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A gestão governamental do setor do trabalho conta com o importante 
instrumento de coleta de dados denominado de Relação Anual de Informações 
Sociais (RAIS). Após vários anos de existência, a RAIS continua sendo uma 
ferramenta fundamental para auxiliar o Governo no estabelecimento de políticas 
públicas. Praticamente a metade dos Ministérios Federais utiliza a RAIS com 
�nalidades diversas, desde o planejamento de suas ações, mas também como 
instrumento de monitoramento, controle e aferição de resultados de suas 
políticas públicas. Os órgãos que utilizam a RAIS pertencem tanto às áreas 
econômicas, quanto sociais.
 
Esta cartilha contempla as principais dúvidas sobre a declaração, reunindo em 
um único documento esclarecimentos sobre quem deve declarar, a forma realizar 
a declaração e os prazos, com o intuito de facilitar o acesso às informações para o 
empregador.

IMPORTÂNCIA
DA RAIS
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O QUE É
A RAIS

Criada em 1975, a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) é um instrumento 
de coleta de dados socioeconômicos que tem por objetivo prover informações 
que são utilizadas para a elaboração de estatísticas do trabalho, suprir às 
necessidades de controle da atividade trabalhista no País e disponibilizar 
informações do mercado de trabalho às entidades governamentais. Os dados 
coletados servem de material para controle dos registros do FGTS, identi�cação 
de trabalhador com direito ao abono salarial PIS/PASEP, estatísticas, etc.

A RAIS constitui o verdadeiro censo do trabalho formal no Brasil e é hoje um dos 
bancos de dados mais utilizados em todo o País. O acesso constante às suas 
informações é feito não só pelos órgãos do poder público federal, estadual e 
municipal, mas também por sindicatos, patronais e de trabalhadores, 
consultores de economia de modo geral, além de inúmeros estudiosos no meio 
acadêmico e fora dele. Isso se deve à abrangência e à riqueza dessa fonte de 
informação, cujos dados do mercado de trabalho possuem cobertura nacional e 
elevado nível de desagregação espacial e setorial.

QUEM DEVE
DECLARAR

São obrigadas a preencher o 
documento todas as pessoas jurídicas 
com CNPJ ativo na Receita Federal no 
ano de 2016, com ou sem 
empregados, dos setores público ou 
privado, e todos os estabelecimentos 
com Cadastro de Empresa Individual 
(CEI) que possuem funcionários. Caso 
não tenham empregados a declarar, 
devem apresentar a RAIS negativa.
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O prazo para a entrega da declaração da RAIS referente ao ano de 2016 começa 
em 17 de janeiro e se estende até 17 de março de 2017.

O empregador doméstico não está obrigado a declarar a RAIS, uma vez que essa 
obrigatoriedade abrange apenas pessoas jurídicas (CNPJ/CEI).

O EMPREGADOR DOMÉSTICO
DEVE PREENCHER A RAIS

Todos os funcionários contratados em regime CLT, os trabalhadores avulsos, 
temporários, menores aprendizes e também os ocupantes de cargos de direção 
que não tiverem vínculo empregatício formal, desde que a empresa faça seu 
recolhimento de FGTS.

QUEM DEVE 
SER DECLARADO

QUAL O PRAZO 
PARA DECLARAÇÃO

As empresas que possuem empregados devem baixar o programa denominado 
GDRAIS (*incluir link*), por meio do qual lançará os dados do estabelecimento e 
de cada um dos trabalhadores. Empresas com muitos empregados podem 
recorrer à funcionalidade de importação dos dados da folha de pagamentos, 
desde que tenha adaptado o layout da folha ao layout do GDRAIS.

Caso a empresa não possua nenhum empregado, a declaração pode ser feita 
diretamente pela internet, apenas informando os dados do empregador.

COMO FAZER
A DECLARAÇÃO
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MULTAS
POR ATRASO

Em caso de atraso na entrega da declaração, omissão ou declaração falsa ou 
inexata, o estabelecimento �ca sujeito à multa. Ela varia de acordo com o tempo 
de atraso e o número de funcionários. Primeiramente, a multa por atraso é 
calculada como percentual do valor máximo, �xado em R$ 42.641,00. Este 
percentual varia conforme a faixa de número de empregados, indo de 0% a 4%, 
na faixa de até 25 empregados, até 20%, na faixa de mais de 500 empregados. 
Além desse valor, aplica-se um adicional de R$ 106,40, para cada bimestre de 
atraso e outros R$ 26,60, para cada trabalhador que deixou de ser declarado 
dentro do prazo.

E não é a apenas o atraso na entrega que pode gerar multa: o mesmo ocorre com 
a declaração de informações falsas ou inexatas. Neste caso o valor da multa inicia 
em R$ 425,64 e é acrescido de mais R$ 26,60 por funcionário cujas informações 
sejam omitidas ou adulteradas.
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Sim. Da autuação do �scal do trabalho cabe apresentação de defesa junto às 
unidades regionais do Ministério do Trabalho no prazo de 10 dias. Indeferida a 
defesa, a empresa tem a opção de recorrer em segunda instância, por meio de 
recurso a ser analisado pela Coordenação Geral de Multas e Recursos do 
Ministério do Trabalho, em Brasília, a qual dará decisão de�nitiva na esfera 
administrativa.

No momento em que a empresa for noti�cada do indeferimento de sua defesa, 
poderá optar por não entrar com recurso e, nesse caso, o pagamento terá 
desconto de 50% no valor da multa. Caso a empresa não pague a multa e não 
recorra da decisão de indeferimento, o processo será encaminhado à 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, para inscrição em dívida ativa, o que 
sujeitará a empresa a diversas restrições junto aos órgãos públicos, até que seja 
quitada a dívida.

É POSSÍVEL
RECORRER

As declarações de anos anteriores são feitas por meio de um programa 
especí�co, o GDRAIS_genérico, que está disponível no site da RAIS 
(www.rais.gov.br). Para quem abriu empresa em 2016, basta proceder 
normalmente através do GDRAIS.

COMO DEVE PROCEDER QUEM NÃO APRESENTOU A RAIS
EM ANOS ANTERIORES OU ABRIU A EMPRESA EM 2016

A declaração só difere nos seguintes casos:
- Para a pessoa jurídica que possui até 10 dez empregados não há 
obrigatoriedade do uso de certi�cado digital para envio da declaração;

O PROCEDIMENTO PARA DECLARAÇÃO MUDA DE 
ACORDO COM O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS

- Para estabelecimento que não possui empregado, a declaração da 
RAIS negativa é feita diretamente no formulário da internet;

- Para Microempreendedor Individual - MEI, que possui um empregado, a 
declaração é obrigatória e, para o MEI que não possui empregado, a declaração é 
optativa.
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Toda a interface com o site da RAIS é de natureza gratuita, desde o download do 
programa, passando pela declaração online, até o envio e recepção dos arquivos.

HÁ ALGUM CUSTO PARA O EMPREGADOR
AO FAZER A DECLARAÇÃO DA RAIS

A declaração só difere nos seguintes casos:
- Para a pessoa jurídica que possui até 10 dez empregados não há 
obrigatoriedade do uso de certi�cado digital para envio da declaração;

- Para estabelecimento que não possui empregado, a declaração da 
RAIS negativa é feita diretamente no formulário da internet;

- Para Microempreendedor Individual - MEI, que possui um empregado, a 
declaração é obrigatória e, para o MEI que não possui empregado, a declaração é 
optativa.

É possível reti�car a declaração do ano de 2016 e para isso utiliza-se o mesmo 
programa da declaração original, sinalizando no ato da gravação de que se trata 
de declaração reti�cadora. A lógica é a mesma da declaração do Imposto de 
Renda. Para reti�car declarações de anos anteriores, utiliza-se o programa 
GDRAIS genérico, seguindo os mesmos procedimentos.

COMO PROCEDER EM CASO DE ENGANO NO 
PREENCHIMENTO OU OMISSÃO DE DADOS

Em primeiro lugar, garante a percepção do 
benefício do Abono Salarial. Se o trabalhador não 
constar da declaração da RAIS, não poderá ser 
identi�cado como elegível ao benefício.  Em 
segundo lugar, serve como comprovação de 
vínculo trabalhista para todos os efeitos legais, 
tais como tempo de contribuição para a 
previdência social, comprovação de 
recolhimento à conta do FGTS, entre outros.

A RAIS ASSEGURA ALGUM 
DIREITO AO TRABALHADOR?
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Muitos dos benefícios que a RAIS traz à sociedade dependem, em primeira 
instância, da colaboração dos empregadores para que não haja omissão de 
declaração e para que o seu preenchimento seja feito com cuidado e atenção, de 
modo a evitar erros e garantir a qualidade das informações.

Cumprir com a obrigação de declarar a RAIS é uma ação importante 
para ajudar o Brasil a ser um país melhor.

Para informações mais detalhadas basta acessar o Manual de Orientação, 
disponível no endereço:  www.rais.gov.br/sitio/rais_ftp/ManualRAIS2016.pdf

A IMPORTÂNCIA
PARA A SOCIEDADE
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