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TRABALHO E ECONOMIA

● Visão econômica: Trabalho como fator 
de produção.

● Visão personalista: Trabalho como 
expressão da dignidade.

Ordem econômica como a síntese dialética 
entre o valor social do trabalho e a livre 
iniciativa.



Lei nº 13.874/2019 (LLE) 
PRINCÍPIOS NORTEADORES

Art. 2º  São princípios que norteiam o disposto nesta 
Lei: 

I - a liberdade como uma garantia no exercício de 
atividades econômicas;

II - a boa-fé do particular perante o poder público;

III - a intervenção subsidiária e excepcional do Estado 
sobre o exercício de atividades econômicas; e

IV - o reconhecimento da vulnerabilidade do particular 
perante o Estado.



INTERPRETAÇÃO DO DIREITO DO 
TRABALHO 

Art. 1º (…)

§ 1º  O disposto nesta Lei será observado na 
aplicação e na interpretação do direito civil, 
empresarial, econômico, urbanístico e do trabalho 
nas relações jurídicas que se encontrem no seu 
âmbito de aplicação e na ordenação pública, 
inclusive sobre exercício das profissões, comércio, 
juntas comerciais, registros públicos, trânsito, 
transporte e proteção ao meio ambiente



ATIVIDADE ECONÔMICA EM QUALQUER 
DIA E HORÁRIO DA SEMANA

Art. 3º  São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, 
essenciais para o desenvolvimento e o crescimento econômicos 
do País, observado o disposto no parágrafo único do art. 170 da 
Constituição Federal:

(...)

II - desenvolver atividade econômica em qualquer horário ou dia 
da semana, inclusive feriados, sem que para isso esteja sujeita a 
cobranças ou encargos adicionais, observadas:

(...)

c) a legislação trabalhista



DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE

CC, Art. 50.  Em caso de abuso da personalidade 
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou 
pela confusão patrimonial, pode o juiz, a 
requerimento da parte, ou do Ministério Público 
quando lhe couber intervir no processo, 
desconsiderá-la para que os efeitos de certas e 
determinadas relações de obrigações sejam 
estendidos aos bens particulares de 
administradores ou de sócios da pessoa jurídica 
beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.



DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE

§ 1º  Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é 
a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores 
e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de 
separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do 
sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas 
contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente 
insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.



DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE

§ 3º  O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também 
se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de 
administradores à pessoa jurídica.

§ 4º  A mera existência de grupo econômico sem a presença dos 
requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a 
desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.

§ 5º  Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a 
alteração da finalidade original da atividade econômica 
específica da pessoa jurídica.



EMISSÃO DE CTPS
CLT, Art. 13 (...)

§ 2º  A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) 
obedecerá aos modelos que o Ministério da Economia 
adotar.

CLT, Art. 14.  A CTPS será emitida pelo Ministério da 
Economia preferencialmente em meio eletrônico.

Parágrafo único. Excepcionalmente, a CTPS poderá ser 
emitida em meio físico, desde que:

I - nas unidades descentralizadas do Ministério da 
Economia que forem habilitadas para a emissão;



EMISSÃO DE CTPS
II - mediante convênio, por órgãos federais, estaduais e 
municipais da administração direta ou indireta;

III - mediante convênio com serviços notariais e de 
registro, sem custos para a administração, garantidas as 
condições de segurança das informações.

CLT, Art. 15.  Os procedimentos para emissão da CTPS 
ao interessado serão estabelecidos pelo Ministério da 
Economia em regulamento próprio, privilegiada a 
emissão em formato eletrônico.



ANOTAÇÃO DE CTPS
Art. 29.  O empregador terá o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis para anotar na CTPS, em relação aos 
trabalhadores que admitir, a data de admissão, a 
remuneração e as condições especiais, se houver, 
facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou 
eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo 
Ministério da Economia.

§ 6º  A comunicação pelo trabalhador do número de 
inscrição no CPF ao empregador equivale à 
apresentação da CTPS em meio digital, dispensado o 
empregador da emissão de recibo.



ANOTAÇÃO DE CTPS
§ 7º  Os registros eletrônicos gerados pelo empregador 
nos sistemas informatizados da CTPS em meio digital 
equivalem às anotações a que se refere esta Lei.

§ 8º  O trabalhador deverá ter acesso às informações 
da sua CTPS no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas 
a partir de sua anotação.



ANOTAÇÃO DE CTPS POR DETERMINAÇÃO 
DA FISCALIZAÇÃO (MP 905/2019)

Art. 29. (...)

§ 3º  A falta de cumprimento pelo empregador do 
disposto neste artigo acarretará a lavratura do auto de 
infração pelo Auditor Fiscal do Trabalho, que deverá, de 
ofício, lançar as anotações no sistema eletrônico 
competente, na forma a ser regulamentada pela 
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia.

.........................................................................................

..........................

§ 5º  O descumprimento do disposto no § 4º submeterá 
o empregador ao pagamento da multa a que se refere o 
inciso II do caput do art. 634-A.

.........................................................................................

..................” (NR)

“Art. 
39.  ..................................................................................
.............

§ 1º  Na hipótese de ser reconhecida a existência da 
relação de emprego, o Juiz do Trabalho comunicará a 
autoridade competente para que proceda ao 
lançamento das anotações e adote as providências 
necessárias para a aplicação da multa cabível, conforme 
previsto no § 3º do art. 29.

.........................................................................................

.........................

§ 3º  O Ministério da Economia poderá desenvolver 
sistema eletrônico por meio do qual a Justiça do 
Trabalho fará o lançamento das anotações de que trata 
o § 1º



ANOTAÇÃO DE CTPS POR DETERMINAÇÃO 
JUDICIAL (MP 905/2019)

Art. 39. (...)

§ 1º  Na hipótese de ser reconhecida a existência da relação 
de emprego, o Juiz do Trabalho comunicará a autoridade 
competente para que proceda ao lançamento das anotações e 
adote as providências necessárias para a aplicação da multa 
cabível, conforme previsto no § 3º do art. 29.

(...)

§ 3º  O Ministério da Economia poderá desenvolver sistema 
eletrônico por meio do qual a Justiça do Trabalho fará o 
lançamento das anotações de que trata o § 1º



REGISTRO DE HORÁRIO 

CLT, Art. 74.  O horário de trabalho será anotado em 
registro de empregados. 

(...)

§ 2º  Para os estabelecimentos com mais de 20 (vinte) 
trabalhadores será obrigatória a anotação da hora de 
entrada e de saída, em registro manual, mecânico ou 
eletrônico, conforme instruções expedidas pela 
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia, permitida a pré-assinalação do 
período de repouso.



REGISTRO DE HORÁRIO 

§ 3º  Se o trabalho for executado fora do 
estabelecimento, o horário dos empregados constará 
do registro manual, mecânico ou eletrônico em seu 
poder, sem prejuízo do que dispõe o caput deste artigo.

§ 4º  Fica permitida a utilização de registro de ponto 
por exceção à jornada regular de trabalho, mediante 
acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo 
coletivo de trabalho.



CONTRATO VERDE E AMARELO

Art. 1º  Fica instituído o Contrato de Trabalho Verde e Amarelo, 
modalidade de contratação destinada à criação de novos postos 
de trabalho para as pessoas entre dezoito e vinte e nove anos de 
idade, para fins de registro do primeiro emprego em Carteira de 
Trabalho e Previdência Social.

Parágrafo único.  Para fins da caracterização como primeiro 
emprego, não serão considerados os seguintes vínculos laborais:

I - menor aprendiz;

II - contrato de experiência;

III - trabalho intermitente; e

IV - trabalho avulso.



LIMITAÇÃO QUANTITATIVA
Art. 2º  A contratação de trabalhadores na modalidade Contrato de 
Trabalho Verde e Amarelo será realizada exclusivamente para novos 
postos de trabalho e terá como referência a média do total de 
empregados registrados na folha de pagamentos entre 1º de janeiro e 
31 de outubro de 2019.

§ 1º  A contratação total de trabalhadores na modalidade Contrato de 
Trabalho Verde e Amarelo fica limitada a vinte por cento do total de 
empregados da empresa, levando-se em consideração a folha de 
pagamentos do mês corrente de apuração.

§ 2º  As empresas com até dez empregados, inclusive aquelas 
constituídas após 1º de janeiro de 2020, ficam autorizadas a contratar 
dois empregados na modalidade Contrato de Trabalho Verde e 
Amarelo e, na hipótese de o quantitativo de dez empregados ser 
superado, será aplicado o disposto no § 1º.



LIMITAÇÃO QUANTITATIVA

§ 3º   Para verificação do quantitativo máximo de contratações 
de que trata o § 1º, deverá ser computado como unidade a 
fração igual ou superior a cinco décimos e desprezada a fração 
inferior a esse valor.

(…)

§ 5º  Fica assegurado às empresas que, em outubro de 2019, 
apurarem quantitativo de empregados inferior em, no mínimo, 
trinta por cento em relação ao total de empregados registrados 
em outubro de 2018, o direito de contratar na modalidade 
Contrato de Trabalho Verde e Amarelo, observado o limite 
previsto no § 1º e independentemente do disposto no caput.



É REALMENTE A 1ª CONTRATAÇÃO?

Art. 2º (…)

§ 4º  O trabalhador contratado por outras formas de 
contrato de trabalho, uma vez dispensado, não poderá 
ser recontratado pelo mesmo empregador, na 
modalidade Contrato de Trabalho Verde e Amarelo, 
pelo prazo de cento e oitenta dias, contado da data de 
dispensa, ressalvado o disposto no parágrafo único do 
art. 1º.



LIMITAÇÃO NO VALOR SALARIAL

Art. 3º  Poderão ser contratados na modalidade 
Contrato de Trabalho Verde e Amarelo, os 
trabalhadores com salário-base mensal de até um 
salário-mínimo e meio nacional.

Parágrafo único.  É garantida a manutenção do contrato 
na modalidade Contrato de Trabalho Verde e Amarelo 
quando houver aumento salarial, após doze meses de 
contratação, limitada a isenção das parcelas 
especificadas no art. 9º ao teto fixado no caput deste 
artigo.



SEM LIMITAÇÃO QUANTO À ATIVIDADE

Art. 5º  (…)

§ 1º  O Contrato de Trabalho Verde e Amarelo poderá 
ser utilizado para qualquer tipo de atividade, transitória 
ou permanente, e para substituição transitória de 
pessoal permanente.



HIERARQUIA NORMATIVA TRANSVERSA

Art. 4º  Os direitos previstos na Constituição são 
garantidos aos trabalhadores contratados na 
modalidade Contrato de Trabalho Verde e Amarelo.

Parágrafo único.  Os trabalhadores a que se refere o 
caput gozarão dos direitos previstos no Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943 - Consolidação das Leis 
do Trabalho, e nas convenções e nos acordos coletivos 
da categoria a que pertença naquilo que não for 
contrário ao disposto nesta Medida Provisória.



PRAZO E PRORROGAÇÃO 

Art. 5º  O Contrato de Trabalho Verde e Amarelo será celebrado por 
prazo determinado, por até vinte e quatro meses, a critério do 
empregador. (...)

§ 2º  O disposto no art. 451 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, não se aplica ao Contrato 
de Trabalho Verde e Amarelo.

§ 3º  O Contrato de Trabalho Verde e Amarelo será convertido 
automaticamente em contrato por prazo indeterminado quando 
ultrapassado o prazo estipulado no caput, passando a incidir as regras 
do contrato por prazo indeterminado previsto no Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho, a partir da data da 
conversão, e ficando afastadas as disposições previstas nesta Medida 
Provisória.



PAGAMENTO ANTECIPADO

Art. 6º  Ao final de cada mês, ou de outro período de 
trabalho, caso acordado entre as partes, desde que 
inferior a um mês, o empregado receberá o pagamento 
imediato das seguintes parcelas:

I - remuneração;

II - décimo terceiro salário proporcional; e

III - férias proporcionais com acréscimo de um terço.



FGTS

Art. 6º  (…)

§ 1º  A indenização sobre o saldo do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço - FGTS, prevista no art. 18 da Lei 
nº 8.036, de 11 de maio de 1990, poderá ser paga, por 
acordo entre empregado e empregador, de forma 
antecipada, mensalmente, ou em outro período de 
trabalho acordado entre as partes, desde que inferior a 
um mês, juntamente com as parcelas a que se refere o 
caput.



FGTS

§ 2º  A indenização de que trata o §1º será paga sempre 
por metade, sendo o seu pagamento irrevogável, 
independentemente do motivo de demissão do 
empregado, mesmo que por justa causa, nos termos do 
disposto no art. 482 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.

Art. 7º  No Contrato de Trabalho Verde e Amarelo, a 
alíquota mensal relativa à contribuição devida para o 
FGTS de que trata o art. 15 da Lei nº 8.036, de 1990, será 
de dois por cento, independentemente do valor da 
remuneração.



JORNADA DE TRABALHO

Art. 8º  A duração da jornada diária de trabalho no 
âmbito do Contrato de Trabalho Verde e Amarelo poderá 
ser acrescida de horas extras, em número não excedente 
de duas, desde que estabelecido por acordo individual, 
convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho.

§ 1º  A remuneração da hora extra será, no mínimo, 
cinquenta por cento superior à remuneração da hora 
normal.



JORNADA DE TRABALHO

§ 2º  É permitida a adoção de regime de compensação de 
jornada por meio de acordo individual, tácito ou escrito, 
para a compensação no mesmo mês.

§ 3º  O banco de horas poderá ser pactuado por acordo 
individual escrito, desde que a compensação ocorra no 
período máximo de seis meses.

§ 4º  Na hipótese de rescisão do Contrato de Trabalho 
Verde e Amarelo sem que tenha havido a compensação 
integral da jornada extraordinária, o trabalhador terá 
direito ao pagamento das horas extras não compensadas, 
calculadas sobre o valor da remuneração a que faça jus 
na data da rescisão.



RESCISÃO CONTRATUAL

Art. 10.  Na hipótese de extinção do Contrato de Trabalho 
Verde e Amarelo, serão devidos os seguintes haveres 
rescisórios, calculados com base na média mensal dos 
valores recebidos pelo empregado no curso do respectivo 
contrato de trabalho:

I - a indenização sobre o saldo do FGTS, prevista no § 1º 
do art. 18 da Lei nº 8.036, de 1990, caso não tenha sido 
acordada a sua antecipação, nos termos do disposto nos 
§ 1º e § 2ºdo art. 6º; e

II - as demais verbas trabalhistas que lhe forem devidas.



RESCISÃO CONTRATUAL

Art. 11.  Não se aplica ao Contrato de Trabalho Verde e 
Amarelo a indenização prevista no art. 479 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, hipótese em que se aplica 
a cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão 
prevista no art. 481 da referida Consolidação.



SEGURO DESEMPREGO

Art. 12.  Os contratados na modalidade de Contrato de 
Trabalho Verde e Amarelo poderão ingressar no 
Programa Seguro-Desemprego, desde que preenchidos os 
requisitos legais e respeitadas as condicionantes previstas 
no art. 3º da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990. 



SEGURO POR EXPOSIÇÃO A PERIGO

Art. 15.  O empregador poderá contratar, nos termos do disposto 
em ato do Poder Executivo federal, e mediante acordo individual 
escrito com o trabalhador, seguro privado de acidentes pessoais 
para empregados que vierem a sofrer o infortúnio, no exercício 
de suas atividades, em face da exposição ao perigo previsto em 
lei.

§ 1º  O seguro a que se refere o caput terá cobertura para as 
seguintes hipóteses:

I - morte acidental;

II - danos corporais;

III - danos estéticos; e

IV - danos morais.

 



SEGURO POR EXPOSIÇÃO A PERIGO

§ 2º  A contratação de que trata o caput não excluirá a 
indenização a que o empregador está obrigado quando 
incorrer em dolo ou culpa.

§ 3º  Caso o empregador opte pela contratação do seguro 
de que trata o caput, permanecerá obrigado ao 
pagamento de adicional de periculosidade de cinco por 
cento sobre o salário-base do trabalhador.

§ 4º  O adicional de periculosidade somente será devido 
quando houver exposição permanente do trabalhador, 
caracterizada pelo efetivo trabalho em condição de 
periculosidade por, no mínimo, cinquenta por cento de 
sua jornada normal de trabalho. 



VEDAÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA 
TRABALHADORES SUBMETIDOS A LEI ESPECIAL

Art. 17.  É vedada a contratação, sob a modalidade de 
que trata esta Medida Provisória, de trabalhadores 
submetidos a legislação especial.



EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 

Art. 24.  Fica extinta a contribuição social a que se refere 
o art. 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 
2001.

Art. 1o Fica instituída contribuição social devida pelos 
empregadores em caso de despedida de empregado sem 
justa causa, à alíquota de dez por cento sobre o montante 
de todos os depósitos devidos, referentes ao Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, durante a vigência 
do contrato de trabalho, acrescido das remunerações 
aplicáveis às contas vinculadas.    



ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS EM MEIO 
ELETRÔNICO

CLT, Art. 12-A.  Fica autorizado o armazenamento, em 
meio eletrônico, óptico ou equivalente, de quaisquer 
documentos relativos a deveres e obrigações trabalhistas, 
incluídos aqueles relativos a normas regulamentadoras 
de saúde e segurança no trabalho, compostos por dados 
ou por imagens, nos termos do disposto na Lei nº 12.682, 
de 9 de julho de 2012.”



TRABALHO AOS DOMINGOS

CLT, Art. 67.  É assegurado a todo empregado um repouso 
semanal remunerado de vinte e quatro horas consecutivas, 
preferencialmente aos domingos.

CLT, Art. 68.  Fica autorizado o trabalho aos domingos e aos 
feriados.

§ 1º  O repouso semanal remunerado deverá coincidir com 
o domingo, no mínimo, uma vez no período máximo de 
quatro semanas para os setores de comércio e serviços e, 
no mínimo, uma vez no período máximo de sete semanas 
para o setor industrial.

§ 2º  Para os estabelecimentos de comércio, será observada 
a legislação local.



TRABALHO AOS DOMINGOS

CLT, Art. 70.  O trabalho aos domingos e aos feriados será 
remunerado em dobro, exceto se o empregador determinar 
outro dia de folga compensatória.

Parágrafo único.  A folga compensatória para o trabalho aos 
domingos corresponderá ao repouso semanal remunerado

OJ-SDI1-410 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. CONCESSÃO 
APÓS O SÉTIMO DIA CONSECUTIVO DE TRABALHO. ART. 7º, XV, 
DA CF. VIOLAÇÃO. Viola o art. 7º, XV, da CF a concessão de 
repouso semanal remunerado após o sétimo dia consecutivo de 
trabalho, importando no seu pagamento em dobro



JORNADA DOS BANCÁRIOS

CLT, Art. 224.  A duração normal do trabalho dos empregados em bancos, em 
casas bancárias e na Caixa Econômica Federal, para aqueles que operam 
exclusivamente no caixa, será de até seis horas diárias, perfazendo um total 
de trinta horas de trabalho por semana, podendo ser pactuada jornada 
superior, a qualquer tempo, nos termos do disposto no art. 58 desta 
Consolidação, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou 
acordo coletivo de trabalho, hipóteses em que não se aplicará o disposto no § 
2º. (...)

§ 3º  Para os demais empregados em bancos, em casas bancárias e na Caixa 
Econômica Federal, a jornada somente será considerada extraordinária após a 
oitava hora trabalhada.

§ 4º  Na hipótese de decisão judicial que afaste o enquadramento de 
empregado na exceção prevista no § 2º, o valor devido relativo a horas extras 
e reflexos será integralmente deduzido ou compensado no valor da 
gratificação de função e reflexos pagos ao empregado.



JORNADA DOS BANCÁRIOS

CLT, Art. 224.  A duração normal do trabalho dos empregados em 
bancos, em casas bancárias e na Caixa Econômica Federal, para 
aqueles que operam exclusivamente no caixa, será de até seis 
horas diárias, perfazendo um total de trinta horas de trabalho 
por semana, podendo ser pactuada jornada superior, a qualquer 
tempo, nos termos do disposto no art. 58 desta Consolidação, 
mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou 
acordo coletivo de trabalho, hipóteses em que não se aplicará o 
disposto no § 2º. (...)

§ 3º  Para os demais empregados em bancos, em casas bancárias 
e na Caixa Econômica Federal, a jornada somente será 
considerada extraordinária após a oitava hora trabalhada.



JORNADA DOS BANCÁRIOS

§ 4º  Na hipótese de decisão judicial que afaste o 
enquadramento de empregado na exceção prevista no § 2º, 
o valor devido relativo a horas extras e reflexos será 
integralmente deduzido ou compensado no valor da 
gratificação de função e reflexos pagos ao empregado.

SUM-109, TST. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. O bancário não 
enquadrado no § 2º do art. 224 da CLT, que receba 
gratificação de função, não pode ter o salário relativo a 
horas extraordinárias compensado com o valor daquela 
vantagem.



ALIMENTAÇÃO 

CLT, Art.457.  (...)

§ 5º  O fornecimento de alimentação, seja in natura ou seja por meio 
de documentos de legitimação, tais como tíquetes, vales, cupons, 
cheques, cartões eletrônicos destinados à aquisição de refeições ou de 
gêneros alimentícios, não possui natureza salarial e nem é tributável 
para efeito da contribuição previdenciária e dos demais tributos 
incidentes sobre a folha de salários e tampouco integra a base de 
cálculo do imposto sobre a renda da pessoa física.

CLT, Art. 458.  Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no 
salário, para todos os efeitos legais, a habitação, o vestuário ou outras 
prestações in natura que a empresa, por força do contrato ou do 
costume, fornecer habitualmente ao empregado, e, em nenhuma 
hipótese, será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou 
drogas nocivas.



GORJETAS

CLT, Art. 457-A.  A gorjeta não constitui receita própria dos 
empregadores, mas destina-se aos trabalhadores e será 
distribuída segundo critérios de custeio e de rateio definidos em 
convenção ou acordo coletivo de trabalho.   

§ 1º  Na hipótese de não existir previsão em convenção ou 
acordo coletivo de trabalho, os critérios de rateio e de 
distribuição da gorjeta e os percentuais de retenção previstos 
nos § 2º e § 3º serão definidos em assembleia geral dos 
trabalhadores, na forma prevista no art. 612.



GORJETAS

§ 2º  As empresas que cobrarem a gorjeta deverão inserir o seu 
valor correspondente em nota fiscal, além de:

I - para as empresas inscritas em regime de tributação federal 
diferenciado, lançá-la na respectiva nota de consumo, facultada 
a retenção de até vinte por cento da arrecadação 
correspondente, para custear os encargos sociais, 
previdenciários e trabalhistas derivados da sua integração à 
remuneração dos empregados, a título de ressarcimento do 
valor de tributos pagos sobre o valor da gorjeta, cujo valor 
remanescente deverá ser revertido integralmente em favor do 
trabalhador;



GORJETAS

II - para as empresas não inscritas em regime de tributação 
federal diferenciado, lançá-la na respectiva nota de consumo, 
facultada a retenção de até trinta e três por cento da 
arrecadação correspondente para custear os encargos sociais, 
previdenciários e trabalhistas, derivados da sua integração à 
remuneração dos empregados, a título de ressarcimento do 
valor de tributos pagos sobre o valor da gorjeta, cujo valor 
remanescente deverá ser revertido integralmente em favor do 
trabalhador; e

III - anotar na Carteira de Trabalho e Previdência Social e no 
contracheque de seus empregados o salário contratual fixo e o 
percentual percebido a título de gorjeta.



GORJETAS

§ 3º  A gorjeta, quando entregue pelo consumidor diretamente ao 
empregado, terá os seus critérios definidos em convenção ou acordo coletivo 
de trabalho, facultada a retenção nos parâmetros estabelecidos no § 2º.

§ 4º  As empresas deverão anotar na Carteira de Trabalho e Previdência Social 
de seus empregados o salário fixo e a média dos valores das gorjetas 
referentes aos últimos doze meses.

§ 5º  Cessada pela empresa a cobrança da gorjeta de que trata este artigo, 
desde que cobrada por mais de doze meses, esta se incorporará ao salário do 
empregado, tendo como base a média dos últimos doze meses, exceto se 
estabelecido de forma diversa em convenção ou acordo coletivo de trabalho.

§ 6º  Comprovado o descumprimento do disposto nos § 1º, § 3º, § 4º e § 6º, o 
empregador pagará ao empregado prejudicado, a título de pagamento de 
multa, o valor correspondente a um trinta avos da média da gorjeta recebida 
pelo empregado por dia de atraso, limitada ao piso da categoria, assegurados 
em qualquer hipótese os princípios do contraditório e da ampla defesa.



MULTAS ADMINISTRATIVAS

Art. 634-A.  A aplicação das multas administrativas por infrações à legislação 
de proteção ao trabalho observará os seguintes critérios:   

I - para as infrações sujeitas a multa de natureza variável, observado o porte 
econômico do infrator, serão aplicados os seguintes valores:  

a) de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais), para as infrações 
de natureza leve;

b) de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para as 
infrações de natureza média;

c) de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para 
as infrações de natureza grave; e

d) de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), para as 
infrações de natureza gravíssima; e



MULTAS ADMINISTRATIVAS

II - para as infrações sujeitas a multa de natureza per capita, observados o 
porte econômico do infrator e o número de empregados em situação 
irregular, serão aplicados os seguintes valores:   

a) de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 2.000,00 (dois mil reais), para as infrações 
de natureza leve;

b) de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para as 
infrações de natureza média;

c) de R$ 3.000,00 (três mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais), para as 
infrações de natureza grave; e

d) de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais), para as 
infrações de natureza gravíssima.



MULTAS ADMINISTRATIVAS

CLT, Art. 634-B.  São consideradas circunstâncias agravantes para fins de aplicação 
das multas administrativas por infração à legislação trabalhista, conforme disposto 
em ato do Poder Executivo federal:

I - reincidência;

II - resistência ou embaraço à fiscalização;

III - trabalho em condições análogas à de escravo; ou

IV - acidente de trabalho fatal.

§ 1º  Ressalvadas as disposições específicas estabelecidas em lei, a configuração 
de quaisquer das circunstâncias agravantes acarretará a aplicação em dobro das 
penalidades decorrentes da mesma ação fiscal, exceto na hipótese prevista no 
inciso I do caput, na qual será agravada somente a infração reincidida.

§ 2º  Será considerado reincidente o infrator que for autuado em razão do 
descumprimento do mesmo dispositivo legal no prazo de até dois anos, contado 
da data da decisão definitiva de imposição da multa.



JUROS NOS DÉBITOS TRABALHISTAS

CLT, Art. 879. (...)

§ 7º  A atualização dos créditos decorrentes de condenação 
judicial será feita pela variação do IPCA-E, ou por índice que 
venha substituí-lo, calculado pelo IBGE, que deverá ser aplicado 
de forma uniforme por todo o prazo decorrido entre a 
condenação e o cumprimento da sentença.

CLT, Art. 883.  Não pagando o executado, nem garantindo a 
execução, seguir-se-á penhora dos bens, tantos quantos bastem 
ao pagamento da importância da condenação, acrescida de 
custas e juros de mora equivalentes aos aplicados à caderneta de 
poupança, sendo estes, em qualquer caso, devidos somente a 
partir da data em que for ajuizada a reclamação inicial.



REVOGAÇÃO DO ACIDENTE DE TRAJETO

Art. 51.  Ficam revogados: (…)

XIX - os seguintes dispositivos da Lei nº 8.213, de 1991: (...)

b) a alínea “d” do inciso IV do caput do art. 21

Lei nº 8.213/91. Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do 
trabalho, para efeitos desta Lei: (…) 

IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e 
horário de trabalho: (…)

d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste 
para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive 
veículo de propriedade do segurado.
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