Convênio que entre si celebram a
Secretaria da Receita Federal (SRF) e o
Tribunal Superior do Trabalho (TST),
objetivando o intercâmbio de informações
de interesse recíproco.

A SECRETARIA DA RECEITA FEI>ERAL, órgão do Ministério da Fazenda,
doravanle denominada SRF, CNPJ ni! 00.394.460/0058-87, neste alo representada pelo Secretário
da Rt:ceita Federal, Jorge Antonio Dchcr Rachid, portador da Carteira de Identidade (Cf)
n' 04.720.339-3 (IFP/RJ) e do CPF n' 637.985.907-10, e o TRIBUNAL SUI'ERIOR /lO
TRABALHO, doravante denominado -rST, CNPJ nlJ 00.509.968/0001 -48, neste ato representado
pelo Ministro Presidente do Trib!-ln<ll Supcrinr do T rabalho, Vantu il Abdala, portador ~a Carteira de
Identidade (CI) nll13 ."1 28.515 (SSP/S P) e do CPF nº 091.945.096-20, resolvem ce lebrar, por seus
representantes lega is, o presente Convênio que se regerá pelas Cláusu las seguintes:

•

CLÃUSULA PRIMEIRA - Este Convên io tem por objeto o estabelecimento de
condições que possibilitem o intercâmbio de infonnações de interesse recíproco entre os
conveniados, observado, no que couber, o disposto nas Instruções Nonnativas SRF nl!:l 19 e 20, de
17 de fevereiro de J998, visando ao aperfeiçoamento das re... pect ivas atividades instituciona is, bem
assim da rotina de cálculo do Imposto de Renda devido na fon te por meio do Sistema Único de
Cá lculos da Justiça do Trabalho (SUCJn.
CLÃUSULA SEGUN DA - A SRF fornece rá ao TST, mediante acesso 011 fine às
bases de dados dos sistemas Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa
Ju rídica (CN PJ), oU por intennéd io do Web Service ou por qualque r oulra forma que, de acordo com
as possibilidades técnicas da SRF, mostre-se viável, precedido de habilitação de funcionários do
TST, as seguintes info rmações cadastrais, desde que indispensáveis às atividades de sua
competência:

•

I - de pessoas fisieas:
a) número de inscrição no CPF;
b) nome completo;
c) data de nascimento;
d) sexo;
e) nome completo da mãe;
f) situação da inscri ção no CPF: regular, pendente de regularização ou cancelada;
g) número do título de elei tor;
h) endereço completo do dom icílio fiscal;
i) numero comp!eto de telefone;
j) númem completo de telefone p'" '"osm;ssão c recepção de com, n;c'ções v;,
fax;
k) e-maU;
1) dia, mês e ano do recadastramento/inscrição;
m) dia, mês e ano do óbilO;
n) código do Município;
o) ano de entrega da Declaração de Ajustc Anual do Imposto de Renda da Pessoa
Física -DiRPF;
p) exercício a que se refe re a DIRPF;
q) número de arqui vamento da DlRPF;
r) situação da DIRPF (se a declaraçiío está em malha ou se já foi processada), e
s) Delegacia da Receita Federal dc arqu ivamento da DIRPF.

11 - de pessoas juridicas:
a) número de inscrição no CNPJ;

b)
c)
d)
c)
f)
g)
h)
i)
j)

•

•

nome empresarial;

nome de fant asia;
e nde reço completo do domicílio fi sc.al;
correio eletrônico;
data da constituição;
data da abertu ra;
data de validade do cartão CNPJ (data de alteração/processamento);
s ituação da inscrição no CNPJ : ativa, s uspensa, inapta ou cancelada;
d,lIa da si lUação no CNPJ ;
k) pon e d~ empresa;
I) qualificação tributária ;
m) natureza jurídica atual c antiga (data de alteração/processame nto);
n) C lassificação Nacional de Atividades Econômico-Fiscais - CNAE-Fiscal;
o) nome dos dirigentes c sócios;
p) responsável pela pessoa j urídica : qualificação, nome completo c número de
inscrição no CPF (da ta de alteração/processamento);
q) sócio-gere nte: qu'llificação, nome completo c número de inscrição no CPF (da la
de alteração/processamento);
r) número de inscrição dos sócios no C PF;
s) nome completo do contador;
I) número de inscrição do contador no CPF;
u) relação das declarações de IRPJ enlregues à SRF, co nte ndo os segu intes dados
cadastrais:
I - número de imcrição no CN PJ ;
11 - nome empresarial;
1II - período-base e a no de entrega da ded'llução;
IV - código da Delegacia da Receita Federal de arqu ivamento;
V - tipo de formu lá rio, e
V I - núm ero e s ituação especial;
v) cons6cios - consulta à base societária, por empresa:
I - número de inscrição cadastral;
11 - nome empresa rial ;
IJI - responsávt:l pela empresa: qualificação, nome completo c
número de inscrição no CPF, e
IV - dirige ntes e sócios;
w) consócios - consulto. à base societária, por sócio: relação de empresas que
integram o quad ro de sócios;
x) consul ta que relaciona os mesmos números-base de inscrição cadastral:
I - mesmos números-base (oito primeiras posições numéricas do
número de inscrição);
Ii - s ituação cadastral;
111 - unidade federa tiva, e
IV - unidade local da SRF.
I'ARÃGRAFO ÚNICO - O acesso de que trata esta C láusula se,.! implementado
mediante c redenciamento de funcionários do TST no Sistema de Entrada e Habi li tação - SEN HA da
SRF, observado, para este fim , o disposto na Porlaria SRF nO 450, de 28 de abril de 2004, c demais
normas pertinentes à segurança da informação.
CLÁUSU LA T ERCE IRA - As infonnaçães cadastr... is previstas na CJ:iusula
Segunda poderão ser fo rnecidas ao TST, também mediante apu rações especiais nas bases de dados
localizadas · no Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), quando fonnalmenlc
solicitadas :1Coordenação-Geral de Tecnologia e Segurança da Inform ílção (Coice) da SRF.
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•

CLÁUSULA QUARTA - Serão fornecidos ao TST, sempre que necessá rios ao
cumpri mento de requ isição jud icial formal específi ca, dados econômico-fi scais sigilosos relativos a
sujeito passivo de obrigação tributária, observado o disposto no art. 198 da Lei n~ 5.172, de 25 de
outubro de 1966, Código T ribu tário Nacional (CTN) . .
CLÁUSULA QUJNTA - O TST fornecerá à SRF as segu intes informações, se
disponíveis:

•

a)
b)
c)
d)
c)
f)
g)
h)
i)
j)

k)
I)
rn)
n)
o)

p)
q)

•

r)
s)
I)

número do processo judicial ;
tipo de ação;
assunto de que trata a ação;
nome completo das parles c de seus respecti vos advogados;
número do CPF/CNPJ das partes e de seus rcspcclivos advogados;
endereço completo das partes c de seus respectivos advogados;
valor atribuído à causa;
data do protocolo da ação;
andamento atualizado do processo;
valor fin al apurado no processo, como de direito d a ~ parl es e/ou de seus
respectivos advogados, para fins de levantamento ou da promoção de competente
processo de execução;
data da apuração descrita no item 'r' supra;
data do levantamento dos valores a que se refere o item "j" supra;
val or dos honorários periciais;
data de levantamento dos honorários periciais;
valor e/ou percentual dos honorári os contratados entre as pa rtes e seus respect ivos
advogados, bem assim data do pagamento, se disponíveis tais inform ações nos
autos e/ou nos sistemas informatizados da Justiça do Traba lho;
valor c/ou percentual calcul ado sobre os valores de que trata o item "j" supra,
para li ns de retenção e recolhimento a títu lo de Imposto de Renda;
valor e/ou percentual calculado sobre os valores de que trata O item "0" supra,
para fi ns de retenção C recolhimento a título de Imposto de Rendll;
alvará de movimentação/leva ntamento de depósito;
valor da efetiva execução, via precatório, e
inleiro teor das decisões de Primeiro c Segundo Graus e do relatório (quando não
dispon íve is na Internet).

PA H.ÁG RAFO ÚN ICO - As informações previstas nesta Cláusul a, desde que
indispensáveis às at ividades da SRF, poderão ser fornecidas àquela Instituição, med iante solicitação
de uma de suas unidades locais, regionais ou ce ntrais, por meio de acesso O" Unc, em meio
magnético, eletrônico ou por qualquer outra forma que, de acordo com as possibilidades técnicas do
TST, mostre-se viável.
C LÁUSULA SEXTA - A SRF, quando sol icitada pelo TST e nos limites de suas
possibilidades de cooperação, dará apoio técnico para fin s de aperfei çoamento do Sistema Único de
C~ l c ul os da Ju stiça do Trabalho (SUCJT) no tocante à apuração e fonna de recolhimento dos
valores devidos a título de Imposto de Renda relido na fo nte, incidente sobre os rendimentos
decorrentes de decisão judicial.
I'ARÁGRAFO ÚN ICO - r odos c quaisquer custos decorrentes do disposto na
presente Cláusula serão de responsabilidade do TST, não cabendo qualquer ônus à SRF.
CLÁUSULA SET IMA - A SRF e o TST se comprometem a fornecer, reciproca e
regularmente, as atualizações das infonnações .,revistas nas Cláusulas Segunda e Qu inta, quando
formalmente solicitadas, respeitados os meios de fornecimento estabelecidos c as. possibilidades
técnicas c operacionais dos conveniados.
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CLÁUSULA OITAVA - Em virtude dos procedimentos recíprocos de fo rnecimento
de dados, que atenda aos interesses da SRF e do TST, independentemente da (a rma peJa qual se
opere, este Convênio não implicará ônus fi nanceiro adicional para qualquer dos conveniados,
tampouco envolverá transfen: llcia de recursos fi nance iros entre os puTtídpes.
PARÁGRAFO I'RJMEIRO - Cada conveniado será responsável pelos custos
referentes ao acesso, por qualquer meio, às info rmações que lhes sejam fo rnecidas pelo ou tro
participe, não cabe ndo ônus de qualquer espécie ao que estiver na posição de fo rnecedor de
informações, por força do pactuado no prcse nle Convênio.
PARÁGRAFO SECUNDO - Para fin s de ressarcimento dos custos relacionados ao
forneci mento de informações da SRF para o TST serão observadas as disposições do § J!! do art. 3!! e
dos §§ )!! e 22 do art. ']V da Inst rução Normativa S RF nV 19, de J998, bem assim do § )2 do art. ~ e
dos §§ 1!! C 22 do arl. 7!1 da Instrução Nomlativa SRF n!! 20, de 1998.

•

CLÁUSULA NONA - A SRF e o TST se comprometem a utilizar os dados que lhes
forem fornec idos somente nas atividades que, em virtude de lei, lhes compete exercer, não podendo
transferi-los a terceiros, seja a tíl ulo oneroso ou gratuito, ou, de qua lquer fo rma, divulgá-los, sob
pena de ex tinção imediata deste Convênio.
CLÁU SULA DÉCIMA - Para efeito deste Convênio são consideradas
indispensáveis às ati vidades dos conveniados as informações previstas nas Cláusulas Segunda,
Quarta e Quin t3, quando solici tadas pelas au toridades responsáveis pela execução da atividades
institucionais dos partícipes, seja em âmbito nacional, regional ou local.
C LÁUS ULA DÉCIMA-PRIMEIRA - Os Tribunais Regionais do Trabal ho
(T RT's) poderão aderir ao presente Convcnio, respeiladas as seguintes cond ições:
I - a adesão operar-se-á na data da eelebraÇ<l o do presente Convênio, med iante
aposição das assinaturas de seus respectivos representantes legais, ao fi nal deste termo;

•

11 - os TRT's que não aderirem de imediato poderJo fazê-l o futuramente, median te
concordância expressa da SRF, formalizada em TemlO dc Adesão específico, que será publicado em
ex trato, no prazo de trinta dias, no Di ário Ofi cial da União;
111 - para efeito de fo rmalização do com petente Termo de Adesão, O!; TRT's se farão
representar pe los seus respectivos Presidenles e a SRF pelo Secretário da Receita Federal;
IV - os TRT's aderentes se submeterão aos termos de todas as Cláusul as do present e
Convê nio, fica ndo, portanto, responsáveis, no âmbi to de suas competências e nos limites de suas
respectivas j urisdições, pelas mesmas obrigações e direitos ora assumidos pelo convenente TST;

v - os TRT's aderentes tratarão das questões técn icas e operacionais de seus
respcctjvos interesses, preferencialmente, com as Di visões de Tecnologia e Segurança da
Informação (Ditec) das Superintendências Reg.ionais da Receita Federal (SRRF).
C LÁUSULA DÉC IMA-SEGUNDA - O presente Convêni o ter,í vigência a part ir de
sua publicaçflo no Diá rio Oficial da União, por prazo indeterminado, c poderá ser alterado por
consenso entre os conveniados, mediante formalização em termo ad itivo, ou denunciado por
qualquer dos partícipes, mediante comuni cação escrita, reputando-se extinto trinta dias após o
recebimento da comunicação por qualquer dos partícipes, sem que disso resulte ao conveniado
denunciado o direito à rcc1 ilmação ou ,) indenização pecuniária.
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CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - A SRF providenciará
Convênio, em ex trato, no prazo de trinta dias, no Diário Oficial da União.

ti

publicação deste

CLÁUSULA DÊCIMA-QUARTA - Eventuais dúvidas c controvérsias oriu ndas
deste Convênio ser.i.o dirimidas de comum acordo pelos partícipes.
E, por t!sta rcm de pleno .. cordo os partrcipes, foi lav rado o presente Convên io, em
duas vias de igual teor c (onna, assinadas pelos respectivos representantes, des tinadas uma para cada
conveniado.
Brasnia, 14 de junho de 2005.
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TERMO DE ADESÃO AO CONVÊNIO CELEBRADO
ENTRE A SECRETA A DA RE (TA FEDERAL E O
T RII}UNAL SUPERIO DO TR
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MARIA

D~~DES ARAÚJO CABRAL DE M ELO

CPF nll 002.1 32.924-91
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Prcsidc nte do Tribunal Regional do Trabal ho da 611 Região
CNPJ n" 02.566.224Ioo0 1-90
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TERMO DE ADESÃO AO CONVÊNIO CELEBRADO
ENTRE A SI!CRl!iARIA DA RECEITA FEDERAL E O
TR IIlUNAL SUPERIOR DO TRABALHO ODJ ETIVANDO
O INTERCÁMDlO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE REciPROCO
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Tribunais RegionarsdP Trabalho (TRT) aderentes, em conformidade com a hipótese
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RNANDO EJZO ONO
RG n' 667852.1 - SSPIPR
CPF n' 187.675.409-53
Presidente do T ribunal Regional do Trubalho da 9~ Região
CNPJ ní! 03.14J .166/0001.16

JOSÉ RIBAMAR OLIVEIRA LIMA JÚNIOR
RG n' 870.940 SSP/DF
CPF n' 334.062.941-20
Juiz do Tribunal Regiona l do Traba lho cu 10 ~ Região
CNPJ nl! 02.0 11.574/0001·90

JOSÉ DOS AN
CPF n' OOO.736.282-d>I-,Cj~..R(~4(
Prcsidcnle do Tribunal
CNPJ

•
ANJO NEVES DE MELO
RG n' 79.546 SSP/PB
.426.244-72
Prcsi ente do Tribuna l Regional do Trabalho da li?'r<og
CNPJ n' 02.658.544/0001-70
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ENTRE A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL E O
TRIElUNAL SUPERIOR DO TRAIJALHO OBJE'nV ANDO
O INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÓES DE INTEH ESSE RECipROCO

Tribunais Regionais do Trabalho (TRT) aderentes, em conrormidade com a hipótese
previsla no inciso I da Cláusula Décima-Primeira do Convênio:

"'-:'''--L-AURIVAL RIBEIRO DA SILVA FILHO
CPF nO554.1 ]3 .128-68

RG nO 3.783.960 - SSP/S P

Pres idente do Tribunal Regional do Trabalho da 15 1 Região
CNPJ nl1 03.773.524/0001-03

•

JOSÉ

D O DE OUZA
RG n11 517.367 SSI'/CE
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho a 16~ Região
CN PJ
08.631/0001CPF nll 060.558.773-68

c - D O AR"'Il"NDO CO CE DE MENEZ S
CPF nIl 628.7, 0.557-00
R n11 13-J TRT/17' Regilio
Presidente do Tribun~1 Regional o Trabalho da 17a Região
CNPJ n' 02.488. 07/0001-61

j~c< ~~ ~~

•

u-:;.' M,JI~

-;'A COSTA
RG n' M- 1757602 SSP/MG
CPF n' 198.556.136-00
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 181 Região
CNPJ n' 02.395.868/0001-63

JOSÉ SÓSTENES NASCIMENTO DE LIMA
CPF nll 431.397.284-68

RG nll 1.13 1.219 SSP/SE

Tribunal Regional do Trabalho da

19~

Região

CNPJ nIl 35.734.3 18/OOO1-8O

AUGUSTO C:~.!l:jEl'1·
CPF nO285.88"_",,,..,.Presidente do Tribuna Regional do Trabalho da

20~

Região

CNPJ nIl Ol.445.033/0001-08
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TERMO DE ADESÃO AO CONV~NIO CELEBRADO
ENTRE A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL E O
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRAOAUIO OBJETIVANDO
O INTERCÃ.\1B10 DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE RECíPROCO

Tribunais Regionais do Trabalho (fRT) aderentes, em conronnidltdc com a hipótese
prevista no inci so I da Cláusu la Décim a-Primeira do Convênio:

EDWAR ABREU GONÇALVES
CPF n" 740.897.818-68
RG n' 487.283 SSP/RN
Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 21 1 Regi ão
CNPJ n' 02.544.593/OO0J -82

•

LlANACHAI B

CPF nl! 227.677.463-00
RG n"245.058 SSP/PI
Presidenle do Tribunal Regional do Trabalho da 221 Região
CNPJ n" 03.458.141/0001-40

4LwU.
BERT~B
~

. ATA

CPF n"024.354. 1-15
G.n°
.755 SSP/DF
Presidente do Trj nal Regi n ~~élo Trabalho ~i Região
CN n 37.~47.5iOOOl -56

•

ÚJO LI
CPF nll 04 .476.371RG nl! 550.800 SSP/BA
Presidenle do ribunal Reg anal do yábalho da 24 a Região
NPl n' 37.\42JIl910001-63
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T ribunais Regionais do T rabalho (TRT) adcrcnles, em con fo rmidade com a hipótese
inciso I da Cláusul a Décima-Primeira do Convêni o:

DORA VAZ TREV INO
CPF nO 027.521.828-72
RG nQ 2.547.586 SSP/S P
Presidente do Tribunul Regional do T rabalho da 2! Regi ~o
C NPJ n' 03.24L738/0001 ·39

•

MÁRCIO RIB RO DO VALLE
CPP 0" 0 73.317.706·91
G 0"007 - TRT/3 a Região
Presidente do Tribunal Regional do Traba lho da 3 ~ Região
C NPJ

0 11

01 .298.583/000 1-4 1
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