias contados da cessação do
benefício anterior, de acordo com o previsto no § 3º do art. 75 do
Decreto n.º 3.048, de 6 de maio de 1999;

III - licença por acidente de trabalho;
IV - licença-maternidade;
V - licença-paternidade;
VI - gozo de férias;
VII - exercício de cargo de confiança; e
VIII - demais casos de ausências remuneradas.
Art. 7º Para verificação da CS mensal, deve ser considerado

o período de janeiro de 2002 a dezembro de 2006, observando-se
ainda as hipóteses de isenção previstas no §1º do art. 2º da Lei
Complementar n.º 110, de 2001.

§1º Para a apuração do benefício da isenção previsto no
inciso I do §1º do art. 2º da Lei Complementar n.º 110, de 2001, deve
ser considerado o limite de um milhão e duzentos mil reais de fa-
turamento anual, independentemente da receita bruta exigida para
inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Con-
tribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIM-
PLES.

§ 2º Descaracteriza a isenção qualquer documentação que
comprove faturamento superior ao limite estabelecido no §1º.

Da Identificação da Base de Cálculo
Art. 8º Consideram-se de natureza salarial, para fins do dis-

posto no art. 5º, as seguintes parcelas, além de outras identificadas
pelo caráter de contraprestação do trabalho:

I - o salário-base, inclusive as prestações in natura;
II - as horas extras;
III - os adicionais de insalubridade, periculosidade e do tra-

balho noturno;
IV - o adicional por tempo de serviço;
V - o adicional por transferência de localidade de trabalho;
VI - o salário-família, no que exceder o valor legal obri-

gatório;
VII - o abono ou gratificação de férias, desde que excedente

a vinte dias do salário, concedido em virtude de cláusula contratual,
de regulamento da empresa, ou de convenção ou acordo coletivo;

VIII - o valor de um terço do abono constitucional das
férias;

IX - as comissões;
X - as diárias para viagem, pelo seu valor global, quando

excederem a cinqüenta por cento da remuneração do empregado,
desde que não haja prestação de contas do montante gasto;

XI - as etapas, no caso dos marítimos;
XII - as gorjetas;
XIII - a gratificação de natal, seu valor proporcional e sua

parcela incidente sobre o aviso prévio indenizado, inclusive na ex-
tinção de contrato a prazo certo e de safra, e a gratificação periódica
contratual, pelo seu duodécimo;

XIV - as gratificações ajustadas, expressa ou tacitamente,
tais como de produtividade, de balanço, de função ou por exercício de
cargo de confiança;

XV - as retiradas de diretores não empregados, quando haja
deliberação da empresa, garantindo-lhes os direitos decorrentes do
contrato de trabalho;

XVI - o valor a título de licença-prêmio;
XVII - o valor pelo repouso semanal remunerado;
XVIII - o valor pelos domingos e feriados civis e religiosos

trabalhados, bem como o valor relativo à dobra em razão de feriados
trabalhados, não compensados;

XIX - o valor a título de aviso prévio, trabalhado ou in-
denizado;

XX - o valor a título de quebra de caixa.
XXI - o valor do tempo de reserva, nos termos do § 6º do

art. 235-E da CLT.
Parágrafo único. As contribuições mencionadas no art. 5º

também incidirão sobre:
I - o valor contratual mensal da remuneração do empregado

afastado na forma do art. 6º desta IN, inclusive sobre a parte variável,
calculada segundo os critérios previstos na CLT e na legislação es-
parsa, atualizada sempre que ocorrer aumento geral na empresa ou
para a categoria;

II - o valor da remuneração paga pela entidade de classe ao
empregado licenciado para desempenho de mandato sindical, idêntico
ao que perceberia caso não licenciado, inclusive com as variações
salariais ocorridas durante o licenciamento, obrigatoriamente infor-
madas pelo empregador à respectiva entidade.

III - o salário contratual e o adicional de transferência devido
ao empregado contratado no Brasil transferido para prestar serviço no
exterior;

IV - a remuneração percebida pelo empregado ao passar a
exercer cargo de diretoria, gerência ou outro cargo de confiança
imediata do empregador, salvo se a do cargo efetivo for maior;

V - remuneração paga a empregado estrangeiro, em atividade
no Brasil, independentemente do local em que for realizado o pa-
gamento.

Art. 9º Não integram a remuneração, para fins do disposto no
art. 5º:

I - participação do empregado nos lucros ou resultados da
empresa, quando paga ou creditada de acordo com a Lei n.º 10.101,
de 19 de dezembro de 2000;

II - abono correspondente à conversão de um terço das férias
em pecúnia e seu respectivo adicional constitucional;

III - abono ou gratificação de férias, concedido em virtude de
contrato de trabalho, de regulamento da empresa, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho, cujo valor não exceda a vinte dias do
salário;

IV - o valor correspondente ao pagamento da dobra da re-
muneração de férias concedidas após o prazo legal;

V - importâncias recebidas a título de férias indenizadas e o
respectivo adicional constitucional;

VI - indenização por tempo de serviço anterior a 05 de
outubro de 1988, de empregado não-optante pelo FGTS;

VII - indenização relativa à dispensa de empregado no pe-
ríodo de trinta dias que antecede sua data-base, de acordo com o
disposto no art. 9º da Lei n.º 7.238, de 29 de outubro de 1984;

VIII - indenização por despedida sem justa causa do em-
pregado nos contratos com termo estipulado de que trata o art. 479 da
CLT, bem como na indenização prevista na alínea ″f″ do art. 12 da
Lei n.º 6.019, de 03 de janeiro de 1974;

IX - indenização do tempo de serviço do safrista, quando do
término normal do contrato de que trata o art. 14 da Lei n.º 5.889, de
8 de junho de 1973;

X - indenização recebida a título de incentivo à demissão;
XI - indenização de quarenta por cento sobre o montante de

todos os depósitos de FGTS realizados na conta vinculada do tra-
b a l h a d o r.

XII - indenização relativa à licença-prêmio;
XIII - ajuda de custo, em parcela única, recebida exclu-

sivamente em decorrência de mudança de localidade de trabalho do
empregado, na forma do art. 470 da CLT;

XIV - ajuda de custo, em caso de transferência permanente,
e o adicional mensal, em caso de transferência provisória, recebidos
pelo aeronauta nos termos da Lei n.º 5.929, de 30 de outubro de
1973;

XV - diárias para viagem, desde que não excedam a cin-
qüenta por cento da remuneração mensal percebida pelo emprega-
do;

XVI - valor da bolsa de aprendizagem, garantida ao ado-
lescente até quatorze anos de idade, de acordo com o disposto no art.
64 da Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990, vigente até 15 de
dezembro de 1998, em face da promulgação da Emenda Consti-
tucional n.º 20;

XVII - valor da bolsa ou outra forma de contraprestação,
quando paga ao estagiário nos termos da Lei n.º 11.788, de 25 de
setembro de 2008;

XVIII - cotas do salário-família e demais benefícios pagos
pela Previdência Social, nos termos e limites legais, salvo o salário-
maternidade e o auxílio doença decorrente de acidente do trabalho;

XIX - parcela in natura recebida de acordo com o Programa
de Alimentação do Trabalhador - PAT, instituído pela Lei n.º 6.321,
de 14 de abril de 1976;

XX - vale-transporte, nos termos e limites legais, bem como
transporte fornecido pelo empregador para deslocamento ao trabalho
e retorno, em percurso servido ou não por transporte público;

XXI - valor da multa paga ao trabalhador em decorrência do
atraso na quitação das parcelas rescisórias;

XXII - importâncias recebidas a título de ganhos eventuais e
abonos expressamente desvinculados do salário por força de lei;

XXIII - abono do Programa de Integração Social - PIS e do
Programa de Assistência ao Servidor Público - PASEP;

XXIV - valores correspondentes a transporte, alimentação e
habitação fornecidos pelo empregador ao empregado contratado para
trabalhar em localidade distante de sua residência, em canteiro de
obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e
estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo MTE;

XXV - importância paga ao empregado a título de com-
plementação ao valor do auxílio-doença, desde que este direito seja
extensivo à totalidade dos empregados da empresa;

XXVI - parcelas destinadas à assistência ao empregado da
agroindústria canavieira, de que trata o art. 36 da Lei n.º 4.870, de 1º
de dezembro de 1965;

XXVII - valor das contribuições efetivamente pagas pelo
empregador a título de previdência privada;

XXVIII - valor relativo a assistência médica, hospitalar e
odontológica, prestada diretamente pelo empregador ou mediante se-
guro-saúde;

XXIX - valor correspondente a vestuários, equipamentos e
outros acessórios fornecidos ao empregado e utilizados no local de
trabalho para prestação dos serviços;

XXX - ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do
empregado, quando devidamente comprovadas;

XXXI - valor relativo à concessão de educação, em es-
tabelecimento de ensino do empregador ou de terceiros, compre-
endendo valores relativos a matrícula, mensalidade, anuidade, livros e
material didático;

XXXII - valores recebidos em decorrência da cessão de
direitos autorais;

XXXIII - auxílio-creche pago em conformidade com a le-
gislação trabalhista, para ressarcimento de despesas devidamente
comprovadas com crianças de até 6 (seis) anos de idade;

XXXIV - auxílio-babá, limitado ao salário mínimo, pago em
conformidade com a legislação trabalhista e condicionado a com-
provação do registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social -
CTPS, para ressarcimento de despesas de remuneração e contribuição
previdenciária de empregado que cuide de crianças de até 6 (seis)
anos de idade;

XXXV - valor das contribuições efetivamente pagas pelo
empregador a título de prêmio de seguro de vida e de acidentes
pessoais; e

XXXVI - o valor do tempo de espera, nos termos do § 9º do
art. 235-C da CLT.

Da Forma e Prazo do Recolhimento
Art. 10. Na verificação a que se refere o art. 5º, o AFT deve

observar se o recolhimento foi efetuado até o dia sete do mês sub-
seqüente ao da competência devida, em conta vinculada do em-
pregado, por meio de guia ou procedimento específico estabelecido
pela Caixa Econômica Federal - CAIXA.

§ 1° Quando o vencimento do prazo mencionado no caput
ocorrer em dia não útil, o recolhimento deve ser efetuado no dia útil
imediatamente anterior.

§ 2º Considera-se competência devida dos recolhimentos
previstos no artigo 5º:

I - o mês e o ano a que se refere a remuneração;
II - o período de gozo das férias, observada a proporcio-

nalidade do número de dias em cada mês;
III - o mês e o ano em que é paga ou devida cada parcela da

gratificação natalina, como também o mês e o ano da complemen-
tação da gratificação, para efeito de recolhimento complementar.

Art. 11. O AFT deve observar que na vigência de legislação
anterior, o recolhimento do FGTS estava sujeito aos seguintes pra-
zos:

I - até o último dia do mês subseqüente ao vencido, no
período de 1º de janeiro de 1967 a 20 de junho de 1989, de acordo
com a Lei n.º 5.107, de 13 de setembro de 1966;

II - até o último dia do expediente bancário do primeiro
decêndio de cada mês, referente ao mês anterior, no período de 21 de
junho de 1989 a 12 de outubro de 1989, nos termos da Lei n.º 7.794,
de 10 de julho de 1989;

III - até o quinto dia útil do mês subseqüente ao vencido, no
período de 13 de outubro de 1989 a 13 de maio de 1990, conforme
previsto na Lei n.º 7.839, de 12 de outubro de 1989, considerado o
sábado como dia útil para efeito de contagem, a partir da vigência da
Instrução Normativa n.º 01, de 07 de novembro de 1989.

CAPÍTULO III
Do FGTS e da Contribuição Social na Rescisão ou Extinção

do Contrato de Trabalho
Da Verificação de Recolhimento e da Identificação da Base

de Cálculo
Art. 12. No caso de despedida sem justa causa, rescisão

indireta do contrato de trabalho, rescisão antecipada de contrato a
termo por iniciativa do empregador, inclusive do contrato de trabalho
temporário, o AFT deve verificar o recolhimento do FGTS e da CS
incidentes sobre o montante de todos os depósitos devidos ao FGTS
na vigência do contrato de trabalho, atualizados monetariamente e
acrescidos dos respectivos juros remuneratórios, não se deduzindo,
para este fim, os saques ocorridos:

I - FGTS, à alíquota de quarenta por cento;
II - Contribuição Social prevista no art. 1º da Lei Com-

plementar n.º 110, de 2001, à alíquota de dez por cento.
§1º O percentual de que trata o inciso I será de vinte por

cento na ocorrência de despedida por culpa recíproca ou força maior,
reconhecidas pela Justiça do Trabalho.

§2º Os empregadores domésticos estão isentos da contri-
buição de que trata o inciso II.

§3º O disposto no inciso I não se aplica aos contratos ce-
lebrados de acordo com a Lei n.º 9.601, de 1998, exceto se con-
vencionado pelas partes.

§4º Ocorrendo despedida sem justa causa, ainda que indireta,
com culpa recíproca, por força maior, extinção normal ou antecipada
do contrato de trabalho a termo, inclusive a do trabalhador temporário
e daquele contratado na forma da Lei n.º 9.601, de 1998, o AFT deve
verificar o recolhimento do FGTS e da CS, mencionado no art. 5º,
referente ao mês da rescisão e ao imediatamente anterior.

Art. 13. Integram a base de cálculo das contribuições men-
cionadas no art. 14 os valores dos recolhimentos relativos ao mês da
rescisão e ao imediatamente anterior, bem como o complemento da
atualização monetária devido na data da rescisão contratual, previsto
no art. 4º da Lei Complementar n.º 110, de 2001.

Da Forma e Prazo de Recolhimento
Art. 14. Na verificação do valor devido na rescisão con-

tratual, o AFT deve observar se o depósito foi efetuado em conta
vinculada do trabalhador, por meio de guia ou procedimento es-
pecífico estabelecido pela CAIXA, nos seguintes prazos:

I - até o primeiro dia útil imediato ao término do contrato ou
do efetivo desligamento do empregado dispensado sem justa causa e
com aviso prévio trabalhado;

II - até o décimo dia corrido, a contar do dia imediatamente
posterior ao do efetivo desligamento do empregado dispensado sem
justa causa, com indenização, ausência ou dispensa de cumprimento
do aviso prévio, ou em caso de rescisão antecipada de contrato de
trabalho por prazo determinado, inclusive do trabalho temporário.

§ 1º O recolhimento incidente sobre a remuneração do mês
anterior e do mês da rescisão do contrato deve ser efetuado na forma
do art. 10, caso o prazo ali previsto seja anterior aos consignados
neste artigo.

§ 2º O prazo para o recolhimento previsto no inciso II não
será aplicado na rescisão antecipada de contrato de trabalho por prazo
determinado, que ocorrer nos dez dias que antecederem ao término
regular do contrato, hipótese em que deve ser observado o prazo
previsto no inciso I.

Da Sistemática para Distribuição de Valor Rescisório Re-
colhido a Menor

Art. 15. Ao verificar que o valor recolhido é menor que a
soma das parcelas declaradas na guia de recolhimento rescisório, o
AFT deve adotar a sistemática de distribuição de valores de acordo
com a seguinte ordem de prioridade:

I - percentual devido a título de contribuição para o FGTS
relativo à:

a) multa rescisória;
b) percentual incidente sobre o aviso prévio indenizado;
c) percentual incidente sobre a remuneração do mês da res-

cisão; e
d) percentual incidente sobre a remuneração do mês anterior

ao da rescisão;
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II - juros e atualização monetária - JAM devidos na conta
vinculada do empregado, relativos aos percentuais incidentes sobre as
parcelas seguintes, em ordem de prioridade:

a) remuneração do mês anterior ao da rescisão;
b) remuneração do mês da rescisão;
c) aviso prévio indenizado; e
d) multa rescisória.
III - alíquota de cinco décimos por cento devida a título de

Contribuição Social Mensal - CSM, observando-se a ordem de prio-
ridade do inciso II, exceto alínea ″d″;

IV - alíquota de dez por cento, devida na rescisão, a título de
Contribuição Social Rescisória - CSR;

V - parcela resultante da diferença entre os acréscimos legais
e o JAM, observando-se a ordem de prioridade do inciso II;

VI - parcela relativa aos acréscimos legais referentes à con-
tribuição mencionada no inciso III, observando-se a ordem de prio-
ridade do inciso II, exceto alínea ″d″;

VII - parcela relativa aos acréscimos legais referentes à con-
tribuição mencionada no inciso IV.

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, con-
sidera-se:

I - JAM: a soma dos valores devidos pela aplicação dos juros
remuneratórios da conta vinculada do empregado com atualização
pela taxa referencial - TR, na forma da lei;

II - acréscimos legais: a soma da atualização pela TR com os
juros de mora e multa de mora, na forma da lei.

Art. 16. Após a aplicação do disposto no art. 15, o AFT, a
fim de apurar o débito, deve confrontar os valores distribuídos com os
valores devidos pelo empregador.

CAPÍTULO IV
Do Levantamento de Débito
Art. 17. Ao constatar irregularidade, o AFT deve proceder ao

levantamento do débito, individualizado por empregado, e emitir a
notificação respectiva para que o empregador recolha a importância
devida.

Parágrafo único. Os sistemas informatizados à disposição da
fiscalização do trabalho devem ser utilizados para a verificação da
regularidade dos recolhimentos de FGTS e CS.

Do Procedimento em Empresas com Estabelecimentos Fi-
liais

Art. 18. Nas empresas com mais de um estabelecimento,
localizados em diferentes Unidades da Federação - UF, o levan-
tamento do débito do FGTS e das CS, relativo a todos os esta-
belecimentos, deve ser efetuado preferencialmente pela Superinten-
dência Regional do Trabalho e Emprego - SRTE com competência
sobre a localidade da matriz da empresa.

Art. 19. Ao constatar a existência de débito em estabele-
cimento filial ou equivalente, localizado fora da UF da matriz, o AFT
deve comunicá-la à chefia imediata e solicitar à SRTE competente, ou
seja, em cuja circunscrição esteja localizada a matriz, por meio do
Sistema Federal de Inspeção do Trabalho - SFIT, autorização para o
levantamento do débito na forma do art.18.

§º As chefias imediatas das SRTE envolvidas devem in-
formar aos coordenadores dos projetos do FGTS a existência de
débito, para fins de inclusão no planejamento da fiscalização.

§2º O levantamento efetuado na forma centralizada deve
conter demonstrativo do débito discriminado por estabelecimento.

§3º Recebida a solicitação referida no caput, a SRTE com-
petente deve autorizar ou negar a solicitação no prazo de dez dias, a
contar da informação no SFIT.

§4º Negada a solicitação, a SRTE competente deve iniciar a
ação fiscal em dez dias, a contar da informação no SFIT.

§5º Autorizado o levantamento do débito, a SRTE solicitante
deve iniciar a ação fiscal no prazo máximo de dez dias.

§ 6º No caso de omissão da SRTE competente, a SRTE
solicitante deve iniciar a ação fiscal no prazo do §5º.

Art. 20. Para o levantamento do débito, a chefia competente,
ou quem esta designar, deve programar a ação fiscal considerando a
complexidade da apuração, tais como, o porte do empregador, a
distribuição geográfica dos estabelecimentos envolvidos, além de ou-
tros fatores que entender como relevantes, podendo para tanto de-
signar mais de um AFT.

Art. 21. Independentemente da solicitação prevista no art. 19,
o AFT deve emitir notificação de débito quando este for originado de
remuneração paga a empregados sem registro, parcelas não decla-
radas, ou decorrentes de irregularidades específicas do estabeleci-
mento fiscalizado.

Art. 22. Caso a fiscalização não se inicie nos prazos es-
tabelecidos no art. 19 e não havendo outra solicitação em andamento,
a SIT deve indicar a SRTE que procederá ao levantamento cen-
tralizado, podendo, inclusive, designar AFT de outras unidades.

Art. 23. No levantamento de débito para empresa com todos
os estabelecimentos localizados na mesma UF aplicam-se, no que
couber, as disposições dos artigos 18 a 21, devendo a solicitação ser
dirigida ao chefe de fiscalização da SRTE.

Art. 24. A ação fiscal para o levantamento do débito na
forma do art. 18 não impede a lavratura de autos de infração por
infrações constatadas em quaisquer dos estabelecimentos fiscaliza-
dos.

Do Procedimento em Tomadores de Serviço
Art. 25. Ao constatar ser irregular o fornecimento de mão-

de-obra, atribuindo-se ao tomador do serviço a responsabilidade pelo
vínculo empregatício dos trabalhadores, o AFT deve expedir a no-
tificação de débito de FGTS e CS contra o tomador.

Parágrafo único. Os depósitos de FGTS e CS eventualmente
realizados pelo prestador de serviços, decorrentes dos contratos de
trabalho a que se refere o caput, devem ser abatidos do débito apu-
rado.

Do Procedimento em Grupos Econômicos
Art. 26. Caso o AFT constate que o empregador, objeto da

ação fiscal, é devedor de FGTS e/ou CS e integra grupo econômico
nos termos do §2º do art. 2º da CLT, os depósitos eventualmente
realizados por outros empregadores integrantes deste grupo, relativos
ao mesmo contrato de trabalho, devem ser abatidos do débito apu-
rado, quando pertinentes.

§1º Se, em razão do procedimento descrito no caput, for
constatada a existência de débito de FGTS e/ou CS em empregador
integrante do grupo econômico situado em outra unidade da fede-
ração, ou em outra circunscrição na mesma unidade, o AFT deve
informar tal fato à sua chefia imediata, para comunicação à unidade
regional do MTE competente e a devida apuração.

§2º O relatório circunstanciado deve conter fundamentação
quanto à caracterização da existência do grupo econômico, bem como
dele deve constar a qualificação dos demais integrantes do grupo.

Do Procedimento em Órgãos Públicos
Art. 27. O AFT deve verificar o recolhimento das contri-

buições mencionadas nos artigos 5º e 12 relativamente aos servidores
de entes da Administração Pública, cujo regime de trabalho seja
regidos pela CLT, notificando-os na forma do art. 3º.

§1º Quando for constatada a inexistência de documentos e de
quaisquer registros que possibilitem o levantamento, o débito deve ser
arbitrado com base em dados contidos na dotação específica do or-
çamento do órgão ou na forma prevista nos arts. 30 e 31.

§2º Caso o ente público se negue a apresentar os documentos
solicitados, o AFT deve informar à chefia imediata, para fins de
comunicação ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público Federal,
ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público do Trabalho,
sem prejuízo da lavratura dos respectivos autos de infração.

Do Procedimento Frente a Confissões de Dívida na Caixa
Econômica Federal

Art. 28. Nas ações fiscais em que se constatar a existência de
confissão de dívida junto à CAIXA, o AFT deve emitir, no Sistema
AUDITOR, o Relatório de Auditoria de Débito Confessado - RAC,
independentemente da existência de parcelamento concedido.

§1º O AFT deve consultar a existência de confissão de dí-
vida ainda não auditada, no período a que se refere o art. 2º, inclusive
junto aos sistemas informatizados disponíveis à fiscalização do tra-
balho.

§2º O RAC contemplará a identificação do empregador, a
situação verificada e demais observações relativas à auditoria.

§3º O RAC não exime o AFT da emissão de notificação de
débito, na forma do art. 17, ainda que o débito tenha sido cor-
retamente confessado e que haja parcelamento formalizado.

§4º Na notificação deve ser incluído o débito existente no
momento de sua emissão, confessado ou não.

§5º A confissão de débito apresentada pelo empregador pe-
rante a Caixa Econômica Federal - CAIXA, durante o andamento da
ação fiscal, não prejudica a emissão da notificação de débito.

Art. 29. Para fins do disposto no art. 29, a fiscalização do
trabalho deve utilizar os dados enviados pela CAIXA, em arquivo
digital, relativos às confissões de débito por ela recebidas, acom-
panhadas das informações necessárias à auditagem do débito, de
acordo com o disposto no parágrafo único do art. 1º da Lei n.º 8.844,
de 1994.

Dos Procedimentos Especiais
Art. 30. Havendo documentação que, embora incompleta,

propicie a identificação de empregados em situação irregular, pro-
ceder-se-á ao levantamento por recomposição de folha de pagamento,
utilizando-se dados declarados em sistemas informatizados.

Art. 31. Não sendo possível a recomposição da folha de
pagamento, o levantamento do débito será efetuado por arbitramento,
optando-se pelo critério mais favorável ao empregado, dentre os
quais:

a) a remuneração paga ao empregado em meses anteriores ou
posteriores;

b) a remuneração paga a outros empregados da mesma em-
presa que exerçam ou exerciam função equivalente ou semelhante;

c) o piso salarial da categoria profissional;
d) o salário profissional;
e) o piso salarial previsto na Lei Complementar n.º 103, de

14 de julho de 2000;
f) o salário mínimo nacional.
Art. 32. Considera-se não quitado o FGTS pago diretamente

ao empregado, à exceção dos pagamentos efetuados até 15 de fe-
vereiro de 1998, relativos ao mês da rescisão, ao imediatamente
anterior e à indenização compensatória.

Art. 33. No período de vigência da Unidade Real de Valor -
URV, de março de 1994 a junho de 1994, o valor apurado deverá ser

convertido em Cruzeiro Real, com base na URV do dia cinco do mês
subseqüente ao da competência, se recolhido no prazo, ou na URV do
dia sete do mês subseqüente, se recolhido fora do prazo, conforme
determina o parágrafo único do art. 32 da Lei n.º 8.880, de 27 de
maio de 1994.

Art. 34. Caso o empregador não esteja inscrito no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, a identificação se fará pelo
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF, cabendo, em ambos os casos,
informar o Cadastro Específico do INSS - CEI, caso existente.

Art. 35. A individualização do valor devido ou recolhido de
FGTS na conta vinculada do empregado consiste obrigação do em-
p r e g a d o r.

Art. 36. A apresentação de Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF pelo empregador não inibe o levantamento e a emissão
da notificação de débito.

Parágrafo único. Ao constatar débito relativo ao período
abrangido pelo CRF, o AFT deve comunicar o fato à chefia imediata,
que deve dar ciência do fato à CAIXA.

CAPÍTULO V
Da Notificação de Débito do Fundo de Garantia e da Con-

tribuição Social
Art. 37. O AFT deve emitir Notificação de Débito do Fundo

de Garantia e da Contribuição Social - NDFC, quando for constatado
débito por falta de recolhimento ou recolhimento a menor das con-
tribuições mencionadas nos artigos 5º e 12.

Parágrafo único. O valor do débito deve ser atualizado pela
TR até a data da emissão da NDFC e representado na moeda atual,
com especificação dos valores históricos devidos, segundo os padrões
monetários à época vigentes.

Art. 38. Integram a NDFC os seguintes relatórios:
I - Relatório inicial que discrimina o débito total notificado,

correspondente à totalização dos débitos de recolhimento mensal e
rescisório;

II - Débito Mensal do FGTS por Competência;
III - Débito Mensal do FGTS por Empregado;
IV - Débito Mensal de Contribuição Social;
V - Débito Rescisório por Data de Vencimento;
VI - Débito Rescisório por Empregado;
VII - Recomposição do Saldo Rescisório;
VIII - Guias de Recolhimento Analisadas;
IX - Relação de Empregados; e
X - Relatório Circunstanciado.
§1º Na inexistência de dados para sua composição, alguns

relatórios relacionados no caput podem ser suprimidos.
§2º O Relatório Circunstanciado deve conter as seguintes

informações, além de outras que propiciem a reconstituição do débito
a qualquer tempo:

I - indicação do período auditado, devendo incluir todas as
competências verificadas;

II - indicação de débito: original ou débito complementar aos
valores anteriormente notificados;

III - indicação da forma do levantamento de débito: cen-
tralizado ou não, nos termos do art. 18 e seguintes;

IV - relação dos estabelecimentos envolvidos na auditoria, a
saber: matriz e todas as filiais, tomadores de serviço, CEI vinculado,
inclusive aqueles em que não se constatou débito;

V - manifestação expressa do AFT a respeito da carac-
terização de sucessão trabalhista ou de grupo econômico, e dos mo-
tivos que o levaram a concluir por uma ou outra situação;

VI - relação dos documentos examinados, das fontes de
consulta a sistemas informatizados, inclusive manifestação expressa
do AFT a respeito da obtenção de informações do empregador por
meio magnético ou digital;

VII - descrição dos procedimentos utilizados para o levan-
tamento do débito e demais ocorrências, tais como recomposição e
arbitramento de bases de incidência;

VIII - identificação dos corresponsáveis existentes na data da
emissão da NDFC, com nome, endereço completo e número do CPF,
incluindo os demais responsáveis do período abrangido pela noti-
ficação, devendo neste campo ser citadas as pessoas jurídicas com-
ponentes do grupo econômico constatado, se for o caso;

IX - indicação, com número e capitulação, dos autos de
infração correlatos com o débito notificado, incluindo os lavrados por
afronta ao art. 630 da CLT; e

X - relato de que o empregador exerce suas atividades em
endereço diverso do que consta do cadastro oficial, que não seja o
local de prestação de serviços a tomadores.

§ 3º Quanto aos débitos do FGTS, decorrentes da rescisão
contratual de empregados afastados até 15 de fevereiro de 1998:

I - os relativos ao mês da rescisão e ao imediatamente an-
terior, quando vencidos antes do prazo de pagamento das verbas
rescisórias, deverão ser notificados; e

II - os relativos à multa rescisória, ao mês da rescisão e ao
imediatamente anterior, quando vencidos no prazo da rescisão, não
serão objeto de notificação.

Dos Procedimentos Gerais
Art. 39. Para o levantamento do débito, o AFT deve lançar

no sistema AUDITOR todos os recolhimentos quitados pelo em-
pregador, estejam eles individualizados ou não.

§1º A liquidez dos valores notificados será definida na data
de apuração indicada pelo AFT que lavrou a notificação.

§2º O interstício entre a data da apuração, definida pelo AFT
que lavrou a notificação, e a data da emissão da notificação não pode
ser superior a 15 quinze dias.

§3º Não serão considerados, para fins de abatimento no dé-
bito, os recolhimentos efetuados sem a necessária individualização.

Art. 40. O débito de FGTS ou das CS apurado na forma dos
arts. 5º e 12, resultante da incidência sobre parcela de remuneração
que não conste em folha de pagamento, ou não declarada como base
de cálculo, deve ensejar a emissão de notificação de débito em se-
parado.

Art. 41. A notificação de débito, bem como os anexos que
porventura a acompanham, devem conter a comprovação do rece-
bimento pelo empregador ou seu preposto, com identificação legí-
vel.

Art. 42. Os documentos que serviram de base para o le-
vantamento do débito do FGTS e das CS devem ser datados e ru-
bricados pelo AFT, salvo os oficiais e aqueles em que, pela sua
forma, tal providência não seja possível.

Parágrafo único. As guias de recolhimento do FGTS e das
CS devem ser relacionadas na notificação de débito, dispensando-se o
procedimento previsto no caput.

Art. 43. O levantamento de débito do FGTS e das CS pode
ser feito, a critério do AFT, no local que oferecer melhores condições
para a execução da ação fiscal.
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Art. 44. A notificação de débito deve ser expedida em três
vias, com a seguinte destinação:

I - primeira via: instauração do processo;
II - segunda via: empregador; e
III - terceira via: AFT.
§1º A primeira via deve ser protocolizada na unidade de

exercício do AFT dentro de quarenta e oito horas contadas da data da
entrega ao empregador, salvo nos casos de fiscalização fora de sua
unidade de exercício, hipótese em que deve ser protocolizada quando
o AFT a ela retornar.

§ 2º O AFT deve entregar a notificação de débito ao em-
pregador ou ao seu preposto, assim entendido como aquele que aten-
deu a fiscalização, prestando informações ou apresentando documen-
tos, mediante recibo no campo próprio, com identificação legível do
r e c e b e d o r.

§3º A notificação pode ser expedida em arquivo digital e
entregue ao notificado mediante Termo de Recebimento gerado obri-
gatoriamente pelo sistema AUDITOR.

§4º O Termo de Recebimento deve conter a identificação do
notificado, as características do arquivo digital, o local, a data do
recebimento, as assinaturas do AFT notificante e do empregador
notificado ou seu preposto e as informações que possibilitam o down-
load do arquivo digital pela internet.

§5º O Termo de Recebimento, formalizado nos termos do
§4º, comprova que o empregador foi notificado, para todos os efeitos
legais, e deve ser protocolizado juntamente com a notificação, a qual
pode constar do processo administrativo em mídia não regravável.

§6º O Termo de Recebimento e o relatório inicial da no-
tificação, necessariamente impressos, devem acompanhar cada via da
notificação sempre que esta for expedida em arquivo digital.

§7º Havendo recusa no recebimento da notificação de débito
ou qualquer motivo que impeça os procedimentos previstos nos §§ 5º
e 6º, a segunda via deve ser entregue, com a devida justificativa,
juntamente com a primeira, ao setor responsável, para remessa pos-
tal.

Do Termo de Retificação
Art. 45. Para inclusão, exclusão ou alteração de dados ou

valores na notificação de débito, deve ser emitido Termo de Re-
tificação pelo AFT que emitiu a notificação.

§1º O Termo de Retificação pode ser emitido até o momento
da remessa do processo para análise, ou quando o processo for en-
caminhado ao AFT para esse fim, o que pode ocorrer em qualquer
fase do processo, mediante requerimento fundamentado.

§2º O débito retificado deve ser atualizado até a data da
emissão da notificação que lhe deu origem, sendo vedada a dedução
de depósitos do FGTS e/ou CS quando efetuados após essa data, bem
como a inclusão de competências fora do período auditado.

§3º Do Termo de Retificação deve constar a informação de
reabertura do prazo legal para defesa do notificado, salvo se emitido
em razão de encaminhamento da unidade competente pela tramitação
do processo e não resultar em majoração do débito total notificado,
inserção de novas competências e/ou empregados envolvidos, hipó-
teses em que o trâmite do processo retomará a partir da fase em que
se encontrava.

§4º O Termo de Retificação deve ser expedido em três vias,
com a seguinte destinação:

I - primeira via: juntada ao respectivo processo de noti-
ficação de débito, não originando novo processo administrativo;

II - segunda via: empregador, podendo ser entregue ao setor
competente para remessa via postal;

III - terceira via: AFT.
§6º O Termo de Retificação deve ser emitido quando a cor-

reção:
I - alterar a identificação ou qualificação dos corresponsáveis

e estabelecimentos envolvidos; ou
II - alterar dados ou valores que impliquem na modificação

do débito.
§7º As correções que não envolvam as situações referidas no

§6º devem constar de documento juntado ao processo, prescindindo
da emissão do Termo de Retificação.

§8º O Termo de Retificação pode ser expedido em arquivo
digital, aplicando-se as regras do art. 44.

Art. 46. A chefia imediata deve designar outro AFT para
emissão do Termo de Retificação, se ocorrer a impossibilidade ou
impedimento de emissão pelo AFT que emitiu a notificação, de-
correntes dos seguintes motivos:

I - aposentadoria;
II - falecimento;
III - exoneração;
IV - remoção;
V - afastamento legal superior a 90 (noventa) dias;
VI - outras situações devidamente justificadas.
Art. 47. O Termo de Retificação referente à notificação de

débito mensal ou rescisório, emitida antes da vigência desta Instrução
Normativa, deve ser elaborado nos moldes da notificação de origem e
não pode ser utilizada a forma digital.

Do Termo de Alteração do Débito
Art. 48. Deve ser emitido Termo de Alteração do Débito -

TAD pelo AFT analista para correção de valores lançados com evi-
dente equívoco na notificação de débito, ou para alteração de valores
que decorrer de interpretação sobre a incidência do FGTS ou da
Contribuição Social em relação à base de cálculo utilizada pelo AFT
que emitiu a notificação, resultando em proposta de procedência par-
cial.

§1º Quando, a critério do AFT analista, os elementos cons-
tantes dos autos forem insuficientes para a emissão do TAD, o pro-
cesso deve ser remetido ao AFT que emitiu a notificação para que
este preste as informações solicitadas pelo AFT analista.

§2º A constatação de recolhimentos efetuados até a data de
apuração e que não foram considerados pelo AFT que emitiu a
notificação ensejará a remessa do processo para emissão de Termo de
Retificação, após o que o trâmite do processo retornará à fase em que
se encontrava.

§3º Na ocorrência simultânea das hipóteses previstas no ca-
put e no

§2º, o Termo de Retificação precederá à emissão do TAD.
§4º A emissão do TAD não renovará o prazo para defesa

nem pode majorar o débito total notificado, sendo vedada a inserção
de novas competências e/ou empregados envolvidos, hipóteses em
que se procederá na forma do art. 45.

§5º O débito alterado será atualizado até a data da emissão
da notificação que lhe deu origem, sendo vedada a dedução de de-
pósitos do FGTS e/ou CS, quando efetuados após a data da apuração
do débito.

§ 6º O TAD acompanhará necessariamente o relatório de
análise que fundamentará a decisão, devendo ser juntado ao res-
pectivo processo de notificação de débito.

§ 7º Quando restarem comprovados equívocos que não en-
volvam valores, a alteração constará apenas do relatório de análise,
não ensejando a emissão de TAD.

§8º O TAD pode ser expedido em arquivo digital, hipótese
em que o analista deve disponibilizar as vias para o processo e para
remessa ao empregador, aplicando-se, no que couber, as regras do art.
44.

Art. 49. Não se aplica o disposto no art.48 na ocorrência de
erro quanto à identificação do empregador notificado, devendo a
notificação de débito ser arquivada por nulidade.

Parágrafo único. Considera-se erro quanto à pessoa do no-
tificado a indicação, na notificação, do nome da pessoa física ou
jurídica e número de inscrição, CPF ou CNPJ, diversos dos do em-
pregador fiscalizado.

Art. 50. Aplica-se ao TAD o disposto no art. 47.
Do Procedimento para Apuração de Mora do FGTS
Art. 51. O AFT deve apresentar à sua chefia o relatório

circunstanciado de que trata o art. 5º da Portaria n.º 1.061, de 1º de
novembro de 1996, para dar cumprimento ao disposto no Decreto-lei
n.º 368, de 19 de dezembro de 1968, e no art. 22, § 1º, da Lei n.º
8.036, de 1990 sempre que constatar débito de FGTS, por período:

I - igual ou superior a três meses, independentemente da
comprovação de retiradas pelos sócios;

II - inferior a três meses, quando comprovada retirada pelos
sócios.

Parágrafo único. O procedimento de apuração de mora do
FGTS deve ser instaurado quando a ação fiscal decorrer de denúncia
de empregado ou de entidade sindical da respectiva categoria pro-
fissional.

CAPÍTULO VI
Da Lavratura dos Autos de Infração
Art. 52. As infrações às obrigações relativas ao recolhimento

do FGTS e das CS ensejam a lavratura de autos de infração dis-
tintos.

Art. 53. Os autos de infração lavrados pelo não recolhimento
das CS, ou seu recolhimento após o vencimento do prazo sem os
acréscimos legais, deverão ser capitulados como a seguir:

I - rescisória: art. 1º da Lei Complementar n.º 110, de
2001;

II - mensal: art. 2º da Lei Complementar n.º 110, de 2001.
Parágrafo único. Os autos de infração lavrados nos termos do

caput devem conter, no histórico, o valor atualizado do débito das CS
notificadas e o número da respectiva notificação de débito.

CAPÍTULO VII
Da Fiscalização Indireta
Art. 54. Sem prejuízo da fiscalização direta, pode ser ado-

tado o procedimento de fiscalização indireta, visando à verificação
dos recolhimentos do FGTS e das CS.

Art. 55. Na fiscalização indireta, serão notificados os em-
pregadores com indício de débito constatado em consultas aos sis-
temas informatizados disponíveis à fiscalização do trabalho, e podem
ser alcançados os empregadores que tenham sido objeto prévio de
denúncia cuja apuração não importe necessariamente em inspeção no
local de trabalho, dando prioridade à verificação do FGTS e das
CS.

Art. 56. Para a fiscalização indireta, o empregador deve ser
notificado, por meio de Notificação para Apresentação de Docu-
mentos - NAD, a comparecer à SRTE ou em suas unidades des-
centralizadas.

§1º A NAD, emitida pelo setor competente, deve ser en-
caminhada via postal, com Aviso de Recebimento - AR, e conter,
necessariamente:

I - a identificação do empregador;
II - a data, hora e local para comparecimento;
III - os documentos necessários à verificação de regularidade

do FGTS, mensal e rescisório;
IV - a indicação do período a ser fiscalizado.
§ 2º Considera-se notificado o empregador cuja correspon-

dência tenha sido recebida no seu endereço, conforme comprovante
dos correios.

Art. 57. O atendimento dos empregadores notificados deve
ser realizado por AFT, designado pela chefia imediata por meio de
Ordem de Serviço - OS, da qual constarão data e hora agendadas,
observando-se um intervalo mínimo de trinta minutos.

§1º A critério do AFT, outros atendimentos poderão ser
agendados para continuidade da fiscalização.

§ 2º A chefia competente deve disponibilizar ao AFT uma
via da NAD, juntamente com o AR, este quando possível, e o re-
latório de indício de débito, exceto se for entregue ao AFT a relação
de empresas a serem fiscalizadas, com antecedência mínima de dez
dias.

Art. 58. Comparecendo o empregador e não ocorrendo a
regularização dos valores devidos, o AFT deve efetuar o levanta-
mento do débito e lavrar os correspondentes autos de infração, po-
dendo ser designadas novas datas para conclusão da fiscalização e
entrega dos documentos fiscais, nos termos do § 1º do art. 57.

Art. 59. Caso o empregador, regularmente notificado, não
compareça no dia e hora determinados, o AFT deve lavrar auto de
infração capitulado no art. 630, §§ 3º ou 4º, da CLT, e adotar pro-
cedimento visando à apuração dos débitos e a emissão de corres-
pondente notificação, se for o caso, conforme planejamento da fis-
calização.

Parágrafo único. Na hipótese de devolução da NAD, o setor
competente pode novamente notificar o empregador ou encaminhar o
procedimento para a fiscalização direta.

Art. 60. Considera-se fiscalização indireta, ainda, a decor-
rente de comunicação emitida para que a empresa efetue a regu-
larização de indício de débito apurado pelos sistemas informatizados
disponíveis, sem necessidade de haver o comparecimento da empresa
às unidades descentralizadas do MTE.

Parágrafo único. Confirmado o recebimento da comunicação,
nos termos do §2º do art. 56, e não sendo constatada a regularização
até o prazo estipulado, deve ser adotado procedimento visando à
apuração dos débitos e à emissão de correspondente notificação, se
for o caso, conforme planejamento da fiscalização.

CAPÍTULO VIII
Do Procedimento Administrativo
Art. 61. Os documentos apresentados em fase de defesa ou

recurso devem ser apreciados pela autoridade competente apenas no
momento da decisão, independentemente do número de vezes que o
notificado se manifestar no processo.

Parágrafo único. A quitação ou individualização operada a
partir da data da apuração do débito, prevista no art. 39, inclusive,
pode ser considerada pela CAIXA, cabendo ao MTE apreciar aquela
ocorrida em data anterior.

Art. 62. Os recolhimentos que impliquem quitação integral
do débito e a confissão ou o parcelamento que abranjam integral-
mente a notificação, ocorridos após a data de apuração da notificação,
confirmam sua procedência, operando o encerramento do contencioso
administrativo.

Art. 63. Previamente ao envio dos autos para análise, em
etapa de saneamento, bem como nas outras fases do procedimento
administrativo, o AFT que emitiu a notificação pode determinar di-
ligências complementares a fim de prestar informações ou corrigir a
notificação de débito, mediante Termo de Retificação.

§1º Na etapa de saneamento prévio à análise, a unidade de
multas e recursos deve verificar, dentre outros aspectos formais, o
atendimento da composição estrutural da notificação de débito, pre-
vista no art. 38, não dispensando a futura análise dessa verificação.

Art. 64. O planejamento da fiscalização deve priorizar o
andamento das fiscalizações e dos processos administrativos de em-
pregadores em fase de falência, liquidação judicial ou extrajudicial.

Art. 65. Encerrada a tramitação administrativa no âmbito do
MTE, o processo deve ser remetido para cobrança do débito, podendo
ser reapreciado somente em caso de nulidade, erro material ou apre-
sentação de provas de quitação operada em data anterior à da apu-
ração do débito, prevista no art. 39.

CAPÍTULO IX
Das Disposições Finais
Art. 66. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretária de

Inspeção do Trabalho, mediante provocação de qualquer Superin-
tendência Regional do Trabalho e Emprego - SRTE.

Art. 67. As disposições desta instrução aplicam-se às mi-
croempresas e empresas de pequeno porte naquilo em que não forem
incompatíveis com as disposições legais especiais.

Art. 68. Fica revogada a Instrução Normativa n.º 84, de 13
de julho de 2010.

Art. 69. Esta Instrução Normativa entra em vigor em 10 de
setembro de 2012.

VERA LUCIA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

DESPACHOS DA COORDENADORA-GERAL
Em 23 de agosto de 2012

A Coordenadora-Geral de Recursos da Secretaria de Ins-
peção do Trabalho/MTE, no uso de sua competência, prevista no art.
9º, inciso I, anexo VI, da Portaria/GM nº 483, de 15 de setembro de
2004 e de acordo com o disposto nos artigos 635 e 637 da CLT, e
considerando o que dispõe o § 5º do art. 23 da lei nº 8.036, de 11 de
maio de 1990, decidiu processos de auto de infração ou notificação de
débito nos seguintes termos:

1) Em apreciação de recurso voluntário:
1.1 Pela procedência do auto de infração ou da notificação de dé-
bito.
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