
Portaria SPPE Nº 3 DE 26/01/2015 

Dispõe sobre os procedimentos para emissão de Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS) para brasileiros.  

A Secretária de Políticas Públicas de Emprego - SUBSTITUTA, no uso das atribuições 

que lhe conferem os artigos 10 e 28 do Anexo I ao Decreto nº 5.063, de 3 de maio de 

2004, com as redações dadas pelo Decreto nº 6.341, de 3 de janeiro de 2008 e Decreto 

nº 7.015, de 24 de novembro de 2009 e 

Considerando o disposto nos artigos 1º e 48 do Anexo V à Portaria nº 483, de 15 de 

setembro de 2004, e 

Considerando a Portaria nº 369, de 2013, deste Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE), que regulamenta a emissão de descentralização de Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS), prevista no art. 14, do Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, que 

aprova a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); 

Considerando a implantação da versão 3.0 do Sistema Informatizado da Carteira de 

Trabalho e Previdência Social (CTPSWEB), que moderniza a emissão de CTPS pelos 

postos emissores do documento; e 

Considerando a necessidade de atualização das normas utilizadas pelos órgãos 

emissores de CTPS para brasileiro, 

Resolve: 

Art. 8º As imagens colhidas para a confecção da CTPS devem obedecer às seguintes 

especificações: 

I - Da fotografia: 

a) deve retratar o busto do requerente (cabeça, pescoço e parte do tórax do indivíduo), 

na medida de 3cm x 4cm; 

b) não pode estampar o fotografado de perfil, ou com traje que sugira estar desnudo ou 

com a face coberta por cabelos, véu ou óculos escuros; trajando chapéu, boné, bandana 

ou qualquer outro objeto que encubra a cabeça, de modo a interferir na perfeita 

visualização das características do rosto do requerente, com exceção para os casos que 

for observado hábito e cultura religiosa ou deficiência visual; 

c) não deve conter qualquer objeto pessoal ou estampa que faça apologia às drogas, ao 

racismo, à violência ou a qualquer outro fato que atente contra a paz social. 


