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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte lei.
Art. 1º Fica instituído o Programa de Inclusão Social do Trabalhador Informal
(Simples Trabalhista) com o objetivo de promover a geração de emprego formalizado no
âmbito das microempresas e empresas de pequeno porte.
Art. 2º As microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas no art. 3º
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, poderão optar pela participação
no Simples Trabalhista, mediante preenchimento de termo de opção a ser entregue no
Ministério do Trabalho e Emprego, observado modelo estabelecido no Regulamento.
§ 1º O Simples Trabalhista somente se aplica aos trabalhadores das microempresas
e empresas de pequeno porte que não estejam registrados nos termos do art. 13 e 29 da
CLT.
§ 2º O Ministério do Trabalho e Emprego criará uma comissão tripartite com
representantes governamentais, trabalhadores e empregadores para: a) elaborar o modelo
de opção; b) estabelecer critérios de desenquadramento do Simples Trabalhista c) propor
normas regulamentadoras; e, d) acompanhar a execução dos acordos ou convenções
coletivas de trabalho específicos.
Art. 3º Às pessoas jurídicas optantes pelo Simples Trabalhista, aplicam-se as
seguintes normas:
I – acordos ou convenções coletivas de trabalho específicos poderão:
a) fixar regime especial de piso salarial (REPIS);
b) dispensar o acréscimo de salário previsto no § 2º do art. 59 do Decreto-lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho – CLT), se o excesso de
horas de um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de
maneira que não exceda, no período máximo de um ano, à soma das jornadas
semanais previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias;
c) estabelecer, em casos de previsão para participação nos lucros ou resultados da
empresa nos termos da Lei 10.101/2001, os critérios, a forma e a periodicidade do
correspondente pagamento;
d) permitir o trabalho em domingos e feriados, sem prejuízo da exigência de
compensação de que trata a alínea b;
II - acordo escrito firmado entre o empregador e o empregado poderá:
a) fixar o horário normal de trabalho do empregado, durante o gozo do aviso prévio;
b) prever o pagamento da gratificação salarial instituída pela Lei n. 4.090, de 13 de
julho de 1962, de responsabilidade do empregador, em até seis parcelas;
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c) dispor sobre o fracionamento das férias do empregado, desde que observado limite
máximo de três períodos;
III - para os fins previstos no art. 790-B da CLT e na Lei Federal nº 1.060, de 5 de
fevereiro de 1950, a microempresa e empresa de pequeno porte será beneficiária da
assistência judiciária;
IV – é facultado ao empregador de microempresa e empresa de pequeno porte fazer-se
substituir ou representar perante a Justiça do Trabalho por terceiros que conheçam dos
fatos, ainda que não possuam vínculo trabalhista ou societário, nos termos do disposto no
art. 54, da Lei Complementar 123/2006;
V - O depósito prévio para a interposição de recursos perante a Justiça do Trabalho será
reduzido:
I – para as microempresas em 75% e,
II – para as empresas de pequeno porte em 50%.
VI - os conflitos individuais do trabalho poderão ser conciliados nos termos da Lei nº
9.397, de 23 de setembro de 1996, conforme cláusula compromissória de eleição da via
arbitral;
VII - poderá ser celebrado contrato de trabalho por prazo determinado, nos termos da Lei
nº 9.601, de 21 de janeiro de 1998 e do art. 443 da CLT, independentemente das condições
estabelecidas em seu § 2º, em qualquer atividade desenvolvida pela empresa, desde que o
contrato implique acréscimo no número de empregados formais da empresa;
VIII - o percentual a que se refere o art. 15 da Lei nº 8.036, de 15 de maio de 1990, será
igual àquele previsto no art. 2º, II, da Lei 9.601, de 21 de janeiro de 1998, em contratos que
venham a ser celebrados a partir da vigência desta lei, desde que:
a) o contratado não tenha conta individualizada no Fundo de Garantia de Tempo de
Serviço (FGTS), de que trata a referida Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, ou, na
existência de conta, nela não tenham sido efetivados depósitos há mais de dois
anos; e,
b) o contratado aceite, mediante acordo firmado com o empregador, o percentual fixado
neste inciso.
§ 1º Os acordos ou convenções coletivas de trabalho específicos a que se refere o inciso
I se sobrepõem a qualquer outro de caráter geral.
§ 2º A aplicação do disposto no inciso VIII fica limitada ao prazo de cinco anos, contados
da data da assinatura do contrato.
§ 3º Na vigência do contrato, a partir do prazo de que trata o § 2º, o percentual
estabelecido no inciso VIII, in fine, aumentará à razão de dois pontos percentuais ao ano até
atingir o limite fixado no art. 15 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990.
§ 4º O Ministério do Trabalho e Emprego fica autorizado a instituir modelo de acordopadrão para as hipóteses de que trata o inciso II, com vistas à uniformização e à
simplificação dos acordos individuais.
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§ 5º O Sistema Único de Saúde e os Ministérios do Trabalho e Emprego e da
Previdência Social, observado o disposto em regulamento, deverão oferecer os serviços
necessários para o cumprimento dos programas de segurança e medicina do trabalho, às
pessoas jurídicas optantes pelo Simples Trabalhista.
Art. 4º O pagamento de todos os débitos trabalhistas, em relação aos empregados que
já trabalhavam na própria empresa empregadora, de responsabilidade de pessoa jurídica
optante pelo Simples Trabalhista, se efetivados no prazo de 1(um) ano, contado da data de
sua inscrição no Programa, extingue, quanto aos referidos débitos e exigências legais, a
pretensão punitiva do Estado e impedem a imposição de quaisquer penalidades pecuniárias
ou administrativas.
Parágrafo único. Fica criado o parcelamento especial dos débitos trabalhistas devidos
pelas empresas optantes pelo Simples Trabalhista competindo à comissão tripartite fixar
critérios e procedimentos para parcelamento dos recolhimentos em atraso.
Art. 5º A exclusão do Simples Trabalhista será feita de ofício ou mediante comunicação
das pessoas jurídicas optantes que:
I – mantiverem, em seus quadros, qualquer trabalhador informal, 1(um) ano após sua
inscrição no Programa;
II – descumprirem qualquer norma constante desta lei.
§ 1º Às pessoas jurídicas excluídas do Simples Trabalhista, de ofício ou voluntariamente,
não se aplica o disposto no art. 3º e no art. 4º, caso não tenham ainda exercido a
prerrogativa nele prevista, observado que os acordos celebrados em virtude do estabelecido
nesta lei prevalecerão até seu respectivo termo final de vigência.
§ 2º Às pessoas jurídicas excluídas do Simples Trabalhista, de ofício ou voluntariamente,
se aplicam as convenções coletivas de trabalho das respectivas categorias.
§ 3º As regras previstas neste artigo e o modo de sua implementação serão
regulamentados pela comissão tripartite.
§ 4º O descumprimento do disposto nos acordos e convenções coletivas de trabalho
específicos, nos termos desta Lei, sujeita o empregador a multa de hum mil reais, por
trabalhador contratado.
Art. 6º O empregado de pessoa jurídica optante pelo Simples Trabalhista, ressalvada
carência de um ano, contada de sua admissão na empresa, poderá a qualquer tempo sacar
recursos em seu nome depositados no Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS),
desde que, comprovadamente, para custeio de gastos com sua qualificação profissional.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO

Apesar de o Brasil apresentar crescente tendência de geração de empregos formais, a
informalidade no trabalho ainda é um problema sério, atingindo cerca de 50% dos brasileiros
que trabalham como empregados, por conta própria ou até como empregadores.
A aprovação da Lei Complementar nº 128, de 19 de dezembro de 2008, que se refere
ao micro empreendedor individual (MEI), foi um importante primeiro passo para reduzir a
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informalidade entre os mais de 10 milhões de brasileiros de baixa renda que trabalham por
conta própria e sem nenhuma proteção.
Com a adesão ao programa do MEI – que é voluntária - essas pessoas, com pequenas
contribuições, contarão com as proteções básicas da Previdência Social: aposentadoria,
pensão, auxilio acidentes, auxílio doença e outros. Por sua vez, a Previdência Social
recolherá as indispensáveis contribuições sociais dos participantes do programa. Trata-se
de um expediente que protege os trabalhadores e as finanças públicas.
Tendo equacionado o problema dos que trabalham por conta própria, falta agora
proteger uma imensidão de empregados informais que trabalham nas microempresas e nas
empresas de pequeno porte. Esse é o propósito da presente proposta, ou seja, ampliar os
postos de trabalho com redução de encargos sociais e custos para as empresas, incluindo
no mercado formal de trabalho grande parcela dos trabalhadores que, assalariados sem
carteira assinada, não possuem nenhum direito trabalhista.
Entre os empregados, a informalidade atinge mais de 15 milhões de brasileiros. A
grande maioria trabalha nas microempresas e nas empresas de pequeno porte – muitas
delas também informais. Uma inovação nas leis trabalhistas certamente induzirá a
formalização desses empregados e das próprias empresas, protegendo os trabalhadores,
reduzindo a insegurança jurídica das empresas e contribuindo para a Previdência Social.
As microempresas e as empresas de pequeno porte já recebem um tratamento
diferenciado nos campos tributário e previdenciário. Falta agora uma simplificação da
burocracia e uma redução dos custos de contratação.
Esse é o foco do Simples Trabalhista. Trata-se de um programa de inclusão social de
grande amplitude por atingir empresas e os empregados informais.
Para tanto, não há necessidade de mudanças radicais e nem de reforma constitucional.
Pequenos ajustes em leis ordinárias podem viabilizar esse Programa. Com ele, o Brasil terá
mecanismos de proteções especiais para empresas e empregados vulneráveis que vivem
no desamparo.
Nesse sentido, o projeto contempla uma série de mudanças na sistemática de
contratação dos empregados das micro e pequenas empresas, assim definidas no art. 3º da
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 - o Estatuto da Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte.
O projeto tem como base a criação de mecanismos para as microempresas e empresas
de pequeno porte realizarem negociações coletivas em separado e que sejam condizentes
com suas reais condições.
Na situação atual, a CLT estabelece de modo rígido e genérico todas as condições de
trabalho, sem distinguir o tamanho da empresa. Raramente as microempresas e as
empresas de pequeno porte conseguem seguir o que é negociado por empresas de grande
porte e que fazem parte da mesma categoria econômica das primeiras. Isso impõe
despesas insustentáveis, o que desestimula o emprego formal e estimula o emprego
informal. Por isso, impõe-se que, respeitado o principio da livre negociação, essas
empresas, junto com seus empregados, encontrem formas mais realistas de contratação do
trabalho formal. É isso que é feito na maioria dos países que reconhecem a necessidade de
estímulos especiais para desenvolver as microempresas e as empresas de pequeno porte –
o que, alias, é também reconhecido pela Constituição de 1988 no artigo 170 quando diz:
“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça
social, observando os seguintes princípios:
IX – tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis
brasileiras e que tenham sede e administração no País”.
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Este projeto de lei busca a solução dos problemas de contratação pela via do
entendimento, na qual empregados e empregadores estabelecerão proteções mínimas para
quem não tem nenhuma proteção – os informais. A adesão ao programa é voluntária.
O Simples Trabalhista se aplica aos empregados das microempresas e empresas de
pequeno porte que não estejam registrados como empregados formais e protegidos nos
termos dos artigos 13 e 29 da CLT.
A forma de adesão será regulamentada e supervisionada por uma comissão tripartite
presidida pelo Ministro do Trabalho (Art. 2º., § 2º).
O art. 3º estabelece as condições de trabalho que serão acertadas especificamente
para essas empresas e empregados por meio de três mecanismos, a saber: (1) acordos e
convenções coletivas específicas; (2) acordo entre empregados e empregadores; e, (3)
dispositivos legais.
1. Acertos a serem realizados por acordos e convenções - Pela leitura do inciso I do
art. 3º, verifica-se que, por meio de acordos e convenções específicas, as partes poderão:
(a) fixar um regime especial de piso salarial;
O valor desse piso é fixado em convenções coletivas das quais participam empresas
grandes e, raramente, micro e pequenas empresas. Um piso que é razoável para as
grandes empresas geralmente é exagerado para as microempresas e empresas de pequeno
porte. O pagamento de pisos fixados em níveis muito altos de negociação constitui um sério
fator de constrangimento de contratação formal nas microempresas e empresas de pequeno
porte.
É preciso lembrar que as despesas de contratação de 102,43% incidem sobre esse
piso. Muitas vezes, a contratação formal na microempresa ou empresa de pequeno porte
torna-se inviável devido ao valor do piso salarial negociado por um conjunto de empresas e
sindicatos patronais dos quais elas não participam ativamente.
O projeto propõe a articulação de dois mecanismos para atenuar essa importante fonte
de despesa.
A alínea a do inciso I prevê a possibilidade de se fixar valor especial do piso salarial
acertado mediante acordo ou convenção coletiva. E o § 1º. prevê que acordos ou
convenções coletivas específicas para microempresas e empresas de pequeno porte se
sobrepõem a qualquer outro de caráter geral.
Este é um item de despesa de grande importância para as microempresas e empresas
de pequeno porte. A sua redução, juntamente com a redução das despesas com FGTS e
indenização de dispensa, facilitarão a formalização das empresas e dos empregos.
(b) estabelecer condições para compensação de horas – banco de horas;
Isso significa que as horas extras praticadas em determinado dia sejam compensadas
com diminuição do trabalho em outros dias dentro do prazo de um ano, ficando claro,
porém, que essa compensação não deve exceder à soma das jornadas semanais e que as
horas trabalhadas nunca devem ultrapassar o limite de dez horas diárias. Trata-se, portanto,
de uma modificação do art. 59 da CLT. O acordo poderá reduzir a imposição de pagamento
imediato de horas extras, o que constitui despesa bastante pesada no caso das
microempresas e empresas de pequeno porte. O valor mínimo da hora extra é fixado pela
Constituição Federal em 50%, mas muitas convenções coletivas, negociadas entre
empresas de vários portes, inclusive as megaempresas, estabelecem valores de 80%, 100%
e até mais do que isso.
(c) definir, quando for o caso, regras próprias para a participação nos lucros e
resultados;
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A alínea c do inciso I estabelece a possibilidade da participação nos lucros ou
resultados (PLR) ser acertada mediante o empregador e a comissão acima referida e, mais
do que isso, abre a possibilidade para as partes determinarem a forma e periodicidade de
pagamento.
Na Lei 10.101 de 19 de dezembro de 2000, o art. 3º. estabelece que a PLR (que é
isenta de encargos sociais) não substitui ou complementa a remuneração e, por isso, proíbe
o seu pagamento em períodos inferiores a seis meses. Pretendeu-se evitar um pagamento
mensal sem recolhimento das contribuições previdenciárias.
No caso das empresas optantes pelo Simples Nacional, a contribuição à Previdência
Social é feita de maneira indireta e com base em uma alíquota única que é recolhida sobre o
faturamento e não sobre a folha de pagamentos. Portanto, não há porque não abrir a
possibilidade de pagamentos da PLR com periodicidade diferente da estabelecida naquela
Lei.
(d) autorizar o trabalho em domingos e dias feriados.
A alínea d do inciso I do art. 3º flexibiliza o art. 68 da CLT que exige permissão prévia
da autoridade competente para os empregados trabalharem aos domingos. Esse assunto já
foi pacificado para o setor do comércio e serviços pela Le nº 11.603/2001. Basta agora
estendê-lo para as microempresas e empresas de pequeno porte dos demais setores, o que
é garantido por este projeto de lei.
Com isso, o descanso semanal será objeto de acordo escrito entre empregador e
empregado, observada a exigência de descanso semanal. Ou seja, competirá às partes
estabelecerem os dias de trabalho e de descanso. A alínea d do inciso I do mesmo artigo 3º
introduz modificações no art. 70 da CLT que trata do trabalho em dias feriados. O acordo
direto entre empregador e empregado sobre tais descansos reduzirá a burocracia e as
despesas.
2. Acertos a serem realizados por acordos individuais - Pela leitura do inciso II do
art. 3º, verifica-se que, por meio de acordo direto entre os empregados e seu empregador,
eles terão a liberdade de fixar o horário de trabalho durante o gozo do aviso prévio, de
parcelar o 13° salário em até três vezes e fracionar o período de férias em no máximo três
períodos. São condições que aliviam a pressão de caixa das empresas e as estimulam a
formalizar seus empregados.
A alínea b do inciso II modifica a Lei 4.749 de 12 de agosto de 1965 que se refere à
gratificação de natal que obriga o seu pagamento no mês de dezembro em duas parcelas,
sendo a primeira entre fevereiro e novembro, e a segunda em dezembro. O projeto propõe
que, mediante acordo escrito entre empregador e empregado, essa gratificação (13º salário)
possa ser paga em até 6 parcelas, aliviando a pressão de despesas sobre a empresa no
final de cada ano.
A alínea c do inciso II trata das férias, assunto contemplado pelo art. 134, da CLT. O
projeto abre a possibilidade do gozo de férias em até 3 períodos. Isso dá mais liberdade
para a empresa conceder férias em momentos de menor pressão por trabalho. Além disso,
permite o parcelamento do pagamento do abono de férias em três vezes.
Antes de passar adiante, há uma observação importante a fazer. Os acordos firmados
entre empregadores e empregados sobre os temas constantes das alíneas a, b e c do
inciso II serão nulos se contrariarem expressamente normas previstas em acordos e
convenções coletivas específicas para microempresas e empresas de pequeno porte. Na
inexistência de tais acordos e convenções, os empregadores e os empregados terão
liberdade de firmarem os respectivos acordos escritos.
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3. Acertos garantidos por lei
O inciso III do art.3° assegura às empresas do Simples Trabalhista uma assistência
judiciária.
O inciso IV facilita a vida do empregador dessas empresas perante a Justiça do
Trabalho. O projeto de lei prevê que o empregador possa ser substituído nas audiências
judiciais por pessoas que não pertençam à empresa, mas que tenham conhecimentos dos
fatos como é o caso, por exemplo, do contador da mesma. Trata-se de uma medida
simplificadora que libera o tempo do microempresário que não pode se ausentar da
empresa em repetidas audiências dos processos judiciais.
Para que os pequenos negócios possam efetivamente fazer jus ao duplo grau de
jurisdição trabalhista a redução dos valores a título de depósito recursal faz-se necessária,
uma vez que os custos destes depósitos são proibitivos e inibem a busca pela efetiva justiça
trabalhista, conforme prevê o inciso V.
O inciso VI propõe o uso da arbitragem para resolver os conflitos individuais do
trabalho. A lei 9.307 existe desde 1996 e já começa a ser utilizada no campo trabalhista.
Para as micro e pequenas empresas que não dispõem de recursos para sustentar ações
complexas e prolongadas, a arbitragem se afigura como uma solução expedita e pouco
onerosa.
O inciso VII abre a possibilidade de contratação por prazo determinado para qualquer
tipo de atividade. O inciso VII trata do contrato por prazo determinado. O art. 443 da CLT
permite esse tipo de contrato mediante condições muito específicas tais como o trabalho
transitório e o contrato de experiência. O referido inciso propõe um alargamento das
possibilidades desse tipo de contrato, desde que isso implique em um acréscimo no número
de empregados da empresa.
O inciso VIII trata do FGTS e modifica o art. 15 da Lei 8.036 de 11 de maio de 1990 que
trata do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço fixando a alíquota em 2% nos termos da
Lei 9.601/1998. Esta reduzirá sensivelmente o custo de contratação das empresas porque,
além da despesa mensal de 8%, há as despesas da indenização de 40% sobre o saldo do
FGTS no caso de dispensa do empregado (hoje é de 50% por força da Lei Complementar
110). Essa será uma das principais medidas para incentivar as empresas e os empregados
a se formalizarem.
Para evitar a substituição de empregados formais por empregados informais, as alíneas
a e b estabelecem os necessários anteparos de proteção. A primeira estabelece que o
empregado a ser formalizado não tenha conta individualizada no FGTS – ou seja, nunca foi
formal – ou, se tiver, que essa conta esteja inativa por mais de dois anos para definir que
perdeu a condição de formal há muito tempo. A segunda garante que a opção é voluntária e
que o empregado informal, que não tem nenhuma proteção, veja nessa forma de
formalização um primeiro passo para uma proteção ampliada com o passar do tempo.
No inciso VIII está a alma do projeto de lei. O § 1º dá garantia de que os acordos ou
convenções coletivas específicos se sobrepõem a qualquer outro de caráter geral. É isso
que vai permitir às empresas e aos empregados a buscar condições de trabalho realistas e
que, de fato, induzam a formalização e a proteção de quem nada tem nos dias atuais.
Para que tal expediente não se eternize, pois, um dia as empresas chegarão à
formalização de toda a sua força de trabalho, o § 2º limita a existência desse tipo de
contratação a cinco anos. Mais do que isso, o § 3º propõe uma melhoria progressiva no
percentual do FGTS.
O § 4º desse inciso autoriza o Ministério do Trabalho e Emprego a instituir um modelo
de acordo ou contrato-padrão para ser usado pelos empregadores e empregados. Isso visa
simplificar os acordos individuais e, ao mesmo tempo estabelecer uma disciplina para que
se respeitem os princípios do voluntarismo e se evitem transgressões legais.
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O § 5º passa para o SUS e Ministérios do Trabalho e Emprego e Ministério da
Previdência Social a responsabilidade de oferecer os serviços necessários para o
cumprimento dos programas de segurança e medicina do trabalho. Não se trata de fornecer
equipamentos ou de realizar investimentos em segurança e medicina do trabalho, mas sim a
de prover os serviços que, pela lei atual, devem ser contratados pela empresa como é o
caso dos serviços dos médicos e engenheiros de segurança e outros profissionais.
O art. 4º constitui um importante estímulo à adesão ao programa e à formalização dos
empregados. Muitas empresas têm débitos acumulados de passivos trabalhistas anteriores.
Este artigo dá um prazo de um ano para as empresas que aderirem ao Simples Trabalhista
regularizem eventuais débitos trabalhistas. Realizada a opção dentro desse período, ficará
extinta a pretensão punitiva do Estado em relação a esses débitos, impedindo-se, com isso,
a imposição de quaisquer penalidades pecuniárias ou administrativas. Com isso dá-se mais
um estímulo para as empresas aderirem ao regime.
O art. 5º Estabelece as condições para a exclusão da empresa do Simples Trabalhista
procurando punir as que mantiverem em seus quadros empregados informais ou que
descumprirem as regras do programa.
Por fim, o art. 6º prevê a possibilidade de utilização do FGTS para custeio de gastos
com a qualificação profissional. Trata-se de mecanismo de extrema importância, tanto para
as empresas como para os empregados, uma vez que o mercado nacional carece de mão
de obra qualificada
Sala das Sessões, em 25 de fevereiro de 2015

Deputado JÚLIO DELGADO

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
....................................................................................................................................................
TÍTULO VII
DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA
CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça
social, observados os seguintes princípios:
I - soberania nacional;
II - propriedade privada;
III - função social da propriedade;
IV - livre concorrência;
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V - defesa do consumidor;
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e
prestação; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 2003)
VII - redução das desigualdades regionais e sociais;
VIII - busca do pleno emprego;
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as
leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. (Inciso com redação dada pela
Emenda Constitucional nº 6, de 1995)
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade
econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos
em lei.
Art. 171. (Revogado pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
(Republicada no DOU de 6/3/2012 em atendimento ao disposto no art. 5º da
Lei Complementar nº 139, de 10 de novembro de 2011)
Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e
da Empresa de Pequeno Porte; altera
dispositivos das Leis nº 8.212 e 8.213, ambas
de 24 de julho de 1991, da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
da Lei nº 10.189, de 14 de fevereiro de 2001,
da Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro
de 1990; e revoga as Leis nº 9.317, de 5 de
dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de
1999.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece normas gerais relativas ao tratamento
diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no
âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
especialmente no que se refere:
I - à apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação, inclusive
obrigações acessórias;
II - ao cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, inclusive
obrigações acessórias;
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III - ao acesso a crédito e ao mercado, inclusive quanto à preferência nas
aquisições de bens e serviços pelos Poderes Públicos, à tecnologia, ao associativismo e às
regras de inclusão.
IV - ao cadastro nacional único de contribuintes a que se refere o inciso IV do
parágrafo único do art. 146, in fine, da Constituição Federal. (Inciso acrescido pela Lei
Complementar nº 147, de 7/8/2014)

§ 1º Cabe ao Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) apreciar a necessidade
de revisão, a partir de 1º de janeiro de 2015, dos valores expressos em moeda nesta Lei
Complementar.
§ 2º (VETADO)
§ 3º Ressalvado o disposto no Capítulo IV, toda nova obrigação que atinja as
microempresas e empresas de pequeno porte deverá apresentar, no instrumento que a
instituiu, especificação do tratamento diferenciado, simplificado e favorecido para
cumprimento. (Parágrafo acrescido pela Lei Complementar nº 147, de 7/8/2014)
§ 4º Na especificação do tratamento diferenciado, simplificado e favorecido de
que trata o § 3º, deverá constar prazo máximo, quando forem necessários procedimentos
adicionais, para que os órgãos fiscalizadores cumpram as medidas necessárias à emissão de
documentos, realização de vistorias e atendimento das demandas realizadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte com o objetivo de cumprir a nova obrigação.
(Parágrafo acrescido pela Lei Complementar nº 147, de 7/8/2014)

§ 5º Caso o órgão fiscalizador descumpra os prazos estabelecidos na especificação
do tratamento diferenciado e favorecido, conforme o disposto no § 4º, a nova obrigação será
inexigível até que seja realizada visita para fiscalização orientadora e seja reiniciado o prazo
para regularização. (Parágrafo acrescido pela Lei Complementar nº 147, de 7/8/2014)
§ 6º A ausência de especificação do tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido ou da determinação de prazos máximos, de acordo com os §§ 3º e 4º, tornará a
nova obrigação inexigível para as microempresas e empresas de pequeno porte. (Parágrafo
acrescido pela Lei Complementar nº 147, de 7/8/2014)

§ 7º A inobservância do disposto nos §§ 3º a 6º resultará em atentado aos direitos
e garantias legais assegurados ao exercício profissional da atividade empresarial. (Parágrafo
acrescido pela Lei Complementar nº 147, de 7/8/2014)

Art. 2º O tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas
e empresas de pequeno porte de que trata o art. 1º desta Lei Complementar será gerido pelas
instâncias a seguir especificadas:
I - Comitê Gestor do Simples Nacional, vinculado ao Ministério da Fazenda,
composto por 4 (quatro) representantes da Secretaria da Receita Federal do Brasil, como
representantes da União, 2 (dois) dos Estados e do Distrito Federal e 2 (dois) dos Municípios,
para tratar dos aspectos tributários; e
II - Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com a
participação dos órgãos federais competentes e das entidades vinculadas ao setor, para tratar
dos demais aspectos, ressalvado o disposto no inciso III do caput deste artigo;
III - Comitê para Gestão da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da
Legalização de Empresas e Negócios - CGSIM, vinculado à Secretaria da Micro e Pequena
Empresa da Presidência da República, composto por representantes da União, dos Estados e
do Distrito Federal, dos Municípios e demais órgãos de apoio e de registro empresarial, na
forma definida pelo Poder Executivo, para tratar do processo de registro e de legalização de
empresários e de pessoas jurídicas. (Inciso com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de
7/8/2014)

§ 1º Os Comitês de que tratam os incisos I e III do caput deste artigo serão
presididos e coordenados por representantes da União.
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§ 2º Os representantes dos Estados e do Distrito Federal nos Comitês referidos nos
incisos I e III do caput deste artigo serão indicados pelo Conselho Nacional de Política
Fazendária - CONFAZ e os dos Municípios serão indicados, um pela entidade representativa
das Secretarias de Finanças das Capitais e outro pelas entidades de representação nacional dos
Municípios brasileiros.
§ 3º As entidades de representação referidas no inciso III do caput e no § 2º deste
artigo serão aquelas regularmente constituídas há pelo menos 1 (um) ano antes da publicação
desta Lei Complementar.
§ 4º Os Comitês de que tratam os incisos I e III do caput deste artigo elaborarão
seus regimentos internos mediante resolução.
§ 5º O Fórum referido no inciso II do caput deste artigo tem por finalidade
orientar e assessorar a formulação e coordenação da política nacional de desenvolvimento das
microempresas e empresas de pequeno porte, bem como acompanhar e avaliar a sua
implantação, sendo presidido e coordenado pela Secretaria da Micro e Pequena Empresa da
Presidência da República. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.792, de 28/3/2013)
§ 6º Ao Comitê de que trata o inciso I do caput deste artigo compete regulamentar
a opção, exclusão, tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança, dívida ativa, recolhimento
e demais itens relativos ao regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, observadas
as demais disposições desta Lei Complementar.
§ 7º Ao Comitê de que trata o inciso III do caput deste artigo compete, na forma
da lei, regulamentar a inscrição, cadastro, abertura, alvará, arquivamento, licenças, permissão,
autorização, registros e demais itens relativos à abertura, legalização e funcionamento de
empresários e de pessoas jurídicas de qualquer porte, atividade econômica ou composição
societária.
§ 8º Os membros dos Comitês de que tratam os incisos I e III do caput deste
artigo serão designados, respectivamente, pelos Ministros de Estado da Fazenda e da
Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República, mediante indicação dos
órgãos e entidades vinculados. (Parágrafo com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 7/8/2014)
§ 9º O CGSN poderá determinar, com relação à microempresa e à empresa de
pequeno porte optante pelo Simples Nacional, a forma, a periodicidade e o prazo:
I - de entrega à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB de uma única
declaração com dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores da
contribuição para a Seguridade Social devida sobre a remuneração do trabalho, inclusive a
descontada dos trabalhadores a serviço da empresa, do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS e outras informações de interesse do Ministério do Trabalho e Emprego MTE, do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e do Conselho Curador do FGTS,
observado o disposto no § 7º deste artigo; e
II - do recolhimento das contribuições descritas no inciso I e do FGTS. (Parágrafo
acrescido pela Lei Complementar nº 147, de 7/8/2014)

§ 10. O recolhimento de que trata o inciso II do § 9º deste artigo poderá se dar de
forma unificada relativamente aos tributos apurados na forma do Simples Nacional. (Parágrafo
acrescido pela Lei Complementar nº 147, de 7/8/2014)

§ 11. A entrega da declaração de que trata o inciso I do § 9º substituirá, na forma
regulamentada pelo CGSN, a obrigatoriedade de entrega de todas as informações, formulários
e declarações a que estão sujeitas as demais empresas ou equiparados que contratam
trabalhadores, inclusive relativamente ao recolhimento do FGTS, à Relação Anual de
Informações Sociais e ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. (Parágrafo acrescido
pela Lei Complementar nº 147, de 7/8/2014)

§ 12. Na hipótese de recolhimento do FGTS na forma do inciso II do § 9º deste
artigo, deve-se assegurar a transferência dos recursos e dos elementos identificadores do
recolhimento ao gestor desse fundo para crédito na conta vinculada do trabalhador. (Parágrafo
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acrescido pela Lei Complementar nº 147, de 7/8/2014)

§ 13. O documento de que trata o inciso I do § 9º tem caráter declaratório,
constituindo instrumento hábil e suficiente para a exigência dos tributos, contribuições e dos
débitos fundiários que não tenham sido recolhidos resultantes das informações nele prestadas.
(Parágrafo acrescido pela Lei Complementar nº 147, de 7/8/2014)

CAPÍTULO II
DA DEFINIÇÃO DE MICROEMPRESA E DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual
de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10
de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas
Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual
ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e
II - no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita
bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
§ 1º Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste artigo, o
produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços
prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e
os descontos incondicionais concedidos.
§ 2º No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, o limite a que se
refere o caput deste artigo será proporcional ao número de meses em que a microempresa ou a
empresa de pequeno porte houver exercido atividade, inclusive as frações de meses.
§ 3º O enquadramento do empresário ou da sociedade simples ou empresária
como microempresa ou empresa de pequeno porte bem como o seu desenquadramento não
implicarão alteração, denúncia ou qualquer restrição em relação a contratos por elas
anteriormente firmados.
§ 4º Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta
Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
I - de cujo capital participe outra pessoa jurídica;
II - que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica
com sede no exterior;
III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou
seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei
Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do
caput deste artigo;
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de
outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica
com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II
do caput deste artigo;
VI - constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica;
VIII - que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de
desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento
ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e
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câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de
previdência complementar;
IX - resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário
anteriores;
X - constituída sob a forma de sociedade por ações.
XI - cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do
serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. (Inciso acrescido pela Lei
Complementar nº 147, de 7/8/2014)

§ 5º O disposto nos incisos IV e VII do § 4º deste artigo não se aplica à
participação no capital de cooperativas de crédito, bem como em centrais de compras, bolsas
de subcontratação, no consórcio referido no art. 50 desta Lei Complementar e na sociedade de
propósito específico prevista no art. 56 desta Lei Complementar, e em associações
assemelhadas, sociedades de interesse econômico, sociedades de garantia solidária e outros
tipos de sociedade, que tenham como objetivo social a defesa exclusiva dos interesses
econômicos das microempresas e empresas de pequeno porte.
§ 6º Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte incorrer em
alguma das situações previstas nos incisos do § 4º, será excluída do tratamento jurídico
diferenciado previsto nesta Lei Complementar, bem como do regime de que trata o art. 12,
com efeitos a partir do mês seguinte ao que incorrida a situação impeditiva.
§ 7º Observado o disposto no § 2º deste artigo, no caso de início de atividades, a
microempresa que, no ano-calendário, exceder o limite de receita bruta anual previsto no
inciso I do caput deste artigo passa, no ano-calendário seguinte, à condição de empresa de
pequeno porte.
§ 8º Observado o disposto no § 2º deste artigo, no caso de início de atividades, a
empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, não ultrapassar o limite de receita bruta
anual previsto no inciso I do caput deste artigo passa, no ano-calendário seguinte, à condição
de microempresa.
§ 9º A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite de
receita bruta anual previsto no inciso II do caput fica excluída, no mês subsequente à
ocorrência do excesso, do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar,
incluído o regime de que trata o art. 12, para todos os efeitos legais, ressalvado o disposto nos
§§ 9º-A, 10 e 12.
§ 9º-A. Os efeitos da exclusão prevista no § 9º dar-se-ão no ano-calendário
subsequente se o excesso verificado em relação à receita bruta não for superior a 20% (vinte
por cento) do limite referido no inciso II do caput.
§ 10. A empresa de pequeno porte que no decurso do ano-calendário de início de
atividade ultrapassar o limite proporcional de receita bruta de que trata o § 2º estará excluída
do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, bem como do regime
de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, com efeitos retroativos ao início de suas
atividades.
§ 11. Na hipótese de o Distrito Federal, os Estados e os respectivos Municípios
adotarem um dos limites previstos nos incisos I e II do caput do art. 19 e no art. 20, caso a
receita bruta auferida pela empresa durante o ano-calendário de início de atividade ultrapasse
1/12 (um doze avos) do limite estabelecido multiplicado pelo número de meses de
funcionamento nesse período, a empresa não poderá recolher o ICMS e o ISS na forma do
Simples Nacional, relativos ao estabelecimento localizado na unidade da federação que os
houver adotado, com efeitos retroativos ao início de suas atividades.
§ 12. A exclusão de que trata o § 10 não retroagirá ao início das atividades se o
excesso verificado em relação à receita bruta não for superior a 20% (vinte por cento) do
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respectivo limite referido naquele parágrafo, hipótese em que os efeitos da exclusão dar-se-ão
no ano-calendário subsequente.
§ 13. O impedimento de que trata o § 11 não retroagirá ao início das atividades se
o excesso verificado em relação à receita bruta não for superior a 20% (vinte por cento) dos
respectivos limites referidos naquele parágrafo, hipótese em que os efeitos do impedimento
ocorrerão no ano-calendário subsequente.
§ 14. Para fins de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno
porte, poderão ser auferidas receitas no mercado interno até o limite previsto no inciso II do
caput ou no § 2º, conforme o caso, e, adicionalmente, receitas decorrentes da exportação de
mercadorias ou serviços, inclusive quando realizada por meio de comercial exportadora ou da
sociedade de propósito específico prevista no art. 56 desta Lei Complementar, desde que as
receitas de exportação também não excedam os referidos limites de receita bruta anual.
(Parágrafo com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 7/8/2014, publicada no DOU de 8/8/2014, com
produção de efeitos a partir de 1º de janeiro do primeiro ano subsequente ao da publicação)

§ 15. Na hipótese do § 14, para fins de determinação da alíquota de que trata o §
1º do art. 18, da base de cálculo prevista em seu § 3º e das majorações de alíquotas previstas
em seus §§ 16, 16- A, 17 e 17-A, será considerada a receita bruta total da empresa nos
mercados interno e externo. (Vide Lei Complementar nº 147, de 7/8/2014)
§ 16. O disposto neste artigo será regulamentado por resolução do CGSN.
(Parágrafo acrescido pela Lei Complementar nº 147, de 7/8/2014)

Art. 3º-A. Aplica-se ao produtor rural pessoa física e ao agricultor familiar
conceituado na Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, com situação regular na Previdência
Social e no Município que tenham auferido receita bruta anual até o limite de que trata o
inciso II do caput do art. 3º o disposto nos arts. 6º e 7º nos Capítulos V a X, na Seção IV do
Capítulo XI e no Capítulo XII desta Lei Complementar, ressalvadas as disposições da Lei nº
11.718, de 20 de junho de 2008.
Parágrafo único. A equiparação de que trata o caput não se aplica às disposições
do Capítulo IV desta Lei Complementar. (Artigo acrescido pela Lei Complementar nº 147, de 7/8/2014)
Art. 3º-B. Os dispositivos desta Lei Complementar, com exceção dos dispostos no
Capítulo IV, são aplicáveis a todas as microempresas e empresas de pequeno porte, assim
definidas pelos incisos I e II do caput e § 4º do art. 3º, ainda que não enquadradas no regime
tributário do Simples Nacional, por vedação ou por opção. (Artigo acrescido pela Lei Complementar
nº 147, de 7/8/2014)

CAPÍTULO III
DA INSCRIÇÃO E DA BAIXA
Art. 4º Na elaboração de normas de sua competência, os órgãos e entidades
envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo, deverão
considerar a unicidade do processo de registro e de legalização de empresários e de pessoas
jurídicas, para tanto devendo articular as competências próprias com aquelas dos demais
membros, e buscar, em conjunto, compatibilizar e integrar procedimentos, de modo a evitar a
duplicidade de exigências e garantir a linearidade do processo, da perspectiva do usuário.
§ 1º O processo de abertura, registro, alteração e baixa da microempresa e
empresa de pequeno porte, bem como qualquer exigência para o início de seu funcionamento,
deverão ter trâmite especial e simplificado, preferencialmente eletrônico, opcional para o
empreendedor, observado o seguinte: (Parágrafo com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de
7/8/2014)

I - poderão ser dispensados o uso da firma, com a respectiva assinatura autógrafa,
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o capital, requerimentos, demais assinaturas, informações relativas ao estado civil e regime de
bens, bem como remessa de documentos, na forma estabelecida pelo CGSIM; e
II - o cadastro fiscal estadual ou municipal poderá ser simplificado ou ter sua
exigência postergada, sem prejuízo da possibilidade de emissão de documentos fiscais de
compra, venda ou prestação de serviços, vedada, em qualquer hipótese, a imposição de custos
pela autorização para emissão, inclusive na modalidade avulsa. (Vide Lei Complementar nº 147, de
7/8/2014)

§ 2º (REVOGADO)
§ 3º Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar, ficam reduzidos a 0 (zero)
todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao
funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e
encerramento e aos demais itens relativos ao Microempreendedor Individual, incluindo os
valores referentes a taxas, a emolumentos e a demais contribuições relativas aos órgãos de
registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade
técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas. (Parágrafo com
redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 7/8/2014)

§ 3º-A. O agricultor familiar, definido conforme a Lei nº 11.326, de 24 de julho de
2006, e identificado pela Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP física ou jurídica, bem
como o MEI e o empreendedor de economia solidária ficam isentos de taxas e outros valores
relativos à fiscalização da vigilância sanitária. (Parágrafo acrescido pela Lei Complementar nº 147, de
7/8/2014)

§ 4º No caso do MEI, de que trata o art. 18-A desta Lei Complementar, a cobrança
associativa ou oferta de serviços privados relativos aos atos de que trata o § 3º deste artigo
somente poderá ser efetuada a partir de demanda prévia do próprio MEI, firmado por meio de
contrato com assinatura autógrafa, observando-se que:
I - para a emissão de boletos de cobrança, os bancos públicos e privados deverão
exigir das instituições sindicais e associativas autorização prévia específica a ser emitida pelo
CGSIM;
II - o desrespeito ao disposto neste parágrafo configurará vantagem ilícita pelo
induzimento ao erro em prejuízo do MEI, aplicando-se as sanções previstas em lei. (Parágrafo
acrescido pela Lei Complementar nº 147, de 7/8/2014)
§ 5º (VETADO na Lei Complementar nº 147, de 7/8/2014)

.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO VI
DA SIMPLIFICAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO
.......................................................................................................................................................
Seção III
Do Acesso à Justiça do Trabalho
Art. 54. É facultado ao empregador de microempresa ou de empresa de pequeno
porte fazer-se substituir ou representar perante a Justiça do Trabalho por terceiros que
conheçam dos fatos, ainda que não possuam vínculo trabalhista ou societário.
CAPÍTULO VII
DA FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA
Art. 55. A fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhista, metrológico,
sanitário, ambiental, de segurança e de uso e ocupação do solo das microempresas e empresas
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de pequeno porte deverá ter natureza prioritariamente orientadora, quando a atividade ou
situação, por sua natureza, comportar grau de risco compatível com esse procedimento.
(“Caput” do artigo com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 7/8/2014)

§ 1º Será observado o critério de dupla visita para lavratura de autos de infração,
salvo quando for constatada infração por falta de registro de empregado ou anotação da
Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, ou, ainda, na ocorrência de reincidência,
fraude, resistência ou embaraço à fiscalização.
§ 2º (VETADO).
§ 3º Os órgãos e entidades competentes definirão, em 12 (doze) meses, as
atividades e situações cujo grau de risco seja considerado alto, as quais não se sujeitarão ao
disposto neste artigo.
§ 4º O disposto neste artigo não se aplica ao processo administrativo fiscal
relativo a tributos, que se dará na forma dos arts. 39 e 40 desta Lei Complementar.
§ 5º O disposto no § 1º aplica-se à lavratura de multa pelo descumprimento de
obrigações acessórias relativas às matérias do caput, inclusive quando previsto seu
cumprimento de forma unificada com matéria de outra natureza, exceto a trabalhista.
(Parágrafo acrescido pela Lei Complementar nº 147, de 7/8/2014)

§ 6º A inobservância do critério de dupla visita implica nulidade do auto de
infração lavrado sem cumprimento ao disposto neste artigo, independentemente da natureza
principal ou acessória da obrigação. (Parágrafo acrescido pela Lei Complementar nº 147, de 7/8/2014)
§ 7º Os órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital e
municipal deverão observar o princípio do tratamento diferenciado, simplificado e favorecido
por ocasião da fixação de valores decorrentes de multas e demais sanções administrativas.
(Parágrafo acrescido pela Lei Complementar nº 147, de 7/8/2014)

§ 8º A inobservância do disposto no caput deste artigo implica atentado aos
direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional da atividade empresarial.
(Parágrafo acrescido pela Lei Complementar nº 147, de 7/8/2014)

§ 9º O disposto no caput deste artigo não se aplica a infrações relativas à
ocupação irregular da reserva de faixa não edificável, de área destinada a equipamentos
urbanos, de áreas de preservação permanente e nas faixas de domínio público das rodovias,
ferrovias e dutovias ou de vias e logradouros públicos. (Parágrafo acrescido pela Lei Complementar
nº 147, de 7/8/2014)

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

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art.
180 da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Fica aprovada a Consolidação das Leis do Trabalho, que a este decreto-lei
acompanha, com as alterações por ela introduzidas na legislação vigente.
Parágrafo único. Continuam em vigor as disposições legais transitórias ou de
emergência, bem como as que não tenham aplicação em todo o território nacional.
Art. 2º O presente decreto-lei entrará em vigor em 10 de novembro de 1943.
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Rio de Janeiro, 1 de maio de 1943, 122º da Independência e 55º da República.
GETÚLIO VARGAS.
Alexandre Marcondes Filho.
.......................................................................................................................................................
TÍTULO II
DAS NORMAS GERAIS DE TUTELA DO TRABALHO
CAPÍTULO I
DA IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Seção I
Da Carteira de Trabalho e Previdência Social
(Seção com redação dada pelo Decreto-Lei nº 926, de 10/10/1969)
Art. 13. A Carteira de Trabalho e Previdência Social é obrigatória para o exercício
de qualquer emprego, inclusive de natureza rural, ainda que em caráter temporário, e para o
exercício por conta própria de atividade profissional remunerada. (“Caput” do artigo com
redação dada pelo Decreto-Lei nº 926, de 10/10/1969)
§ 1º O disposto neste artigo aplica-se, igualmente a quem:
I - proprietário rural ou não, trabalhe individualmente ou em regime de economia
familiar, assim entendido o trabalho dos membros da mesma família, indispensável à própria
subsistência, e exercido em condições de mútua dependência e colaboração;
II - em regime de economia familiar e sem empregado, explore área não
excedente do módulo rural ou de outro limite que venha a ser fixado, para cada região, pelo
Ministério do Trabalho e Previdência Social. (Parágrafo com redação dada pelo Decreto-Lei
nº 926, de 10/10/1969)
§ 2º A Carteira de Trabalho e Previdência Social e respectiva Ficha de Declaração
obedecerão aos modelos que o Ministério do Trabalho e Previdência Social adotar.
(Parágrafo com redação dada pelo Decreto-Lei nº 926, de 10/10/1969)
§ 3° Nas localidades onde não for emitida a Carteira de Trabalho e Previdência
Social poderá ser admitido, até 30 (trinta) dias, o exercício de emprego ou atividade
remunerada por quem não a possua, ficando a empresa obrigada a permitir o comparecimento
do empregado ao posto de emissão mais próximo. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº
5.686, de 3/8/1971)
§ 4º Na hipótese do § 3º:
I - O empregador fornecerá ao empregado, no ato da admissão, documento do
qual constem a data da admissão, a natureza do trabalho, o salário e a forma de seu
pagamento;
II - se o empregado ainda não possuir a carteira na data em que for dispensado, o
empregador lhe fornecerá atestado de que conste o histórico da relação empregatícia.
(Parágrafo acrescido pelo Decreto-Lei nº 926, de 10/10/1969)
Seção II
Da Emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social
Art. 14. A Carteira de Trabalho e Previdência Social será emitida pelas Delegacias
Regionais do Trabalho ou mediante convênio, pelos órgãos federais, estaduais e municipais
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5760

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 450/2015

19

da administração direta ou indireta. (“Caput” do artigo com redação dada pelo Decreto-Lei
nº 926, de 10/10/1969)
Parágrafo único. Inexistindo convênio com os órgãos indicados ou na inexistência
destes, poderá ser admitido convênio com sindicatos para o mesmo fim. (Parágrafo único
com redação dada pela Lei nº 5.686, de 3/8/1971)
Art. 15. Para obtenção da Carteira de Trabalho e Previdência Social o interessado
comparecerá pessoalmente ao órgão emitente, onde será identificado e prestará as declarações
necessárias. (Artigo com redação dada pelo Decreto-Lei nº 926, de 10/10/1969)
Art. 16. A Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, além do número,
série, data de emissão e folhas destinadas às anotações pertinentes ao contrato de trabalho e as
de interesse da Previdência Social, conterá:
I - fotografia, de frente, modelo 3x4;
II - nome, filiação, data e lugar de nascimento e assinatura;
III - nome, idade e estado civil dos dependentes;
IV - número do documento de naturalização ou data da chegada ao Brasil e
demais elementos constantes da identidade de estrangeiro, quando for o caso.
Parágrafo único. A Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS será
fornecida mediante a apresentação de:
a) duas fotografias com as características mencionadas no inciso I;
b) qualquer documento oficial de identificação pessoal do interessado no qual
possam ser colhidos dados referentes ao nome completo, filiação, data e lugar de nascimento.
(Artigo com redação dada pela Lei nº 8.260, de 12/12/1991)
Art.17. Na impossibilidade de apresentação pelo interessado, de documento
idôneo que o qualifique, a Carteira de Trabalho e Previdência Social será fornecida com base
em declarações verbais confirmadas por duas testemunhas, lavrando-se na primeira folha de
anotações gerais da carteira termo assinado pelas mesmas testemunhas.
§ 1º Tratando-se de menor de 18 anos, as declarações previstas neste artigo serão
prestadas por seu responsável legal.
§ 2º Se o interessado não souber ou não puder assinar sua carteira, ela será
fornecida mediante impressão digital ou assinatura a rogo. (Artigo com redação dada pelo
Decreto-Lei nº 926, de 10/10/1969)
Art. 18. (Revogado pela Lei nº 7.855, de 24/10/1989)
Art. 19. (Revogado pela Lei nº 7.855, de 24/10/1989)
Art. 20. As anotações relativas a alteração do estado civil e aos dependentes do
portador da Carteira de Trabalho e Previdência Social serão feitas pelo Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) e somente em sua falta, por qualquer dos órgãos emitentes. (Artigo com
redação dada pelo Decreto-Lei nº 926, de 10/10/1969)
Art. 21. Em caso de imprestabilidade ou esgotamento do espaço destinado a
registro e anotações, o interessado deverá obter outra carteira, conservando-se o número e a
série da anterior: (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 5.686, de 3/8/1971)
§ 1º (Revogado pelo Decreto-Lei nº 926, de 10/10/1969)
§ 2º (Revogado pelo Decreto-Lei nº 926, de 10/10/1969)
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Art. 22. (Revogado pelo Decreto-Lei nº 926, de 10/10/1969)
Art. 23. (Revogado pelo Decreto-Lei nº 926, de 10/10/1969)
Art. 24. (Revogado pelo Decreto-Lei nº 926, de 10/10/1969)
Seção III
Da Entrega das Carteiras de Trabalho e Previdência Social
Art. 25. As Carteiras de Trabalho e Previdência Social serão entregues aos
interessados pessoalmente, mediante recibo. (Expressão “carteiras profissionais” alterada
pelo Decreto-Lei nº 926, de 10/10/1969)
Art. 26. Os sindicatos poderão, mediante solicitação das respectivas diretorias,
incumbir-se da entrega da Carteira de Trabalho e Previdência Social pedidas por seus
associados e pelos demais profissionais da mesma classe. (“Caput” do artigo com redação
dada pelo Decreto-Lei nº 229, de 28/2/1967)
Parágrafo único. Não poderão os sindicatos, sob pena das sanções previstas neste
Capítulo, cobrar remuneração pela entrega da Carteira de Trabalho e Previdência Social, cujo
serviço nas respectivas sedes será fiscalizado pelas Delegacias Regionais ou órgãos
autorizados. (Parágrafo único com redação dada pelo Decreto-Lei nº 229, de 28/2/1967;
expressão “carteira profissional” alterada pelo Decreto-Lei nº 926, de 10/10/1969)
Art. 27. (Revogado pela Lei nº 7.855, de 24/10/1989)
Art. 28. (Revogado pela Lei nº 7.855, de 24/10/1989)
Seção IV
Das Anotações
Art. 29. A Carteira de Trabalho e Previdência Social será obrigatoriamente
apresentada, contra recibo, pelo trabalhador ao empregador que o admitir, o qual terá o prazo
de 48 (quarenta e oito) horas para nela anotar, especificamente, a data de admissão, a
remuneração e as condições especiais, se houver, sendo facultada a adoção de sistema
manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do
Trabalho. (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 7.855, de 24/10/1989)
§ 1º As anotações concernentes à remuneração devem especificar o salário,
qualquer que seja sua forma de pagamento, seja ele em dinheiro ou em utilidades, bem como
a estimativa da gorjeta. (Parágrafo com redação dada pelo Decreto-Lei nº 229, de 28/2/1967)
§ 2° As anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social serão feitas:
a) na data-base;
b) a qualquer tempo, por solicitação do trabalhador;
c) no caso de rescisão contratual; ou
d) necessidade de comprovação perante a Previdência Social. (Parágrafo com
redação dada pela Lei nº 7.855, de 24/10/1989)
§ 3° A falta de cumprimento pelo empregador do disposto neste artigo acarretará a
lavratura do auto de infração, pelo Fiscal do Trabalho, que deverá, de ofício, comunicar a falta
de anotação ao órgão competente, para o fim de instaurar o processo de anotação. (Parágrafo
com redação dada pela Lei nº 7.855, de 24/10/1989)
§ 4º É vedado ao empregador efetuar anotações desabonadoras à conduta do
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empregado em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social. (Parágrafo acrescido pela Lei
nº 10.270, de 29/8/2001)
§ 5º O descumprimento do disposto no § 4º deste artigo submeterá o empregador
ao pagamento de multa prevista no art. 52 deste Capítulo. (Parágrafo acrescido pela Lei nº
10.270, de 29/8/2001)
Art. 30. Os acidentes do trabalho serão obrigatoriamente anotados pelo Instituto
Nacional da Previdência Social na carteira do acidentado. (Artigo com redação dada pelo
Decreto-Lei nº 926, de 10/10/1969)
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DA DURAÇÃO DO TRABALHO
....................................................................................................................................................
Seção II
Da Jornada de Trabalho
......................................................................................................................................................
Art. 59. A duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas
suplementares, em número não excedente de 2 (duas), mediante acordo escrito entre
empregador e empregado, ou mediante contrato coletivo de trabalho.
§ 1º Do acordo ou do contrato coletivo de trabalho deverá constar,
obrigatoriamente, a importância da remuneração da hora suplementar, que será, pelo menos,
20% (vinte por cento) superior à da hora normal. (Vide art. 7º, XVI da Constituição Federal
de 1988)
§ 2º Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou
convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela
correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de
um ano, à soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite
máximo de dez horas diárias. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº
2.164-41, de 24/8/2001)
§ 3º Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho sem que tenha havido a
compensação integral da jornada extraordinária, na forma do parágrafo anterior, fará o
trabalhador jus ao pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da
remuneração na data da rescisão. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.601, de 21/1/1998)
§ 4° Os empregados sob o regime de tempo parcial não poderão prestar horas
extras. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 24/8/2001)
Art. 60. Nas atividades insalubres, assim consideradas as constantes dos quadros
mencionados no capítulo "Da Segurança e Medicina do Trabalho", ou que neles venham a ser
acrescidas por ato do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, quaisquer prorrogações só
poderão ser acordadas mediante licença prévia das autoridades competentes em matéria de
higiene do trabalho, as quais, para esse efeito, procederão aos necessários exames locais e à
verificação dos métodos e processos de trabalho, quer diretamente, quer por intermédio de
autoridades sanitárias federais, estaduais e municipais, com quem entrarão em entendimento
para tal fim. (Expressão "Higiene e Segurança do Trabalho" alterada pela Lei nº 6.514, de
22/12/1977) (Vide art. 7º, XXXIII da Constituição Federal de 1988)
Art. 61. Ocorrendo necessidade imperiosa, poderá a duração do trabalho exceder
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do limite legal ou convencionado, seja para fazer face a motivo de força maior, seja para
atender à realização ou conclusão de serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar
prejuízo manifesto.
§ 1º O excesso, nos casos deste artigo, poderá ser exigido independentemente de
acordo ou contrato coletivo e deverá ser comunicado, dentro de 10 (dez) dias, à autoridade
competente em matéria de trabalho, ou, antes desse prazo, justificado no momento da
fiscalização sem prejuízo dessa comunicação.
§ 2º Nos casos de excesso de horário por motivo de força maior, a remuneração da
hora excedente não será inferior à da hora normal. Nos demais casos de excesso previstos
neste artigo, a remuneração será, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) superior à da hora
normal, e o trabalho não poderá exceder de 12 (doze) horas, desde que a lei não fixe
expressamente outro limite. (Vide art. 7º, XVI da Constituição Federal de 1988)
§ 3º Sempre que ocorrer interrupção do trabalho, resultante de causas acidentais,
ou de força maior, que determinem a impossibilidade de sua realização, a duração do trabalho
poderá ser prorrogada pelo tempo necessário até o máximo de 2 (duas) horas, durante o
número de dias indispensáveis à recuperação do tempo perdido, desde que não exceda de 10
(dez) horas diárias, em período não superior a 45 (quarenta e cinco) dias por ano, sujeita essa
recuperação à prévia autorização da autoridade competente.
Art. 62. Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo: (“Caput” do
artigo com redação dada pela Lei nº 8.966, de 27/12/1994)
I - os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de
horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na Carteira de Trabalho e Previdência
Social e no registro de empregados; (Inciso com redação dada pela Lei nº 8.966, de
27/12/1994)
II - os gerentes, assim considerados os exercentes de cargos de gestão, aos quais
se equiparam, para efeito do disposto neste artigo, os diretores e chefes de departamento ou
filial. (Inciso com redação dada pela Lei nº 8.966, de 27/12/1994)
Parágrafo único. O regime previsto neste capítulo será aplicável aos empregados
mencionados no inciso II deste artigo, quando o salário do cargo de confiança,
compreendendo a gratificação de função, se houver, for inferior ao valor do respectivo salário
efetivo acrescido de 40% (quarenta por cento). (Parágrafo único acrescido pela Lei nº 8.966,
de 27/12/1994)
Art. 63. Não haverá distinção entre empregados e interessados, e a participação
em lucros e comissões, salvo em lucros de caráter social, não exclui o participante do regime
deste Capítulo.
Art. 64. O salário-hora normal, no caso de empregado mensalista, será obtido
dividindo-se o salário mensal correspondente à duração do trabalho, a que se refere o art. 58,
por 30 (trinta) vezes o número de horas dessa duração.
Parágrafo único. Sendo o número de dias inferiores a 30 (trinta), adotar-se-á para
o cálculo, em lugar desse número, o de dias de trabalho por mês.
Art. 65. No caso do empregado diarista, o salário-hora normal será obtido
dividindo-se o salário diário correspondente à duração do trabalho, estabelecido no art. 58,
pelo número de horas de efetivo trabalho.
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Seção III
Dos Períodos de Descanso
Art. 66. Entre 2 (duas) jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 11
(onze) horas consecutivas para descanso.
Art. 67. Será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 (vinte e
quatro) horas consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade
imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo, no todo ou em parte.
Parágrafo único. Nos serviços que exijam trabalho aos domingos, com exceção
quanto aos elencos teatrais, será estabelecida escala de revezamento, mensalmente organizada
e constando do quadro sujeito à fiscalização.
Art. 68. O trabalho em domingo, seja total ou parcial, na forma do art.67, será
sempre subordinado à permissão prévia da autoridade competente em matéria de trabalho.
Parágrafo único. A permissão será concedida a título permanente nas atividades
que, por sua natureza ou pela conveniência pública, devem ser exercidas aos domingos,
cabendo ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio expedir instruções em que sejam
especificadas tais atividades. Nos demais casos, ela será dada sob forma transitória, com
discriminação do período autorizado, o qual, de cada vez, não excederá de 60 (sessenta) dias.
Art. 69. Na regulamentação do funcionamento de atividades sujeitas ao regime
deste Capítulo, os municípios atenderão aos preceitos nele estabelecidos, e as regras que
venham a fixar não poderão contrariar tais preceitos nem as instruções que, para seu
cumprimento, forem expedidas pelas autoridades competentes em matéria de trabalho.
Art. 70. Salvo o disposto nos artigos 68 e 69, é vedado o trabalho em dias feriados
nacionais e feriados religiosos, nos termos da legislação própria. (Artigo com redação dada
pelo Decreto-Lei nº 229, de 28/2/1967)
Art. 71. Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é
obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo,
de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder
de 2 (duas) horas.
§ 1º Não excedendo de 6 (seis) horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório um
intervalo de 15 (quinze) minutos quando a duração ultrapassar 4 (quatro) horas.
§ 2º Os intervalos de descanso não serão computados na duração do trabalho.
§ 3º O limite mínimo de 1 (uma) hora para repouso ou refeição poderá ser
reduzido por ato do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, quando ouvida o Serviço de
Alimentação de Previdência Social, se verificar que o estabelecimento atende integralmente
às exigências concernentes à organização dos refeitórios, e quando os respectivos empregados
não estiverem sob regime de trabalho prorrogado a horas suplementares.
§ 4º Quando o intervalo para repouso e alimentação, previsto neste artigo, não for
concedido pelo empregador, este ficará obrigado a remunerar o período correspondente com
um acréscimo de no mínimo cinqüenta por cento sobre o valor da remuneração da hora
normal de trabalho. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 8.923, de 27/7/1994)
§ 5º Os intervalos expressos no caput e no § 1º poderão ser fracionados quando
compreendidos entre o término da primeira hora trabalhada e o início da última hora
trabalhada, desde que previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho, ante a natureza
do serviço e em virtude das condições especiais do trabalho a que são submetidos estritamente
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os motoristas, cobradores, fiscalização de campo e afins nos serviços de operação de veículos
rodoviários, empregados no setor de transporte coletivo de passageiros, mantida a mesma
remuneração e concedidos intervalos para descanso menores e fracionados ao final de cada
viagem, não descontados da jornada. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.619, de 30/4/2012,
publicada no DOU de 2/5/2012, em vigor 45 dias após a publicação)
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO IV
DAS FÉRIAS ANUAIS
(Capítulo com redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.535, de 13/4/1977)
.......................................................................................................................................................
Art. 134. As férias serão concedidas por ato do empregador, em um só período
nos 12 (doze) meses subseqüentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito.
(“Caput” do artigo com redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.535, de 13/4/1977)
§ 1° Somente em casos excepcionais serão as férias concedidas em dois períodos,
um dos quais não poderá ser inferior a 10 (dez) dias corridos. (Parágrafo acrescido pelo
Decreto-Lei nº 1.535, de 13/4/1977)
§ 2º Aos menores de 18 (dezoito) anos e aos maiores de 50 (cinqüenta) anos de
idade, as férias serão sempre concedidas de uma só vez. (Parágrafo acrescido pelo DecretoLei nº 1.535, de 13/4/1977)
Art. 135. A concessão das férias será participada, por escrito, ao empregado, com
antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias. Dessa participação o interessado dará recibo.
(“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 7.414, de 9/12/1985)
§ 1° O empregado não poderá entrar no gozo das férias sem que apresente ao
empregador sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, para que nela seja anotada a
respectiva concessão. (Parágrafo acrescido pelo Decreto-Lei nº 1.535, de 13/4/1977)
§ 2º A concessão das férias será, igualmente, anotada no livro ou nas fichas de
registro dos empregados. (Parágrafo acrescido pelo Decreto-Lei nº 1.535, de 13/4/1977)
.......................................................................................................................................................
TÍTULO IV
DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 442. Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso,
correspondente à relação de emprego.
Parágrafo único. Qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa,
não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre estes e os tomadores de
serviços daquela. (Parágrafo único acrescido pela Lei nº 8.949, de 9/12/1994)
Art. 442-A. Para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato a
emprego comprovação de experiência prévia por tempo superior a 6 (seis) meses no mesmo
tipo de atividade. (Artigo acrescido pela Lei nº 11.644, de 10/3/2008)
Art. 443. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou
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expressamente, verbalmente ou por escrito e por prazo determinado ou indeterminado.
§ 1º Considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência
dependa de termo prefixado ou da execução de serviços especificados ou ainda da realização
de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. (Parágrafo único transformado
em § 1º pelo Decreto-Lei nº 229, de 28/2/1967)
§ 2º O contrato por prazo determinado só será válido em se tratando:
a) de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do
prazo;
b) de atividades empresariais de caráter transitório;
c) de contrato de experiência. (Parágrafo acrescido pelo Decreto-Lei nº 229, de
28/2/1967)
Art. 444. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação
das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao
trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades
competentes.
.......................................................................................................................................................
TÍTULO X
DO PROCESSO JUDICIÁRIO DO TRABALHO
.....................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DO PROCESSO EM GERAL
.......................................................................................................................................................
Seção III
Das Custas e Emolumentos
(Seção com redação dada pela Lei nº 10.537, de 27/8/2002, publicada no DO de 28/8/2002,
em vigor 30 dias após a publicação)
.......................................................................................................................................................
Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no
Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às
instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (“Caput” do artigo com
redação dada pela Lei nº 10.537, de 27/8/2002, publicada no DOU de 28/8/2002, em vigor 30
dias após a publicação)
§ 1º Tratando-se de empregado que não tenha obtido o benefício da justiça
gratuita, ou isenção de custas, o sindicato que houver intervindo no processo responderá
solidariamente pelo pagamento das custas devidas. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.537,
de 27/8/2002, publicada no DOU de 28/8/2002, em vigor 30 dias após a publicação)
§ 2º No caso de não-pagamento das custas, far-se-á execução da respectiva
importância, segundo o procedimento estabelecido no Capítulo V deste Título. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 10.537, de 27/8/2002, publicada no DOU de 28/8/2002, em vigor 30
dias após a publicação)
§ 3º É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do
trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça
gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou
inferior ao dobro do mínimo legal, ou declararem, sob as penas da lei, que não estão em
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condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.537, de 27/8/2002, publicada no DOU de 28/8/2002, em
vigor 30 dias após a publicação)
Art. 790-A. São isentos do pagamento de custas, além dos beneficiários de justiça
gratuita:
I - a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e respectivas autarquias
e fundações públicas federais, estaduais ou municipais que não explorem atividade
econômica;
II - o Ministério Público do Trabalho.
Parágrafo único. A isenção prevista neste artigo não alcança as entidades
fiscalizadoras do exercício profissional, nem exime as pessoas jurídicas referidas no inciso I
da obrigação de reembolsar as despesas judiciais realizadas pela parte vencedora. (Artigo
acrescido pela Lei nº 10.537, de 27/8/2002, publicada no DOU de 28/8/2002, em vigor 30
dias após a publicação)
Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da
parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, salvo se beneficiária de justiça gratuita.
(Artigo acrescido pela Lei nº 10.537, de 27/8/2002, publicada no DOU de 28/8/2002, em
vigor 30 dias após a publicação)
Seção IV
Das Partes e dos Procuradores
Art. 791. Os empregados e os empregadores poderão reclamar pessoalmente
perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final.
§ 1º Nos dissídios individuais os empregados e empregadores poderão fazer-se
representar por intermédio do sindicato, advogado, solicitador, ou provisionado, inscrito na
Ordem dos Advogados do Brasil.
§ 2º Nos dissídios coletivos é facultada aos interessados a assistência por
advogado.
§ 3º A constituição de procurador com poderes para o foro em geral poderá ser
efetivada, mediante simples registro em ata de audiência, a requerimento verbal do advogado
interessado, com anuência da parte representada. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.437, de
6/7/2011)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 10.101, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000
Dispõe sobre a participação dos trabalhadores
nos lucros ou resultados da empresa e dá
outras providências
Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória nº
1.982-77, de 2000, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antônio Carlos Magalhães,
Presidente, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal,
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados
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da empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à
produtividade, nos termos do art. 7º, inciso XI, da Constituição.
Art. 2º A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos, escolhidos
pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria; (Inciso com redação dada pela Lei nº
12.832, de 20/6/2013, publicada no DOU de 21/6/2013, produzindo efeitos a partir de 1/1/2013)

II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1º Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas,
inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do acordo, podendo
ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2º O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade funcional dos
trabalhadores.
§ 3º Não se equipara a empresa, para os fins desta Lei:
I - a pessoa física;
II - a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente:
a) não distribua resultados, a qualquer título, ainda que indiretamente, a
dirigentes, administradores ou empresas vinculadas;
b) aplique integralmente os seus recursos em sua atividade institucional e no País;
c) destine o seu patrimônio a entidade e congênere ou ao poder público, em caso
de encerramento de suas atividades;
d) mantenha escrituração contábil capaz de comprovar observância dos demais
requisitos deste inciso, e das normas fiscais, comerciais e de direito econômico que lhe sejam
aplicáveis.
§ 4º Quando forem considerados os critérios e condições definidos nos incisos I e
II do § 1º deste artigo:
I - a empresa deverá prestar aos representantes dos trabalhadores na comissão
paritária informações que colaborem para a negociação;
II - não se aplicam as metas referentes à saúde e segurança no trabalho. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 12.832, de 20/6/2013, publicada no DOU de 21/6/2013, produzindo efeitos a partir de
1/1/2013)

Art. 3º A participação de que trata o art. 2º não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer
encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§ 1º Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica poderá deduzir como
despesa operacional as participações atribuídas aos empregados nos lucros ou resultados, nos
termos da presente Lei, dentro do próprio exercício de sua constituição.
§ 2º É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
título de participação nos lucros ou resultados da empresa em mais de 2 (duas) vezes no
mesmo ano civil e em periodicidade inferior a 1 (um) trimestre civil. (Parágrafo com redação
dada pela Lei nº 12.832, de 20/6/2013, publicada no DOU de 21/6/2013, produzindo efeitos a partir de
1/1/2013)

§ 3º Todos os pagamentos efetuados em decorrência de planos de participação nos
lucros ou resultados, mantidos espontaneamente pela empresa, poderão ser compensados com
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as obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas de trabalhos atinentes à
participação nos lucros ou resultados.
§ 4º A periodicidade semestral mínima referida no § 2º poderá ser alterada pelo
Poder Executivo, até 31 de dezembro de 2000, em função de eventuais impactos nas receitas
tributárias.
§ 5º A participação de que trata este artigo será tributada pelo imposto sobre a
renda exclusivamente na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos, no ano do
recebimento ou crédito, com base na tabela progressiva anual constante do Anexo e não
integrará a base de cálculo do imposto devido pelo beneficiário na Declaração de Ajuste
Anual. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 597, de 26/12/2012, convertida na Lei nº
12.832, de 20/6/2013, publicada no DOU de 21/6/2013, produzindo efeitos a partir de 1/1/2013)

§ 6º Para efeito da apuração do imposto sobre a renda, a participação dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa será integralmente tributada com base na
tabela progressiva constante do Anexo. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 597, de
26/12/2012, convertida na Lei nº 12.832, de 20/6/2013, publicada no DOU de 21/6/2013, produzindo efeitos a
partir de 1/1/2013)

§ 7º Na hipótese de pagamento de mais de 1 (uma) parcela referente a um mesmo
ano-calendário, o imposto deve ser recalculado, com base no total da participação nos lucros
recebida no ano-calendário, mediante a utilização da tabela constante do Anexo, deduzindo-se
do imposto assim apurado o valor retido anteriormente. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória
nº 597, de 26/12/2012, convertida na Lei nº 12.832, de 20/6/2013, publicada no DOU de 21/6/2013, produzindo
efeitos a partir de 1/1/2013)

§ 8º Os rendimentos pagos acumuladamente a título de participação dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa serão tributados exclusivamente na fonte,
em separado dos demais rendimentos recebidos, sujeitando-se, também de forma acumulada,
ao imposto sobre a renda com base na tabela progressiva constante do Anexo. (Parágrafo
acrescido pela Medida Provisória nº 597, de 26/12/2012, convertida na Lei nº 12.832, de 20/6/2013, publicada
no DOU de 21/6/2013, produzindo efeitos a partir de 1/1/2013)

§ 9º Considera-se pagamento acumulado, para fins do § 8º, o pagamento da
participação nos lucros relativa a mais de um ano-calendário. (Parágrafo acrescido pela Medida
Provisória nº 597, de 26/12/2012, convertida na Lei nº 12.832, de 20/6/2013, publicada no DOU de 21/6/2013,
produzindo efeitos a partir de 1/1/2013)

§ 10. Na determinação da base de cálculo da participação dos trabalhadores nos
lucros ou resultados, poderão ser deduzidas as importâncias pagas em dinheiro a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de
decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual
realizado por escritura pública, desde que correspondentes a esse rendimento, não podendo
ser utilizada a mesma parcela para a determinação da base de cálculo dos demais rendimentos.
(Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 597, de 26/12/2012, convertida na Lei nº 12.832, de 20/6/2013,
publicada no DOU de 21/6/2013, produzindo efeitos a partir de 1/1/2013)

§ 11. A partir do ano-calendário de 2014, inclusive, os valores da tabela
progressiva anual constante do Anexo serão reajustados no mesmo percentual de reajuste da
Tabela Progressiva Mensal do imposto de renda incidente sobre os rendimentos das pessoas
físicas. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.832, de 20/6/2013, publicada no DOU de 21/6/2013, produzindo
efeitos a partir de 1/1/2013)

Art. 4º Caso a negociação visando à participação nos lucros ou resultados da
empresa resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de
solução do litígio:
I - mediação;
II - arbitragem de ofertas finais, utilizando-se, no que couber, os termos da Lei nº
9.307, de 23 de setembro de 1996. (Inciso com redação dada pela Lei nº 12.832, de 20/6/2013, publicada
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no DOU de 21/6/2013, produzindo efeitos a partir de 1/1/2013)

§ 1º Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela em que o árbitro deve
restringir-se a optar pela proposta apresentada, em caráter definitivo, por uma das partes.
§ 2º O mediador ou o árbitro será escolhido de comum acordo entre as partes.
§ 3º Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência unilateral de
qualquer das partes.
§ 4º O laudo arbitral terá força normativa, independentemente de homologação
judicial.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 4.090, DE 13 DE JULHO DE 1962
Institui a gratificação de Natal para os
trabalhadores.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1º No mês de dezembro de cada ano, a todo empregado será paga, pelo
empregador, uma gratificação salarial, independentemente da remuneração a que fizer jus.
§ 1º A gratificação corresponderá a 1/12 avos da remuneração devida em
dezembro, por mês de serviço, do ano correspondente.
§ 2º A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de trabalho será havida como
mês integral para os efeitos do parágrafo anterior.
§ 3º A gratificação será proporcional:
I - na extinção dos contratos a prazo, entre estes incluídos os de safra, ainda que a
relação de emprego haja findado antes de dezembro; e
II - na cessação da relação de emprego resultante da aposentadoria do trabalhador,
ainda que verificada antes de dezembro. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.011, de 30/3/1995)
Art. 2º As faltas legais e justificadas ao serviço não serão deduzidas para os fins
previstos no parágrafo 1º do Art. 1º, desta Lei.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 1.060, DE 5 DE FEVEREIRO DE 1950
Estabelece normas para a concessão de
assistência judiciária aos Necessitados.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1º Os poderes públicos federal e estadual, independentemente da colaboração
que possam receber dos municípios e da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, concederão
assistência judiciária aos necessitados, os termos desta Lei, (vetado). (Artigo com redação dada
pela Lei nº 7.510, de 4/7/1986)
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Art. 2º Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes
no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho.
Parágrafo único. Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja
situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado,
sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 9.397, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, crédito
especial, até o limite de R$ 21.000,00, para os
fins que especifica.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União
(Lei nº 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da Educação e do Desporto,
crédito especial até o limite de R$21.000,00 (vinte e um mil reais), para atender à
programação constante do Anexo I desta Lei.
Art. 2º. Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior
decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas no Anexo II desta Lei.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996, 175º da Independência e 108º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

LEI Nº 9.601, DE 21 DE JANEIRO DE 1998
Dispõe sobre o contrato de trabalho por prazo
determinado e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º As convenções e os acordos coletivos de trabalho poderão instituir contrato
de trabalho por prazo determinado, de que trata o art. 443 da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, independentemente das condições estabelecidas em seu § 2º, em qualquer
atividade desenvolvida pela empresa ou estabelecimento, para admissões que representem
acréscimo no número de empregados.
§ 1º As partes estabelecerão, na convenção ou acordo coletivo referido neste
artigo:
I - a indenização para as hipóteses de rescisão antecipada do contrato de que trata
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este artigo, por iniciativa do empregador ou do empregado, não se aplicando o disposto nos
arts. 479 e 480 da CLT;
II - as multas pelo descumprimento de suas cláusulas.
§ 2º Não se aplica ao contrato de trabalho previsto neste artigo o disposto no art.
451 da CLT.
§ 3º (VETADO)
§ 4º São garantidas as estabilidades provisórias da gestante; do dirigente sindical,
ainda que suplente; do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de
prevenção de acidentes; do empregado acidentado, nos termos do art. 118 da Lei nº 8.213, de
24 de julho de 1991, durante a vigência do contrato por prazo determinado, que não poderá
ser rescindido antes do prazo estipulado pelas partes.
Art. 2º Para os contratos previstos no art. 1º, são reduzidas, por sessenta meses, a
contar da data de publicação desta Lei: (“Caput” do artigo com redação dada pela Medida
Provisória nº 2.164-41, de 24/8/2001)
I - a cinqüenta por cento de seu valor vigente em 1º de janeiro de 1996, as
alíquotas das contribuições sociais destinadas ao Serviço Social da Indústria - SESI, Serviço
Social do Comércio - SESC, Serviço Social do Transporte - SEST, Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial - SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC,
Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT, Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE e Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA, bem como ao salário educação e para o financiamento do seguro de
acidente do trabalho;
II - para dois por cento, a alíquota da contribuição para o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS, de que trata a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990.
Parágrafo único. As partes estabelecerão, na convenção ou acordo coletivo,
obrigação de o empregador efetuar, sem prejuízo do disposto no inciso II deste artigo,
depósitos mensais vinculados, a favor do empregado, em estabelecimento bancário, com
periodicidade determinada de saque.
Art. 3º O número de empregados contratados nos termos do art. 1º desta Lei
observará o limite estabelecido no instrumento decorrente da negociação coletiva, não
podendo ultrapassar os seguintes percentuais, que serão aplicados cumulativamente:
I - cinqüenta por cento do número de trabalhadores, para a parcela inferior a
cinqüenta empregados;
II - trinta e cinco por cento do número de trabalhadores, para a parcela entre
cinqüenta e cento e noventa e nove empregados; e
III - vinte por cento do número de trabalhadores, para a parcela acima de duzentos
empregados.
Parágrafo único. As parcelas referidas nos incisos deste artigo serão calculadas
sobre a média aritmética mensal do número de empregados contratados por prazo
indeterminado do estabelecimento, nos seis meses imediatamente anteriores ao da data de
publicação desta Lei.
Art. 4º As reduções previstas no art. 2º serão asseguradas desde que, no momento
da contratação:
I - o empregador esteja adimplente junto ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
II - o contrato de trabalho por prazo determinado e a relação mencionada no § 3º
deste artigo tenham sido depositados no Ministério do Trabalho.
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§ 1º As reduções referidas neste artigo subsistirão enquanto:
I - o quadro de empregados e a respectiva folha salarial, da empresa ou
estabelecimento, forem superiores às respectivas médias mensais dos seis meses
imediatamente anteriores ao da data de publicação desta Lei; e
II - o número de empregados contratados por prazo indeterminado for, no mínino,
igual à média referida no parágrafo único do art. 3º.
§ 2º O Ministério do Trabalho tornará disponíveis ao INSS e ao Agente Operador
do FGTS as informações constantes da convenção ou acordo coletivo de que trata o art. 1º e
do contrato de trabalho depositado, necessárias ao controle do recolhimento das contribuições
mencionadas, respectivamente, nos incisos I e II do art. 2º desta Lei.
§ 3º O empregador deverá afixar, no quadro de avisos da empresa, cópias do
instrumento normativo mencionado no art. 1º e da relação dos contratados, que conterá,
dentre outras informações, o nome do empregado, número da Carteira de Trabalho e
Previdência Social, o número de inscrição do trabalhador no Programa de Integração Social PIS e as datas de início e de término do contrato por prazo determinado.
§ 4º O Ministro do Trabalho disporá sobre as variáveis a serem consideradas e a
metodologia de cálculo das médias aritméticas mensais de que trata o § 1º deste artigo.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990
Dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 15. Para os fins previstos nesta lei, todos os empregadores ficam obrigados a
depositar, até o dia 7 (sete) de cada mês, em conta bancária vinculada, a importância
correspondente a 8 (oito) por cento da remuneração paga ou devida, no mês anterior, a cada
trabalhador, incluídas na remuneração as parcelas de que tratam os arts. 457 e 458 da CLT e a
gratificação de Natal a que se refere a Lei nº 4.090, de 13 de julho de 1962, com as
modificações da Lei nº 4.749, de 12 de agosto de 1965.
§ 1º Entende-se por empregador a pessoa física ou a pessoa jurídica de direito
privado ou de direito público, da administração pública direta, indireta ou fundacional de
qualquer dos Poderes, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que
admitir trabalhadores a seu serviço, bem assim aquele que, regido por legislação especial,
encontrar-se nessa condição ou figurar como fornecedor ou tomador de mão-de-obra,
independente da responsabilidade solidária e/ou subsidiária a que eventualmente venha
obrigar-se.
§ 2º Considera-se trabalhador toda pessoa física que prestar serviços a
empregador, a locador ou tomador de mão-de-obra, excluídos os eventuais, os autônomos e os
servidores públicos civis e militares sujeitos a regime jurídico próprio.
§ 3º Os trabalhadores domésticos poderão ter acesso ao regime do FGTS, na
forma que vier a ser prevista em lei.
§ 4º Considera-se remuneração as retiradas de diretores não empregados, quando
haja deliberação da empresa, garantindo-lhes os direitos decorrentes do contrato de trabalho
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de que trata o art. 16. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.711, de 20/11/1998)
§ 5º O depósito de que trata o caput deste artigo é obrigatório nos casos de
afastamento para prestação do serviço militar obrigatório e licença por acidente do trabalho.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.711, de 20/11/1998)

§ 6º Não se incluem na remuneração, para os fins desta Lei, as parcelas elencadas
no § 9º do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.711, de
20/11/1998)

§ 7º Os contratos de aprendizagem terão a alíquota a que se refere o caput deste
artigo reduzida para 2% (dois por cento). (Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.097, de 19/12/2000)
Art. 16. Para efeito desta Lei, as empresas sujeitas ao regime da legislação
trabalhista poderão equiparar seus diretores não empregados aos demais trabalhadores sujeitos
ao regime do FGTS. Considera-se diretor aquele que exerça cargo de administração previsto
em lei, estatuto ou contrato social, independente da denominação do cargo.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 128, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2008
Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, altera as Leis nºs 8.212, de
24 de julho de 1991, 8.213, de 24 de julho de
1991, 10.406, de 10 de janeiro de 2002 Código Civil, 8.029, de 12 de abril de 1990, e
dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:
Art. 1º A Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, passa a vigorar
com as seguintes modificações:
"Art. 13. ...................................................................................
§ 1º ..........................................................................................
.................................................................................................
IV - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR;
..............................................................................................." (NR)
"Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de
pequeno porte comercial, optante pelo Simples Nacional, será determinado
mediante aplicação da tabela do Anexo I desta Lei Complementar.
..............................................................................................." (NR)
"Art. 25. ...................................................................................
Parágrafo único. A declaração de que trata o caput deste artigo constitui
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
tributos e contribuições que não tenham sido recolhidos resultantes das
informações nela prestadas." (NR)
"Art. 41. Os processos relativos a impostos e contribuições abrangidos pelo
Simples Nacional serão ajuizados em face da União, que será representada
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em juízo pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o
disposto no § 5º deste artigo.
..........................................................................................................
§ 4º Aplica-se o disposto neste artigo aos impostos e contribuições que não
tenham sido recolhidos resultantes das informações prestadas na declaração
a que se refere o art. 25 desta Lei Complementar.
§ 5º Excetuam-se do disposto no caput deste artigo:
I - os mandados de segurança nos quais se impugnem atos de autoridade
coatora pertencente a Estado, Distrito Federal ou Município;
II - as ações que tratem exclusivamente de tributos de competência dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, as quais serão propostas em
face desses entes federativos, representados em juízo por suas respectivas
procuradorias;
III - as ações promovidas na hipótese de celebração do convênio de que trata
o § 3º deste artigo." (NR)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 11.603, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2007
Altera e acresce dispositivos à Lei nº 10.101, de
19 de dezembro de 2000.
Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória
nº 388, de 2007, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Narcio Rodrigues, Primeiro VicePresidente da Mesa do Congresso Nacional, no exercício da Presidência, para os efeitos do
disposto no art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional
nº 32, combinado com o art. 12 da Resolução nº 1, de 2002-CN, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º O art. 6º da Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000, passa a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 6º Fica autorizado o trabalho aos domingos nas atividades do comércio
em geral, observada a legislação municipal, nos termos do inciso I do caput
do art. 30 da Constituição Federal.
Parágrafo único. O repouso semanal remunerado deverá coincidir, pelo
menos 1 (uma) vez no período máximo de 3 (três) semanas, com o domingo,
respeitadas as demais normas de proteção ao trabalho e outras a serem
estipuladas em negociação coletiva." (NR)
Art. 2º A Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000, passa a vigorar acrescida dos
seguintes arts. 6º-A e 6º-B:
"Art. 6º-A É permitido o trabalho em feriados nas atividades do comércio
em geral, desde que autorizado em convenção coletiva de trabalho e
observada a legislação municipal, nos termos do inciso I do caput do art. 30
da Constituição Federal."
"Art. 6º-B As infrações ao disposto nos arts. 6º e 6º-A desta Lei serão
punidas com a multa prevista no art. 75 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
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Parágrafo único. O processo de fiscalização, de autuação e de imposição de
multas reger-se-á pelo disposto no Título VII da Consolidação das Leis do
Trabalho."
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Congresso Nacional, em 5 de dezembro de 2007; 186º da Independência e 119º da República
Deputado NARCIO RODRIGUES
Primeiro Vice-Presidente da Mesa do Congresso
Nacional, no exercício da Presidência

LEI Nº 4.749, DE 12 DE AGOSTO DE 1965
Dispõe sôbre o pagamento da gratificação
prevista na Lei nº 4.090, de 13 de julho de
1962.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1º. A gratificação salarial instituída pela Lei nº 4.090, de 13 de julho de 1962,
será paga pelo empregador até o dia 20 de dezembro de cada ano, compensada a importância
que, a título de adiantamento, o empregado houver recebido na forma do artigo seguinte.
Parágrafo único. VETADO.
Art. 2º. Entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano, o empregador
pagará, como adiantamento da gratificação referida no artigo precedente, de uma só vez,
metade do salário recebido pelo respectivo empregado no mês anterior.
§ 1º O empregador não estará obrigado a pagar o adiantamento, no mesmo mês, a
todos os seus empregados.
§ 2º O adiantamento será pago ao ensejo das férias do empregado, sempre que
êste o requerer no mês de janeiro do correspondente ano.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 9.307, DE 23 DE SETEMBRO DE 1996
Dispõe sobre a arbitragem.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para
dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis.
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Art. 2º A arbitragem poderá ser de direito ou de eqüidade, a critério das partes.
§ 1º Poderão as partes escolher, livremente, as regras de direito que serão
aplicadas na arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública.
§ 2º Poderão, também, as partes convencionar que a arbitragem se realize com
base nos princípios gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais de
comércio.
CAPÍTULO II
DA CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM E SEUS EFEITOS
Art. 3º As partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo
arbitral mediante convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o
compromisso arbitral.
Art. 4º A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um
contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir,
relativamente a tal contrato.
§ 1º A cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, podendo estar
inserta no próprio contrato ou em documento apartado que a ele se refira.
§ 2º Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o
aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua
instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou
visto especialmente para essa cláusula.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 110, DE 29 DE JUNHO DE 2001
Institui contribuições sociais, autoriza créditos
de complementos de atualização monetária em
contas vinculadas do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:
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.
Parágrafo único. Ficam isentos da contribuição social instituída neste artigo os
empregadores domésticos.
Art. 2º Fica instituída contribuição social devida pelos empregadores, à alíquota
de cinco décimos por cento sobre a remuneração devida, no mês anterior, a cada trabalhador,
incluídas as parcelas de que trata o art. 15 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990.
§ 1º Ficam isentas da contribuição social instituída neste artigo:
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I - as empresas inscritas no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, desde que o
faturamento anual não ultrapasse o limite de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil
reais);
II - as pessoas físicas, em relação à remuneração de empregados domésticos; e
III - as pessoas físicas, em relação à remuneração de empregados rurais, desde que
sua receita bruta anual não ultrapasse o limite de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil
reais).
§ 2º A contribuição será devida pelo prazo de sessenta meses, a contar de sua
exigibilidade.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 6.100, DE 2016
(Do Sr. João Derly)
Altera a consolidação das Leis do Trabalho - CLT -, instituindo-se o
regime unificado de pagamento de tributos, de contribuições e dos
demais
encargos
do
empregador,
denominado
SIMPLES
TRABALHISTA, e dá outras providências.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-450/2015.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º - Altera-se a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, acrescentando-se após o Título X, o
Título XI denominado "Do Simples Trabalhista", com nova redação de artigos 911 a
916, renumerando-se o vigente Título XI, das Disposições Finais e Transitórias e os
atuais artigos 911 a 922:
TÍTULO XI
DO SIMPLES TRABALHISTA
Art. 911. É instituído o regime unificado de pagamento de tributos, de
contribuições e dos demais encargos do empregador, denominado SIMPLES
TRABALHISTA, cuja adesão é facultativa ao empregador ou decorrente de
acordo coletivo de trabalho.
Parágrafo único. O regime de pagamento previsto no caput do
presente artigo não se aplica aos empregados domésticos, que são regidos
por legislação específica.
Art. 912. A inscrição do empregador e a entrada única de dados
cadastrais e de informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais no âmbito
do SIMPLES TRABALHISTA dar-se-ão mediante registro em sistema
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eletrônico a ser disponibilizado em portal na internet, conforme dispor o
Regulamento do SIMPLES TRABALHISTA.
Parágrafo único. A impossibilidade de utilização do sistema eletrônico
deverá ser objeto do Regulamento do SIMPLES TRABALHISTA, que disporá
sobre procedimento físico específico.

Art. 913. O Regulamento do SIMPLES TRABALHISTA disporá:
I - sobre a apuração, o recolhimento e a distribuição dos recursos a
serem recolhidos;
II - o sistema eletrônico de registro das obrigações trabalhistas,
previdenciárias e fiscais e sobre o cálculo e o recolhimento dos tributos e
encargos trabalhistas.
§ 1º - O disposto no caput deverá observar as disposições da
legislação que regula o FGTS.
§ 2º - As informações prestadas no sistema eletrônico de que trata o
inciso I do caput:
a) têm caráter declaratório, constituindo instrumento hábil e suficiente
para a exigência dos tributos e encargos trabalhistas delas resultantes e que
não tenham sido recolhidos no prazo consignado para pagamento;
b) deverão ser fornecidas até o vencimento do prazo para pagamento
dos tributos e encargos trabalhistas devidos em cada mês, relativamente aos
fatos geradores ocorridos no mês anterior.
§ 3º. O sistema eletrônico de que trata o inciso II do caput deste artigo
e o sistema de que trata o caput do artigo 912 substituirão a obrigatoriedade
de entrega de todas as informações, formulários e declarações a que estão
sujeitos os empregadores optantes pelo SIMPLES TRABALHISTA, inclusive
os relativos ao recolhimento do FGTS.
Art. 914. O SIMPLES TRABALHISTA assegurará o recolhimento
mensal, mediante documento único de arrecadação de:
I - contribuição previdenciária, a cargo do segurado empregado;
II - contribuição patronal previdenciária para a seguridade social, a
cargo do empregador;
III - contribuição social para financiamento do seguro contra acidentes
do trabalho;
IV - imposto sobre a renda retido na fonte, se incidente;
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V - recolhimento para o FGTS;
VI - um doze avos por mês para fins de pagamento do décimo terceiro
salário;
VII - um doze avos por mês, com acréscimo de, pelo menos, um terço
do salário normal, para fins de pagamento da remuneração referente ao
direito de férias;
VIII - indenização compensatória da perda do emprego.
IX - aviso prévio indenizado devido pelo empregador, em caso de
rescisão do contrato de trabalho por prazo indeterminado.
§ 1º - As contribuições, os depósitos e o imposto previstos no caput
deste artigo incidem sobre a remuneração paga ou devida no mês anterior, a
cada empregado, incluída na remuneração o décimo terceiro salário.
§ 2º - Os valores das contribuições, depósitos e o imposto previsto no
caput deste artigo são os estipulados em legislação específica, exceto os
referentes aos incisos VII e IX do caput deste artigo que são os valores
previstos no artigo 916.
§ 3º - A contribuição prevista no inciso I e o imposto previsto no inciso
IV deste artigo serão descontados da remuneração do empregado pelo
empregador, que é responsável por seu recolhimento.
§ 4º - O produto da arrecadação das contribuições, dos depósitos e do
imposto de que trata o caput deste artigo será centralizado na Caixa
Econômica Federal.
§ 5º - A Caixa Econômica Federal, com base nos elementos
identificadores do recolhimento, disponíveis no sistema de que trata o inciso II
do caput do artigo 913, transferirá para a Conta Única do Tesouro Nacional o
valor arrecadado das contribuições e do imposto previstos nos incisos I, II, III
e IV do caput deste artigo
§ 6º - O recolhimento de que trata o caput deste artigo será efetuado
em instituições financeiras integrantes da rede arrecadadora de receitas
federais.
§ 7º - Os valores das verbas trabalhistas previstos nos incisos VI a IX
do caput deste artigo serão depositados na conta vinculada do empregado,
em variação distinta daquela em que se encontrarem os valores oriundos dos
depósitos do FGTS que trata o inciso V do caput desde artigo.
§ 8º - A movimentação da conta vinculada do empregado no FGTS, em
relação às verbas trabalhistas previstas nos incisos VI a IX do caput deste
artigo, serão feitas conforme as regras que incidem sobre essas verbas
trabalhistas.
§ 9º - Aplicam-se as verbas trabalhistas previstas nos incisos VI a IX do
caput deste artigo, as disposições da legislação que regula o FGTS e a Lei nº
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8.844, de 20 de janeiro de 1994, inclusive quanto à sujeição passiva e
equiparações, prazo de recolhimento, administração, fiscalização,
lançamento, consulta, cobrança, garantias, processo administrativo de
determinação e exigência de créditos tributários federais.
§ 10 - O empregador fornecerá, mensalmente, ao empregado cópia do
documento previsto no caput.
Art. 915. O empregador é obrigado a recolher as contribuições, os
depósitos e o imposto a seu cargo discriminados neste Título, até o dia 7 do
mês seguinte ao da competência.
§ 1º - Os valores previstos nos incisos I, II, II e IV do caput do artigo
914 previstos não recolhidos até a data de vencimento sujeitar-se-ão à
incidência de encargos legais na forma prevista na legislação respectiva.
§ 2º - Os valores referentes aos incisos V a IX do artigo 914, não
recolhidos até a data de vencimento serão corrigidos e terão a incidência da
respectiva multa, conforme a legislação que regula o FGTS.

Art. 916. O empregador depositará os seguintes valores para cada
empregado que aderir ao SIMPLES TRABALHISTA:
I - de 3,2% (três inteiros e dois décimos por cento) destinada ao
pagamento da indenização compensatória da perda do emprego, sem justa
causa ou por culpa do empregador;
II - um doze avos por mês até o empregado completar um ano de
serviço ao mesmo empregador, sendo acrescentado o valor correspondente a
remuneração de três dias trabalhados a cada ano de serviço, para fins de
pagamento de aviso prévio indenizado devido pelo empregador, em caso de
rescisão do contrato de trabalho por prazo indeterminado.
§ 1º - Os valores previstos neste artigo somente poderão ser
movimentados por ocasião da rescisão contratual.
§ 2º - Não se aplica ao empregado que aderir ao SIMPLES
TRABALISTA o disposto nos §§ 1º a 3º do artigo 18 da Lei nº 8.036, de 11 de
maio de 1990, que regula o FGTS.
§ 3º - Nas hipóteses de dispensa por justa causa ou a pedido, de
término do contrato de trabalho por prazo determinado, de aposentadoria e de
falecimento do empregado, os valores previstos neste artigo serão
movimentados pelo empregador.
§ 4º - Na hipótese de culpa recíproca, metade dos valores previstos
neste artigo será movimentada pelo empregado, enquanto a outra metade
será movimentada pelo empregador.
§ 5º - Anualmente será feito depósito complementar para que o valores
previstos no inciso II do caput deste artigo correspondam a última
remuneração mensal do empregado.
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Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
JUSTIFICATIVA
Avanço significativo no caminho da justiça social deu-se com regulação do
trabalho domestico, através da Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015.
Entre as inovações bem sucedidas introduzidas pela Lei Complementar nº
150, de 1º de junho de 2015, encontra-se o SIMPLES DOMÉSTICOS, como regime
unificado de pagamento de tributos, contribuições e demais encargos do
empregador doméstico.
Essa experiência está sendo bem sucedida e pode perfeitamente ser
estendidas aos demais empregados, porém não em caráter obrigatório, mas
facultativo seja por opção do empregador ou por acordo coletivo de trabalho.
O pagamento simplificado é uma medida que interessa tanto o empregador
como o próprio trabalhador.
Mais oneroso do que o custo da remuneração do trabalho em si é o ônus da
burocracia em pagar o que o empregado tem direito, numa série de guias e cálculos
complexos até para profissionais de contabilidade. A simplificação é o caminho para
evitar-se o inadimplemento das verbas trabalhistas e a formação de passivos
trabalhistas que não raras vezes tornam-se impagáveis.
Para o empregado, cuja imensa maioria trabalha em microempresas e
empresas de pequeno porte, os grandes geradores de empregado, pela diminuição
do risco de formação de passivos trabalhistas, terá maior segurança em receber os
valores que justamente tem direito.
É comum no Brasil que empregados que trabalham anos na mesma empresa,
com a falência dessa acabam tendo dificuldades em receber o que tem direito. O
sistema ora proposto, assim como já ocorre no SIMPLES DOMÉSTIVO irá
certamente se não eliminar, diminuir o risco do inadimplemento dos empregadores
em honrarem suas obrigações trabalhistas.
Sala das Sessões, em 12 de setembro de 2016.
Deputado JOÃO DERLY
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art.
180 da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Fica aprovada a Consolidação das Leis do Trabalho, que a este decreto-lei
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acompanha, com as alterações por ela introduzidas na legislação vigente.
Parágrafo único. Continuam em vigor as disposições legais transitórias ou de
emergência, bem como as que não tenham aplicação em todo o território nacional.
Art. 2º O presente decreto-lei entrará em vigor em 10 de novembro de 1943.
Rio de Janeiro, 1 de maio de 1943, 122º da Independência e 55º da República.
GETÚLIO VARGAS.
Alexandre Marcondes Filho.
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
.......................................................................................................................................................
TÍTULO XI
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 911. Esta Consolidação entrará em vigor em 10 de novembro de 1943.
Art. 912. Os dispositivos de caráter imperativo terão aplicação imediata às
relações iniciadas, mas não consumadas, antes da vigência desta Consolidação.
Art. 913. O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio expedirá instruções,
quadros, tabelas e modelos que se tornarem necessários à execução desta Consolidação.
Parágrafo único. O Tribunal Superior do Trabalho adaptará o seu regimento
interno e o dos Tribunais Regionais do Trabalho às normas contidas nesta Consolidação.
(Expressões “Conselho Nacional” e “Conselhos Regionais” alteradas pelo Decreto-Lei nº
9.797, de 9/9/1946)
Art. 914. Continuarão em vigor os quadros, tabelas e modelos, aprovados em
virtude de dispositivos não alterados pela presente Consolidação.
Art. 915. Não serão prejudicados os recursos interpostos com apoio em
dispositivos alterados ou cujo prazo para interposição esteja em curso à data da vigência desta
Consolidação.
Art. 916. Os prazos de prescrição fixados pela presente Consolidação começarão a
correr da data da vigência desta, quando menores do que os previstos pela legislação anterior.
Art. 917. O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio marcará prazo para
adaptação dos atuais estabelecimentos às exigências contidas no capítulo "Da Segurança e
Medicina do Trabalho". Compete ainda àquela autoridade fixar os prazos dentro dos quais,
em cada Estado, entrará em vigor a obrigatoriedade do uso da Carteira de Trabalho e
Previdência social, para os atuais empregados. (Expressão “carteira profissional” alterada
pelo Decreto-Lei nº 926, de 10/10/1969)
Parágrafo único. O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio fixará, para cada
Estado e quando julgar conveniente, o início da vigência de parte ou de todos os dispositivos
contidos no capítulo "Da Segurança e Medicina do Trabalho”. (Expressão "Higiene e
Segurança do Trabalho" alterada pela Lei nº 6.514, de 22/12/1977)
Art. 918. Enquanto não for expedida a Lei Orgânica da Previdência Social,
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5760

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 450/2015

43

competirá ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho julgar os recursos interpostos com
apoio no art. 1º, alínea “c”, do Decreto-Lei nº 3.710, de 14 de outubro de 1941, cabendo
recurso de suas decisões, nos termos do disposto no art. 734 alínea “b”, desta Consolidação.
(“Caput” do artigo com redação dada pelo Decreto-Lei nº 6.353, de 20/3/1944)
Parágrafo único. Ao diretor do Departamento de Previdência Social incumbirá
presidir as eleições para a constituição dos Conselhos Fiscais dos Institutos e Caixas de
Aposentadoria e Pensões e julgar, com recurso para a instância superior, os recursos sobre
matéria técnico-administrativa dessas instituições.
Art. 919. Ao empregado bancário, admitido até a data da vigência da presente Lei,
fica assegurado o direito à aquisição da estabilidade nos termos do art. 15 do Decreto nº
24.615, de 9 de julho de 1934.
Art. 920. Enquanto não forem constituídas as confederações, ou na falta destas, a
representação de classes, econômicas ou profissionais, que derivar da indicação desses órgãos
ou dos respectivos presidentes, será suprida por equivalente designação ou eleição realizada
pelas correspondentes federações.
Art. 921. As empresas que não estiverem incluídas no enquadramento sindical de
que trata o art. 577 poderão firmar contratos coletivos de trabalho com os sindicatos
representativos da respectiva categoria profissional.
Art. 922. O disposto no art. 301 regerá somente as relações de emprego iniciadas
depois da vigência desta Consolidação. (Artigo acrescido pelo Decreto-Lei nº 6.353, de
20/3/1944)
Rio de Janeiro, 1º de maio de 1943; 122º da Independência e 55º da República.
GETÚLIO VARGAS
Alexandre Marcondes Filho

LEI Nº 8.844, DE 20 DE JANEIRO DE 1994
Dispõe sobre a fiscalização, apuração e
cobrança judicial das contribuições e multas
devidas ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS.
Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória
n° 393, de 1993, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, HUMBERTO LUCENA
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, para os efeitos do disposto no parágrafo único do
art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. 1º Compete ao Ministério do Trabalho a fiscalização e a apuração das
contribuições ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), bem assim a aplicação das
multas e demais encargos devidos
Parágrafo único. A Caixa Econômica Federal (CEF) e a rede arrecadadora
prestarão ao Ministério do Trabalho as informações necessárias ao desempenho dessas
atribuições.
Art. 2º Compete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a inscrição em Dívida
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Ativa dos débitos para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, bem como,
diretamente ou por intermédio da Caixa Econômica Federal, mediante convênio, a
representação judicial e extrajudicial do FGTS, para a correspondente cobrança, relativamente
à contribuição e às multas e demais encargos previstos na legislação respectiva. (“Caput” do
artigo com redação dada pela Lei nº 9.467, de 10/7/1997)
§ 1º O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço fica isento de custas nos
processos judiciais de cobrança de seus créditos. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.467, de
10/7/1997)
§ 2º As despesas, inclusive as de sucumbência, que vierem a ser incorridas pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e pela Caixa Econômica Federal, para a realização
da inscrição em Dívida Ativa, do ajuizamento e do controle e acompanhamento dos processos
judiciais, serão efetuadas a débito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 9.467, de 10/7/1997)
§ 3º Os créditos relativos ao FGTS gozam dos mesmos privilégios atribuídos aos
créditos trabalhistas. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.467, de 10/7/1997)
§ 4º Na cobrança judicial dos créditos do FGTS, incidirá encargo de 10% (dez por
cento), que reverterá para o Fundo, para ressarcimento dos custos por ele incorridos, o qual
será reduzido para 5% (cinco por cento), se o pagamento se der antes do ajuizamento da
cobrança. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.467, de 10/7/1997 e com nova redação dada
pela Lei nº 9.964, de 10/4/2000)
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 20 de janeiro de 1994; 173° da Independência e 106° da
República.
Senador HUMBERTO LUCENA

LEI Nº 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990
Dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 18. Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, por parte do empregador,
ficará este obrigado a depositar na conta vinculada do trabalhador no FGTS os valores
relativos aos depósitos referentes ao mês da rescisão e ao imediatamente anterior, que ainda
não houver sido recolhido, sem prejuízo das cominações legais. (“Caput” do artigo com
redação dada pela Lei nº 9.491, de 9/9/1997)
§ 1º Na hipótese de despedida pelo empregador sem justa causa, depositará este,
na conta vinculada do trabalhador no FGTS, importância igual a quarenta por cento do
montante de todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato
de trabalho, atualizados monetariamente e acrescidos dos respectivos juros. (Parágrafo com
redação dada pela Lei nº 9.491, de 9/9/1997)
§ 2º Quando ocorrer despedida por culpa recíproca ou força maior, reconhecida
pela Justiça do Trabalho, o percentual de que trata o § 1º será de 20 (vinte) por cento.
§ 3º As importâncias de que trata este artigo deverão constar da documentação
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comprobatória do recolhimento dos valores devidos a título de rescisão do contrato de
trabalho, observado o disposto no art. 477 da CLT, eximindo o empregador, exclusivamente,
quanto aos valores discriminados. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 9.491, de
9/9/1997)
Art. 19. No caso de extinção do contrato de trabalho prevista no art. 14 desta Lei,
serão observados os seguintes critérios:
I - havendo indenização a ser paga, o empregador, mediante comprovação do
pagamento daquela, poderá sacar o saldo dos valores por ele depositados na conta
individualizada do trabalhador;
II - não havendo indenização a ser paga, ou decorrido o prazo prescricional para a
reclamação de direitos por parte do trabalhador, o empregador poderá levantar em seu favor o
saldo da respectiva conta individualizada, mediante comprovação perante o órgão competente
do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 150, DE 1º DE JUNHO DE 2015
Dispõe sobre o contrato de trabalho doméstico;
altera as Leis nº 8.212, de 24 de julho de 1991,
nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e nº 11.196,
de 21 de novembro de 2005; revoga o inciso I
do art. 3º da Lei nº 8.009, de 29 de março de
1990, o art. 36 da Lei nº 8.213, de 24 de julho
de 1991, a Lei nº 5.859, de 11 de dezembro de
1972, e o inciso VII do art. 12 da Lei nº 9.250,
de 26 de dezembro 1995; e dá outras
providências.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:
CAPÍTULO I
DO CONTRATO DE TRABALHO DOMÉSTICO
Art. 1º Ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviços de
forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à
família, no âmbito residencial destas, por mais de 2 (dois) dias por semana, aplica-se o
disposto nesta Lei.
Parágrafo único. É vedada a contratação de menor de 18 (dezoito) anos para
desempenho de trabalho doméstico, de acordo com a Convenção nº 182, de 1999, da
Organização Internacional do Trabalho (OIT) e com o Decreto nº 6.481, de 12 de junho de
2008.
Art. 2º A duração normal do trabalho doméstico não excederá 8 (oito) horas
diárias e 44 (quarenta e quatro) semanais, observado o disposto nesta Lei.
§ 1º A remuneração da hora extraordinária será, no mínimo, 50% (cinquenta por
cento) superior ao valor da hora normal.
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§ 2º O salário-hora normal, em caso de empregado mensalista, será obtido
dividindo-se o salário mensal por 220 (duzentas e vinte) horas, salvo se o contrato estipular
jornada mensal inferior que resulte em divisor diverso.
§ 3º O salário-dia normal, em caso de empregado mensalista, será obtido
dividindo-se o salário mensal por 30 (trinta) e servirá de base para pagamento do repouso
remunerado e dos feriados trabalhados.
§ 4º Poderá ser dispensado o acréscimo de salário e instituído regime de
compensação de horas, mediante acordo escrito entre empregador e empregado, se o excesso
de horas de um dia for compensado em outro dia.
§ 5º No regime de compensação previsto no § 4º:
I - será devido o pagamento, como horas extraordinárias, na forma do § 1º, das
primeiras 40 (quarenta) horas mensais excedentes ao horário normal de trabalho;
II - das 40 (quarenta) horas referidas no inciso I, poderão ser deduzidas, sem o
correspondente pagamento, as horas não trabalhadas, em função de redução do horário normal
de trabalho ou de dia útil não trabalhado, durante o mês;
III - o saldo de horas que excederem as 40 (quarenta) primeiras horas mensais de
que trata o inciso I, com a dedução prevista no inciso II, quando for o caso, será compensado
no período máximo de 1 (um) ano.
§ 6º Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho sem que tenha havido a
compensação integral da jornada extraordinária, na forma do § 5º, o empregado fará jus ao
pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na
data de rescisão.
§ 7º Os intervalos previstos nesta Lei, o tempo de repouso, as horas não
trabalhadas, os feriados e os domingos livres em que o empregado que mora no local de
trabalho nele permaneça não serão computados como horário de trabalho.
§ 8º O trabalho não compensado prestado em domingos e feriados deve ser pago
em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 7.654, DE 2017
(Da Sra. Norma Ayub)
Dispõe sobre o recolhimento unificado, pelo empregador, das
contribuições sociais e demais encargos incidentes sobre a
remuneração do empregado, e dá outras providências.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-6100/2016. ESCLAREÇO, POR OPORTUNO,
QUE A COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO DEVE SE
PRONUNCIAR TAMBÉM QUANTO AO MÉRITO DO PL 450/15 E SEUS
APENSADOS.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei dispõe sobre:
I – o recolhimento unificado dos encargos incidentes sobre a
remuneração do empregado, pelas pessoas jurídicas, públicas ou privadas,
obrigadas a contribuir para o Regime Geral da Previdência Social – RGPS, e
II – a integração dos registros administrativos relativos aos vínculos
de emprego regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo
Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
Parágrafo único. O disposto nesta lei não abrange:
I – os empregadores enquadrados no Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata a Lei Complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2006; e
II – os empregadores domésticos enquadrados no Simples
Doméstico, de que trata o Capítulo II da Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de
2015.
Art. 2º É instituído regime de recolhimento unificado mensal, pelo
empregador,

das

seguintes

contribuições

e

encargos

incidentes

sobre

a

remuneração do empregado:

I – a contribuição previdenciária do empregado, nos termos do art.
20 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
II – as contribuições do empregador, de que tratam os incisos I e II
do caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991;
III – o valor correspondente ao depósito na conta vinculada do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, nos termos da Lei nº 8.036, de 11
de maio de 1990;
IV – as contribuições sociais de que tratam os arts 1º e 2º da Lei
Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001;
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V – o valor da indenização compensatória por despedida sem justa
causa, culpa recíproca ou força maior, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 18 da Lei nº
8.036, de 1990;
VI – o imposto sobre a renda retido na fonte de que trata o inciso I
do art. 7º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, se incidente; e
VII – a contribuição sindical dos empregados, conforme disposto no
art. 582 da CLT.
Art. 3º No prazo máximo de 2 (dois) anos, contados a partir da data
de vigência desta lei, deverão ser integradas, por meio de sistema informatizado
único, as informações referentes aos seguintes registros administrativos e
respectivas bases de dados:
I – a Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, instituída pelo
Decreto nº 76.900, de 23 de dezembro de 1975;
II – o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED,
de que trata a Lei nº 4.923, de 23 de dezembro de 1965;
III – a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, de que trata o Decreto nº 2.803,
de 20 de outubro de 1998;

IV – o Requerimento de Seguro-Desemprego – SD e a Comunicação
de Dispensa – CD, instituídos pela Resolução nº 18, de 3 de julho de 1991, do
Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador – CODEFAT;
V – a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF;
prevista no art. 11 do Decreto-lei nº 1.968, de 23 de novembro de 1982;
VI – a Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical - GRCS,
disciplinada pela Portaria nº 3.233, de 29 de dezembro de 1983, do Ministério do
Trabalho.
§ 1º A concepção e a implementação do sistema informatizado único
mencionado no caput observarão os seguintes requisitos mínimos:
I – eliminação das redundâncias no preenchimento de dados,
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existentes nos registros administrativos relacionados no caput deste artigo, na
prestação de informações relativas a:
a) dados cadastrais do empregador;
b) dados cadastrais e atributos pessoais do empregado;
c) registros referentes a admissões e desligamentos; e
d) registros relacionados à remuneração e parcelas indenizatórias.
II – interface única de preenchimento das informações por parte do
empregador, que substituirá todos os formulários relacionados à RAIS, ao CAGED, à
GFIP, ao Programa do Seguro-Desemprego, à DIRF e à GRCS;
III – emissão de guia única de recolhimento das contribuições e
demais encargos mencionados no art. 2º.
§ 2º O sistema informatizado único disponibilizará interface
específica para o trabalhador, inclusive em plataformas móveis, para fins de consulta
no mínimo quanto:

I – ao recolhimento mensal dos valores e ao saldo da conta
vinculada do trabalhador no FGTS;
II – ao recolhimento mensal das contribuições à Previdência Social e
ao tempo acumulado de contribuição do trabalhador;
III – à situação do trabalhador em relação às exigências para a
percepção do benefício do seguro-desemprego, após a dispensa sem justa causa.
§ 3º As informações prestadas pelo empregador ao sistema
informatizado único possuem caráter declaratório e são suficientes para a exigência
de pagamento das contribuições e demais encargos delas resultantes.
Art. 4º As contribuições e demais encargos devidos pelo
empregador, nos termos do art. 2º, deverão ser pagos até o quinto dia útil de cada
mês na rede arrecadadora e centralizados na Caixa Econômica Federal, que
realizará as transferências devidas aos órgãos e entidades a que se destinam, bem
como efetuará os depósitos nas contas vinculadas dos trabalhadores no FGTS, na
forma do Regulamento.
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Art. 5º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 180
(cento e oitenta) dias, contados a partir da sua data de vigência.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
A legislação brasileira tem evoluído paulatinamente no sentido de
uma maior simplificação das exigências burocráticas, em relação aos cidadãos e às
empresas. A Lei Complementar nº 123, de 2006, que instituiu o SIMPLES nacional,
deu um passo importantíssimo ao unificar o recolhimento de um conjunto de tributos
para micro e pequenos empresários. Mais recentemente, a Lei Complementar nº
150, de 2015, instituiu o chamado SIMPLES doméstico, que criou documento único
de arrecadação para as contribuições, encargos e tributos incidentes sobre a
remuneração, recolhidos pelos empregadores domésticos.
A experiência bem sucedida do e-Social, sistema informatizado que
unifica registros e informações sobre os vínculos empregatícios dos empregados
domésticos, embora ainda não integralmente implantada, foi um passo importante
no sentido de reduzir o imenso volume de formulários e guias de recolhimento que
sufocam o empregador brasileiro, elevando seus custos administrativos e reduzindo
sua produtividade.
Nesse contexto, o presente projeto de lei visa a estender essas
facilidades ao conjunto dos empregadores que contratam trabalhadores cujos
vínculos empregatícios são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
A proposição tem por objetivos, segundo estipulado no art. 1º, a instituição de
regime unificado de recolhimento das contribuições e demais encargos incidentes
sobre a remuneração do empregado, e a integração dos registros administrativos
relativos aos vínculos de emprego, por meio de uma interface única de entrada de
dados.
Para tanto, o art. 2º preconiza que o regime unificado de
recolhimento abrangerá as contribuições previdenciárias sobre a folha de salários;
os depósitos das contas vinculadas do FGTS; a indenização compensatória por
dispensa sem justa causa, culpa recíproca ou força maior; as contribuições criadas
pela Lei Complementar nº 110/2001; o imposto de renda retido na fonte, incidente
sobre a remuneração do empregado; e a contribuição sindical do empregado.
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O art. 3º estabelece que, para viabilizar esse regime unificado de
recolhimento, o Poder Executivo deverá, no prazo máximo de dois anos, conceber e
implantar sistema informatizado que integre e substitua todos os formulários dos
registros administrativos relativos ao vínculo empregatício: a RAIS, o CAGED, a
GFIP, os formulários do seguro-desemprego, a DIRF e a guia de recolhimento da
contribuição sindical.
Esse sistema informatizado deverá atender os requisitos mínimos de
eliminação das inúmeras redundâncias existentes nos atuais instrumentos
declaratórios, substituindo todos os formulários atuais por uma interface única com o
empregador e gerando uma guia única de recolhimento para todos esses encargos.
O sistema deverá, por fim, prever uma interface de consulta para o trabalhador,
inclusive em dispositivos móveis, que lhe permitirá fiscalizar o saldo do FGTS, suas
contribuições previdenciárias, além de lhe informar se tem direito a requerer o
seguro-desemprego.
Diante do exposto, temos a certeza de contarmos com o apoio dos
ilustres Pares à aprovação deste projeto de lei.
Sala das Sessões, em 17 de maio de 2017.
DEPUTADA NORMA AYUB
DEM/ES
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art.
180 da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Fica aprovada a Consolidação das Leis do Trabalho, que a este decreto-lei
acompanha, com as alterações por ela introduzidas na legislação vigente.
Parágrafo único. Continuam em vigor as disposições legais transitórias ou de
emergência, bem como as que não tenham aplicação em todo o território nacional.
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Art. 2º O presente decreto-lei entrará em vigor em 10 de novembro de 1943.
Rio de Janeiro, 1 de maio de 1943, 122º da Independência e 55º da República.
GETÚLIO VARGAS.
Alexandre Marcondes Filho.
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
....................................................................................................................................................
TÍTULO V
DA ORGANIZAÇÃO SINDICAL
(Vide art. 8º da Constituição Federal de 1988)
....................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
(Capítulo com redação dada pelo Decreto-Lei nº 229, de 28/2/1967)
Seção I
Da Fixação e do Recolhimento da Contribuição Sindical
(Expressão “imposto sindical” alterada pelo Decreto-Lei nº 229, de 22/2/1967)
.......................................................................................................................................................
Art. 582. Os empregadores são obrigados a descontar, da folha de pagamento de
seus empregados relativa ao mês de março de cada ano, a contribuição sindical por estes
devida aos respectivos sindicatos. (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 6.386, de
9/12/1976)
§ 1º Considera-se um dia de trabalho, para efeito de determinação da importância
a que alude o item I do art. 580, o equivalente:
a) a uma jornada normal de trabalho, se o pagamento ao empregado for feito por
unidade de tempo;
b) a 1/30 (um trinta avos) da quantia percebida no mês anterior, se a remuneração
for paga por tarefa, empreitada ou comissão. (Alínea com redação dada pela Lei nº 6.386, de
9/12/1976)
§ 2° Quando o salário for pago em utilidades, ou nos casos em que o empregado
receba, habitualmente, gorjetas, a contribuição sindical corresponderá a 1/30 (um trinta avos)
da importância que tiver servido de base, no mês de janeiro, para a contribuição do
empregado à Previdência Social. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 6.386, de
9/12/1976)
Art. 583. O recolhimento da contribuição sindical referente aos empregados e
trabalhadores avulsos será efetuado no mês de abril de cada ano e o relativo aos agentes ou
trabalhadores autônomos e profissionais liberais realizar-se-á no mês de fevereiro. (“Caput”
do artigo com redação dada pela Lei nº 6.386, de 9/12/1976)
§ 1º O recolhimento obedecerá ao sistema de guias, de acordo com as instruções
expedidas pelo Ministro do Trabalho. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 6.386, de 9/12/1976)
§ 2º O comprovante de depósito da contribuição sindical será remetido ao
respectivo sindicato; na falta deste, à correspondente entidade sindical de grau superior, e, se
for o caso, ao Ministério do Trabalho. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 6.386, de 9/12/1976)
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.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
(Republicada no DOU de 6/3/2012 em atendimento ao disposto no art. 5º da
Lei Complementar nº 139, de 10 de novembro de 2011)
Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e
da Empresa de Pequeno Porte; altera
dispositivos das Leis nº 8.212 e 8.213, ambas
de 24 de julho de 1991, da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
da Lei nº 10.189, de 14 de fevereiro de 2001,
da Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro
de 1990; e revoga as Leis nº 9.317, de 5 de
dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de
1999.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece normas gerais relativas ao tratamento
diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no
âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
especialmente no que se refere:
I - à apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação, inclusive
obrigações acessórias;
II - ao cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, inclusive
obrigações acessórias;
III - ao acesso a crédito e ao mercado, inclusive quanto à preferência nas
aquisições de bens e serviços pelos Poderes Públicos, à tecnologia, ao associativismo e às
regras de inclusão.
IV - ao cadastro nacional único de contribuintes a que se refere o inciso IV do
parágrafo único do art. 146, in fine, da Constituição Federal. (Inciso acrescido pela Lei
Complementar nº 147, de 7/8/2014)

§ 1º Cabe ao Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) apreciar a necessidade
de revisão, a partir de 1º de janeiro de 2015, dos valores expressos em moeda nesta Lei
Complementar.
§ 2º (VETADO)
§ 3º Ressalvado o disposto no Capítulo IV, toda nova obrigação que atinja as
microempresas e empresas de pequeno porte deverá apresentar, no instrumento que a
instituiu, especificação do tratamento diferenciado, simplificado e favorecido para
cumprimento. (Parágrafo acrescido pela Lei Complementar nº 147, de 7/8/2014)
§ 4º Na especificação do tratamento diferenciado, simplificado e favorecido de
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que trata o § 3º, deverá constar prazo máximo, quando forem necessários procedimentos
adicionais, para que os órgãos fiscalizadores cumpram as medidas necessárias à emissão de
documentos, realização de vistorias e atendimento das demandas realizadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte com o objetivo de cumprir a nova obrigação.
(Parágrafo acrescido pela Lei Complementar nº 147, de 7/8/2014)

§ 5º Caso o órgão fiscalizador descumpra os prazos estabelecidos na especificação
do tratamento diferenciado e favorecido, conforme o disposto no § 4º, a nova obrigação será
inexigível até que seja realizada visita para fiscalização orientadora e seja reiniciado o prazo
para regularização. (Parágrafo acrescido pela Lei Complementar nº 147, de 7/8/2014)
§ 6º A ausência de especificação do tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido ou da determinação de prazos máximos, de acordo com os §§ 3º e 4º, tornará a
nova obrigação inexigível para as microempresas e empresas de pequeno porte. (Parágrafo
acrescido pela Lei Complementar nº 147, de 7/8/2014)

§ 7º A inobservância do disposto nos §§ 3º a 6º resultará em atentado aos direitos
e garantias legais assegurados ao exercício profissional da atividade empresarial. (Parágrafo
acrescido pela Lei Complementar nº 147, de 7/8/2014)

Art. 2º O tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas
e empresas de pequeno porte de que trata o art. 1º desta Lei Complementar será gerido pelas
instâncias a seguir especificadas:
I - Comitê Gestor do Simples Nacional, vinculado ao Ministério da Fazenda,
composto por 4 (quatro) representantes da Secretaria da Receita Federal do Brasil, como
representantes da União, 2 (dois) dos Estados e do Distrito Federal e 2 (dois) dos Municípios,
para tratar dos aspectos tributários; e
II - Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com a
participação dos órgãos federais competentes e das entidades vinculadas ao setor, para tratar
dos demais aspectos, ressalvado o disposto no inciso III do caput deste artigo;
III - Comitê para Gestão da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da
Legalização de Empresas e Negócios - CGSIM, vinculado à Secretaria da Micro e Pequena
Empresa da Presidência da República, composto por representantes da União, dos Estados e
do Distrito Federal, dos Municípios e demais órgãos de apoio e de registro empresarial, na
forma definida pelo Poder Executivo, para tratar do processo de registro e de legalização de
empresários e de pessoas jurídicas. (Inciso com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de
7/8/2014)

§ 1º Os Comitês de que tratam os incisos I e III do caput deste artigo serão
presididos e coordenados por representantes da União.
§ 2º Os representantes dos Estados e do Distrito Federal nos Comitês referidos nos
incisos I e III do caput deste artigo serão indicados pelo Conselho Nacional de Política
Fazendária - CONFAZ e os dos Municípios serão indicados, um pela entidade representativa
das Secretarias de Finanças das Capitais e outro pelas entidades de representação nacional dos
Municípios brasileiros.
§ 3º As entidades de representação referidas no inciso III do caput e no § 2º deste
artigo serão aquelas regularmente constituídas há pelo menos 1 (um) ano antes da publicação
desta Lei Complementar.
§ 4º Os Comitês de que tratam os incisos I e III do caput deste artigo elaborarão
seus regimentos internos mediante resolução.
§ 5º O Fórum referido no inciso II do caput deste artigo tem por finalidade
orientar e assessorar a formulação e coordenação da política nacional de desenvolvimento das
microempresas e empresas de pequeno porte, bem como acompanhar e avaliar a sua
implantação, sendo presidido e coordenado pela Secretaria da Micro e Pequena Empresa da
Presidência da República. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.792, de 28/3/2013)
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§ 6º Ao Comitê de que trata o inciso I do caput deste artigo compete regulamentar
a opção, exclusão, tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança, dívida ativa, recolhimento
e demais itens relativos ao regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, observadas
as demais disposições desta Lei Complementar.
§ 7º Ao Comitê de que trata o inciso III do caput deste artigo compete, na forma
da lei, regulamentar a inscrição, cadastro, abertura, alvará, arquivamento, licenças, permissão,
autorização, registros e demais itens relativos à abertura, legalização e funcionamento de
empresários e de pessoas jurídicas de qualquer porte, atividade econômica ou composição
societária.
§ 8º Os membros dos Comitês de que tratam os incisos I e III do caput deste
artigo serão designados, respectivamente, pelos Ministros de Estado da Fazenda e da
Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República, mediante indicação dos
órgãos e entidades vinculados. (Parágrafo com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 7/8/2014)
§ 9º O CGSN poderá determinar, com relação à microempresa e à empresa de
pequeno porte optante pelo Simples Nacional, a forma, a periodicidade e o prazo:
I - de entrega à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB de uma única
declaração com dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores da
contribuição para a Seguridade Social devida sobre a remuneração do trabalho, inclusive a
descontada dos trabalhadores a serviço da empresa, do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS e outras informações de interesse do Ministério do Trabalho e Emprego MTE, do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e do Conselho Curador do FGTS,
observado o disposto no § 7º deste artigo; e
II - do recolhimento das contribuições descritas no inciso I e do FGTS. (Parágrafo
acrescido pela Lei Complementar nº 147, de 7/8/2014)

§ 10. O recolhimento de que trata o inciso II do § 9º deste artigo poderá se dar de
forma unificada relativamente aos tributos apurados na forma do Simples Nacional. (Parágrafo
acrescido pela Lei Complementar nº 147, de 7/8/2014)

§ 11. A entrega da declaração de que trata o inciso I do § 9º substituirá, na forma
regulamentada pelo CGSN, a obrigatoriedade de entrega de todas as informações, formulários
e declarações a que estão sujeitas as demais empresas ou equiparados que contratam
trabalhadores, inclusive relativamente ao recolhimento do FGTS, à Relação Anual de
Informações Sociais e ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. (Parágrafo acrescido
pela Lei Complementar nº 147, de 7/8/2014)

§ 12. Na hipótese de recolhimento do FGTS na forma do inciso II do § 9º deste
artigo, deve-se assegurar a transferência dos recursos e dos elementos identificadores do
recolhimento ao gestor desse fundo para crédito na conta vinculada do trabalhador. (Parágrafo
acrescido pela Lei Complementar nº 147, de 7/8/2014)

§ 13. O documento de que trata o inciso I do § 9º tem caráter declaratório,
constituindo instrumento hábil e suficiente para a exigência dos tributos, contribuições e dos
débitos fundiários que não tenham sido recolhidos resultantes das informações nele prestadas.
(Parágrafo acrescido pela Lei Complementar nº 147, de 7/8/2014)

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 150, DE 1º DE JUNHO DE 2015
Dispõe sobre o contrato de trabalho doméstico;
altera as Leis nº 8.212, de 24 de julho de 1991,
nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e nº 11.196,
de 21 de novembro de 2005; revoga o inciso I
do art. 3º da Lei nº 8.009, de 29 de março de
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1990, o art. 36 da Lei nº 8.213, de 24 de julho
de 1991, a Lei nº 5.859, de 11 de dezembro de
1972, e o inciso VII do art. 12 da Lei nº 9.250,
de 26 de dezembro 1995; e dá outras
providências.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:
CAPÍTULO I
DO CONTRATO DE TRABALHO DOMÉSTICO
Art. 1º Ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviços de
forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à
família, no âmbito residencial destas, por mais de 2 (dois) dias por semana, aplica-se o
disposto nesta Lei.
Parágrafo único. É vedada a contratação de menor de 18 (dezoito) anos para
desempenho de trabalho doméstico, de acordo com a Convenção nº 182, de 1999, da
Organização Internacional do Trabalho (OIT) e com o Decreto nº 6.481, de 12 de junho de
2008.
Art. 2º A duração normal do trabalho doméstico não excederá 8 (oito) horas
diárias e 44 (quarenta e quatro) semanais, observado o disposto nesta Lei.
§ 1º A remuneração da hora extraordinária será, no mínimo, 50% (cinquenta por
cento) superior ao valor da hora normal.
§ 2º O salário-hora normal, em caso de empregado mensalista, será obtido
dividindo-se o salário mensal por 220 (duzentas e vinte) horas, salvo se o contrato estipular
jornada mensal inferior que resulte em divisor diverso.
§ 3º O salário-dia normal, em caso de empregado mensalista, será obtido
dividindo-se o salário mensal por 30 (trinta) e servirá de base para pagamento do repouso
remunerado e dos feriados trabalhados.
§ 4º Poderá ser dispensado o acréscimo de salário e instituído regime de
compensação de horas, mediante acordo escrito entre empregador e empregado, se o excesso
de horas de um dia for compensado em outro dia.
§ 5º No regime de compensação previsto no § 4º:
I - será devido o pagamento, como horas extraordinárias, na forma do § 1º, das
primeiras 40 (quarenta) horas mensais excedentes ao horário normal de trabalho;
II - das 40 (quarenta) horas referidas no inciso I, poderão ser deduzidas, sem o
correspondente pagamento, as horas não trabalhadas, em função de redução do horário normal
de trabalho ou de dia útil não trabalhado, durante o mês;
III - o saldo de horas que excederem as 40 (quarenta) primeiras horas mensais de
que trata o inciso I, com a dedução prevista no inciso II, quando for o caso, será compensado
no período máximo de 1 (um) ano.
§ 6º Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho sem que tenha havido a
compensação integral da jornada extraordinária, na forma do § 5º, o empregado fará jus ao
pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na
data de rescisão.
§ 7º Os intervalos previstos nesta Lei, o tempo de repouso, as horas não
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trabalhadas, os feriados e os domingos livres em que o empregado que mora no local de
trabalho nele permaneça não serão computados como horário de trabalho.
§ 8º O trabalho não compensado prestado em domingos e feriados deve ser pago
em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre a organização da Seguridade
Social, institui Plano de Custeio, e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
LEI ORGÂNICA DA SEGURIDADE SOCIAL
....................................................................................................................................................
TÍTULO VI
DO FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
....................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO
Seção I
Da Contribuição dos Segurados Empregado, Empregado Doméstico e Trabalhador
Avulso
Art. 20. A contribuição do empregado, inclusive o doméstico, e a do trabalhador
avulso é calculada mediante a aplicação da correspondente alíquota sobre o seu salário-decontribuição mensal, de forma não cumulativa, observado o disposto no art. 28, de acordo
com a seguinte tabela: (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 9.032, de 28/4/1995)
Salário-de-contribuição
até 249,80
de 249,81 até 416,33
de 416,34 até 832,66

Alíquota em %
8,00
9,00
11,00

(Valores e alíquotas com redação dada pela Lei nº 9.129, de 20/11/1995) (Vide Portaria
MF/MPS nº 501, de 28/12/2007)

§ 1º Os valores do salário-de-contribuição serão reajustados, a partir da data de
entrada em vigor desta Lei, na mesma época e com os mesmos índices que os do
reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. (Parágrafo único
transformado em § 1º pela Lei nº 8.620, de 5/1/1993)

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se também aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos que prestem serviços a microempresas. (Parágrafo acrescido pela Lei nº
8.620, de 5/1/1993 )
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Seção II
Da Contribuição dos Segurados Contribuinte Individual e Facultativo
(Seção com redação dada pela Lei nº 9.876, de 26/11/1999)

Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e
facultativo será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição. (“Caput” do artigo
com redação dada pela Lei nº 9.876, de 26/11/1999)

I - (Revogado pela Lei nº 9.876, de 26/11/1999)
II - (Revogado pela Lei nº 9.876, de 26/11/1999)
§ 1º Os valores do salário-de-contribuição serão reajustados, a partir da data de
entrada em vigor desta Lei , na mesma época e com os mesmos índices que os do
reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. (Parágrafo único
com redação dada pela Lei nº 9.711, de 20/11/1998, transformado em § 1º pela Lei Complementar nº 123, de
14/12/2006)

§ 2º No caso de opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por
tempo de contribuição, a alíquota de contribuição incidente sobre o limite mínimo mensal do
salário de contribuição será de: (“Caput” do parágrafo acrescido pela Lei Complementar nº 123, de
14/12/2006, e com nova redação dada pela Lei nº 12.470, de 31/8/2011)
I - 11% (onze por cento), no caso do segurado contribuinte individual, ressalvado
o disposto no inciso II, que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa
ou equiparado e do segurado facultativo, observado o disposto na alínea b do inciso II deste
parágrafo; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 529, de 7/4/2011, e com redação dada pela Lei nº
12.470, de 31/8/2011)

II - 5% (cinco por cento): (“Caput” do inciso acrescido pela Medida Provisória nº 529, de
e com redação dada pela Lei nº 12.470, de 31/8/2011)
a) no caso do microempreendedor individual, de que trata o art.18- A da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; e (Alínea acrescida pela Lei nº 12.470, de
7/4/2011,

31/8/2011, produzindo efeitos a partir de 1/5/2011)

b) do segurado facultativo sem renda própria que se dedique exclusivamente ao
trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente a família de baixa
renda. (Alínea acrescida pela Lei nº 12.470, de 31/8/2011)
§ 3º O segurado que tenha contribuído na forma do § 2º deste artigo e pretenda
contar o tempo de contribuição correspondente para fins de obtenção da aposentadoria por
tempo de contribuição ou da contagem recíproca do tempo de contribuição a que se refere o
art. 94 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, deverá complementar a contribuição mensal
mediante recolhimento, sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário-decontribuição em vigor na competência a ser complementada, da diferença entre o percentual
pago e o de 20% (vinte por cento), acrescido dos juros moratórios de que trata o § 3º do art. 5º
da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Parágrafo acrescido pela Lei Complementar nº 123, de
14/12/2006 e com nova redação dada pela Lei nº 12.470, de 31/8/2011, produzindo efeitos a partir de 1/5/2011)
§ 4º Considera-se de baixa renda, para os fins do disposto na alínea b do inciso II
do § 2º deste artigo, a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal - CadÚnico cuja renda mensal seja de até 2 (dois) salários mínimos. (Parágrafo
acrescido pela Lei Complementar nº 128, de 19/12/2008, e com redação dada pela Lei nº 12.470, de 31/8/2011)
§ 5º A contribuição complementar a que se refere o § 3º deste artigo será exigida a
qualquer tempo, sob pena de indeferimento do benefício. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.507, de
11/10/2011)

Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5760

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 450/2015

59

CAPÍTULO IV
DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe
prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as
gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de
reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção
ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. (Inciso com redação dada pela Lei nº
9.876, de 26/11/1999)
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213,
de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos: (Inciso com redação dada pela Lei nº 9.732, de 11/12/1998)
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado grave.
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços;
(Inciso com redação dada pela Lei nº 9.876, de 26/11/1999)

IV - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho. (Inciso acrescido pela Lei nº 9.876, de 26/11/1999, e com execução suspensa pelo
Senado Federal, na forma do art. 52, X da Constituição Federal, pela Resolução nº 10, de 30/3/2016)

§ 1º No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento,
sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores
mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de
seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito e
entidades de previdência privada abertas e fechadas, além das contribuições referidas neste
artigo e no art. 23, é devida a contribuição adicional de dois vírgula cinco por cento sobre a
base de cálculo definida nos incisos I e III deste artigo. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº
9.876, de 26/11/1999)

§ 2º Não integram a remuneração as parcelas de que trata o § 9º do art. 28.
§ 3º O Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá alterar, com base
nas estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o enquadramento de empresas
para efeito da contribuição a que se refere o inciso II deste artigo, a fim de estimular
investimentos em prevenção de acidentes.
§ 4º O Poder Executivo estabelecerá, na forma da lei, ouvido o Conselho Nacional
da Seguridade Social, mecanismos de estímulo às empresas que se utilizem de empregados
portadores de deficiências física, sensorial e/ou mental com desvio do padrão médio.
§ 5º (Parágrafo acrescido pela Lei nº 8.540, de 22/12/1992 e revogado pela Lei nº 10.256, de
9/7/2001)

§ 6º A contribuição empresarial da associação desportiva que mantém equipe de
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futebol profissional destinada à Seguridade Social, em substituição à prevista nos incisos I e II
deste artigo, corresponde a cinco por cento da receita bruta, decorrente dos espetáculos
desportivos de que participem em todo território nacional em qualquer modalidade desportiva,
inclusive jogos internacionais, e de qualquer forma de patrocínio, licenciamento de uso de
marcas e símbolos, publicidade, propaganda e de transmissão de espetáculos desportivos.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997)

§ 7º Caberá à entidade promotora do espetáculo a responsabilidade de efetuar o
desconto de cinco por cento da receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos e o
respectivo recolhimento ao Instituto Nacional do Seguro Social, no prazo de até dois dias
úteis após a realização do evento. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997)
§ 8º Caberá à associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional
informar à entidade promotora do espetáculo desportivo todas as receitas auferidas no evento,
discriminando-as detalhadamente. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997)
§ 9º No caso de a associação desportiva que mantém equipe de futebol
profissional receber recursos de empresa ou entidade, a título de patrocínio, licenciamento de
uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos, esta última
ficará com a responsabilidade de reter e recolher o percentual de cinco por cento da receita
bruta decorrente do evento, inadmitida qualquer dedução, no prazo estabelecido na alínea b,
inciso I, do art. 30 desta Lei. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997)
§ 10. Não se aplica o disposto nos §§ 6º ao 9º às demais associações desportivas,
que devem contribuir na forma dos incisos I e II deste artigo e do art. 23 desta Lei. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997)

§ 11. O disposto nos §§ 6º ao 9º deste artigo aplica-se à associação desportiva que
mantenha equipe de futebol profissional e atividade econômica organizada para a produção e
circulação de bens e serviços e que se organize regularmente, segundo um dos tipos regulados
nos arts. 1.039 a 1.092 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 9.711, de 20/11/1998 e com nova redação dada pela Lei nº 11.345, de 14/9/2006)

§ 11-A. O disposto no § 11 deste artigo aplica-se apenas às atividades diretamente
relacionadas com a manutenção e administração de equipe profissional de futebol, não se
estendendo às outras atividades econômicas exercidas pelas referidas sociedades empresariais
beneficiárias. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.505, de 18/7/2007)
§ 12. (VETADO na Lei nº 10.170, de 29/12/2000)
§ 13. Não se considera como remuneração direta ou indireta, para os efeitos desta
Lei, os valores despendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional com
ministro de confissão religiosa, membros de instituto de vida consagrada, de congregação ou
de ordem religiosa em face do seu mister religioso ou para sua subsistência desde que
fornecidos em condições que independam da natureza e da quantidade do trabalho executado.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.170, de 29/12/2000)

§ 14. Para efeito de interpretação do § 13 deste artigo:
I - os critérios informadores dos valores despendidos pelas entidades religiosas e
instituições de ensino vocacional aos ministros de confissão religiosa, membros de vida
consagrada, de congregação ou de ordem religiosa não são taxativos e sim exemplificativos;
II - os valores despendidos, ainda que pagos de forma e montante diferenciados,
em pecúnia ou a título de ajuda de custo de moradia, transporte, formação educacional,
vinculados exclusivamente à atividade religiosa não configuram remuneração direta ou
indireta. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.137, de 19/6/2015)
§ 15. Na contratação de serviços de transporte rodoviário de carga ou de
passageiro, de serviços prestados com a utilização de trator, máquina de terraplenagem,
colheitadeira e assemelhados, a base de cálculo da contribuição da empresa corresponde a
20% (vinte por cento) do valor da nota fiscal, fatura ou recibo, quando esses serviços forem
prestados por condutor autônomo de veículo rodoviário, auxiliar de condutor autônomo de
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veículo rodoviário, bem como por operador de máquinas. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.202,
de 8/12/2015)

Art. 22-A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos
desta Lei, como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros,
incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em
substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é de: (“Caput” do artigo acrescido
pela Lei nº 10.256, de 9/7/2001)

I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social; (Inciso acrescido pela
Lei nº 10.256, de 9/7/2001)

II - zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício previsto nos arts.
57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos ambientais da atividade.
(Inciso acrescido pela Lei nº 10.256, de 9/7/2001)
§ 1º (VETADO na Lei nº 10.256, de 9/7/2001)

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica às operações relativas à prestação de
serviços a terceiros, cujas contribuições previdenciárias continuam sendo devidas na forma do
art. 22 desta Lei. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.256, de 9/7/2001)
§ 3º Na hipótese do § 2º, a receita bruta correspondente aos serviços prestados a
terceiros será excluída da base de cálculo da contribuição de que trata o caput. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 10.256, de 9/7/2001)

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica às sociedades cooperativas e às
agroindústrias de piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura. (Parágrafo acrescido pela
Lei nº 10.256, de 9/7/2001)

§ 5º O disposto no inciso I do art. 3º da Lei nº 8.315, de 23 de dezembro de 1991,
não se aplica ao empregador de que trata este artigo, que contribuirá com o adicional de zero
vírgula vinte e cinco por cento da receita bruta proveniente da comercialização da produção,
destinado ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR). (Parágrafo acrescido pela Lei nº
10.256, de 9/7/2001)

§ 6º Não se aplica o regime substitutivo de que trata este artigo à pessoa jurídica
que, relativamente à atividade rural, se dedique apenas ao florestamento e reflorestamento
como fonte de matéria-prima para industrialização própria mediante a utilização de processo
industrial que modifique a natureza química da madeira ou a transforme em pasta celulósica.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.684, de 30/5/2003)

§ 7º Aplica-se o disposto no § 6º ainda que a pessoa jurídica comercialize resíduos
vegetais ou sobras ou partes da produção, desde que a receita bruta decorrente dessa
comercialização represente menos de um por cento de sua receita bruta proveniente da
comercialização da produção. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.684, de 30/5/2003)
Art. 22-B. As contribuições de que tratam os incisos I e II do art. 22 desta Lei são
substituídas, em relação à remuneração paga, devida ou creditada ao trabalhador rural
contratado pelo consórcio simplificado de produtores rurais de que trata o art. 25-A, pela
contribuição dos respectivos produtores rurais, calculada na forma do art. 25 desta Lei. (Artigo
acrescido pela Lei nº 10.256, de 9/7/2001)

Art. 23. As contribuições a cargo da empresa provenientes do faturamento e do
lucro, destinadas à Seguridade Social, além do disposto no art. 22, são calculadas mediante a
aplicação das seguintes alíquotas:
I - 2% (dois por cento) sobre sua receita bruta, estabelecida segundo o disposto no
§ 1º do art. 1º do Decreto-lei nº 1.940, de 25 de maio de 1982, com a redação dada pelo art.
22, do Decreto-lei nº 2.397, de 21 de dezembro de 1987, e alterações posteriores; (Esta
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alíquota, a partir de 01 de abril de 1992, por força do art. 2º da Lei Complementar nº 70, de
30/12/1991, passou a incidir sobre o faturamento mensal)
II - 10% (dez por cento) sobre o lucro líquido do período-base, antes da provisão
para o Imposto de Renda, ajustado na forma do art. 2º da Lei nº 8.034, de 12 de abril de 1990.
(A Lei nº 9.249, de 26/12/1995, alterou a contribuição sobre o lucro líquido, passando a alíquota
a ser de 8%).
§ 1º No caso das instituições citadas no § 1º do art. 22 desta Lei, a alíquota da
contribuição prevista no inciso II é de 15% (quinze por cento). (Alíquota elevada em mais 8%
pela Lei Complementar nº 70, de 30/12/1991 e posteriormente reduzida para 18% por força do art.
2º da Lei nº 9.249, de 26/12/1995)
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica às pessoas de que trata o art. 25.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990
Dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 18. Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, por parte do empregador,
ficará este obrigado a depositar na conta vinculada do trabalhador no FGTS os valores
relativos aos depósitos referentes ao mês da rescisão e ao imediatamente anterior, que ainda
não houver sido recolhido, sem prejuízo das cominações legais. (“Caput” do artigo com redação
dada pela Lei nº 9.491, de 9/9/1997)

§ 1º Na hipótese de despedida pelo empregador sem justa causa, depositará este,
na conta vinculada do trabalhador no FGTS, importância igual a quarenta por cento do
montante de todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato
de trabalho, atualizados monetariamente e acrescidos dos respectivos juros. (Parágrafo com
redação dada pela Lei nº 9.491, de 9/9/1997)

§ 2º Quando ocorrer despedida por culpa recíproca ou força maior, reconhecida
pela Justiça do Trabalho, o percentual de que trata o § 1º será de 20 (vinte) por cento.
§ 3º As importâncias de que trata este artigo deverão constar da documentação
comprobatória do recolhimento dos valores devidos a título de rescisão do contrato de
trabalho, observado o disposto no art. 477 da CLT, eximindo o empregador, exclusivamente,
quanto aos valores discriminados. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 9.491, de 9/9/1997)
Art. 19. No caso de extinção do contrato de trabalho prevista no art. 14 desta Lei,
serão observados os seguintes critérios:
I - havendo indenização a ser paga, o empregador, mediante comprovação do
pagamento daquela, poderá sacar o saldo dos valores por ele depositados na conta
individualizada do trabalhador;
II - não havendo indenização a ser paga, ou decorrido o prazo prescricional para a
reclamação de direitos por parte do trabalhador, o empregador poderá levantar em seu favor o
saldo da respectiva conta individualizada, mediante comprovação perante o órgão competente
do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.
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Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo
contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da
Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.
Parágrafo único. O saldo existente em conta vinculada, oriundo de contrato
declarado nulo até 28 de julho de 2001, nas condições do caput, que não tenha sido levantado
até essa data, será liberado ao trabalhador a partir do mês de agosto de 2002. (Artigo acrescido
pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 24/8/2001)

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 110, DE 29 DE JUNHO DE 2001
Institui contribuições sociais, autoriza créditos
de complementos de atualização monetária em
contas vinculadas do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:
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.
Parágrafo único. Ficam isentos da contribuição social instituída neste artigo os
empregadores domésticos.
Art. 2º Fica instituída contribuição social devida pelos empregadores, à alíquota
de cinco décimos por cento sobre a remuneração devida, no mês anterior, a cada trabalhador,
incluídas as parcelas de que trata o art. 15 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990.
§ 1º Ficam isentas da contribuição social instituída neste artigo:
I - as empresas inscritas no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, desde que o
faturamento anual não ultrapasse o limite de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil
reais);
II - as pessoas físicas, em relação à remuneração de empregados domésticos; e
III - as pessoas físicas, em relação à remuneração de empregados rurais, desde que
sua receita bruta anual não ultrapasse o limite de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil
reais).
§ 2º A contribuição será devida pelo prazo de sessenta meses, a contar de sua
exigibilidade.
Art. 3º Às contribuições sociais de que tratam os arts. 1º e 2º aplicam-se as
disposições da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e da Lei nº 8.844, de 20 de janeiro de
1994, inclusive quanto a sujeição passiva e equiparações, prazo de recolhimento,
administração, fiscalização, lançamento, consulta, cobrança, garantias, processo
administrativo de determinação e exigência de créditos tributários federais.
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5760

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 450/2015

64

§ 1º As contribuições sociais serão recolhidas na rede arrecadadora e transferidas
à Caixa Econômica Federal, na forma do art. 11 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e as
respectivas receitas serão incorporadas ao FGTS.
§ 2º A falta de recolhimento ou o recolhimento após o vencimento do prazo sem
os acréscimos previstos no art. 22 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, sujeitarão o
infrator à multa de setenta e cinco por cento, calculada sobre a totalidade ou a diferença da
contribuição devida.
§ 3º A multa será duplicada na ocorrência das hipóteses previstas no art. 23, § 3º,
da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, sem prejuízo das demais cominações legais.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988
Altera a legislação do imposto de renda e dá
outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 7º Ficam sujeito à incidência do imposto de renda na fonte, calculado de
acordo com o disposto no art. 25 desta Lei:
I - os rendimentos do trabalho assalariado, pagos ou creditados por pessoas físicas
ou jurídicas;
II - os demais rendimentos percebidos por pessoas físicas, que não estejam
sujeitos à tributação exclusiva na fonte, pagos ou creditados por pessoas jurídicas.
§ 1º O imposto a que se refere este artigo será retido por ocasião de cada
pagamento ou crédito e, se houver mais de um pagamento ou crédito, pela mesma fonte
pagadora, aplicar-se-á a alíquota correspondente à soma dos rendimentos pagos ou creditados
à pessoa física no mês, a qualquer título.
§ 2º (Revogado pela Lei nº 8.218, de 29/8/1991)
§ 3º (VETADO).
Art. 8º Fica sujeito ao pagamento do imposto de renda, calculado de acordo com o
disposto no art. 25 desta Lei, a pessoa física que receber de outra pessoa física, ou de fontes
situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital que não tenham sido tributados na fonte,
no País.
§1º O disposto neste artigo se aplica, também, aos emolumentos e custas dos
serventuários da justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e outros, quando não
forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos.
§ 2º O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil da
primeira quinzena do mês subseqüente ao da percepção dos rendimentos.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

DECRETO Nº 76.900, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1975
Institui a Relação Anual de Informações
Sociais - RAIS e dá outras providências.
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, itens III e V, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º. Fica instituída a Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, a ser
preenchida pelas empresas, contendo elementos destinados a suprir as necessidades de
controle, estatística e informações das entidades governamentais da área social.
Parágrafo único. A RAIS deverá conter as informações periodicamente solicitadas
pelas instituições vinculadas aos Ministérios da Fazenda, Trabalho, Interior e Previdência e
Assistência Social, especialmente no tocante:
a) ao cumprimento da legislação relativa ao Programa de Integração Social (PIS) e
ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), sob a supervisão da
Caixa Econômica Federal;
b) às exigências da legislação de nacionalização do trabalho;
c) ao fornecimento de subsídios para controle dos registros relativos ao Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
d) ao estabelecimento de um sistema de controle central da arrecadação e da
concessão e benefícios por parte do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS);
e) à coleta de dados indispensáveis aos estudos técnicos, de natureza estatística e
atuarial, dos serviços especializados dos Ministérios citados.
Art. 2º. A RAIS identificará: a empresa, pelo número de inscrição no Cadastro
Geral de Contribuintes (CGC) do Ministério da Fazenda; e o empregado, pelo número de
inscrição no Programa de Integração Social (PIS).
Parágrafo único. O INPS promoverá diretamente o cadastramento dos
empregadores não sujeitos à inscrição do CGC, bem como dos trabalhadores autônomos,
utilizando para estes a mesma sistemática de numeração usada no cadastro do PIS/PASEP.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 4.923, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1965
Institui o cadastro permanente das admissões e
dispensas de empregados, estabelece medidas
contra o desemprego e de assistência aos
desempregados, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído, em caráter permanente, no Ministério do Trabalho e
Previdência Social, o registro das admissões e dispensas de empregados nas empresas
abrangidas pelo sistema da Consolidação das Leis do Trabalho.
§ 1º As empresas que dispensarem ou admitirem empregados ficam obrigadas a
fazer a respectiva comunicação às Delegacias Regionais do Trabalho, mensalmente, até o dia
sete do mês subsequente ou como estabelecido em regulamento, em relação nominal por
estabelecimento, da qual constará também a indicação da Carteira de Trabalho e Previdência
Social ou, para os que ainda não a possuírem, nos termos da lei, os dados indispensáveis à sua
identificação pessoal. (Parágrafo único transformado em § 1º pela Medida Provisória nº 2.164-41, de
24/8/2001)
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§ 2º O cumprimento do prazo fixado no § 1º será exigido a partir de 1º de janeiro
de 2001. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 24/8/2001)
Art. 2º A empresa que, em face de conjuntura econômica, devidamente
comprovada, se encontrar em condições que recomendem, transitoriamente, a redução da
jornada normal ou do número de dias do trabalho, poderá fazê-lo, mediante prévio acordo
com a entidade sindical representativa dos seus empregados, homologado pela Delegacia
Regional do Trabalho, por prazo certo, não excedente de 3 (três) meses, prorrogável, nas
mesmas condições, se ainda indispensável, e sempre de modo que a redução do salário mensal
resultante não seja superior a 25% (vinte e cinco por cento) do salário contratual, respeitado o
salário-mínimo regional, e reduzidas proporcionalmente a remuneração e as gratificações de
gerentes e diretores.
§ 1º Para o fim de deliberar sobre o acordo, a entidade sindical profissional
convocará assembléia geral dos empregados diretamente interessados, sindicalizados ou não
que decidirão por maioria de votos, obedecidas as normas estatutárias.
§ 2º Não havendo acordo, poderá a empresa submeter o caso à Justiça do
Trabalho, por intermédio da Junta de Conciliação e Julgamento ou, em sua falta, do Juiz de
Direito, com jurisdição na localidade. Da decisão de primeira instância caberá recurso
ordinário, no prazo de 10 (dez) dias, para o Tribunal Regional do Trabalho da correspondente
Região, sem efeito suspensivo.
§ 3º A redução de que trata o artigo não é considerada alteração unilateral do
contrato individual de trabalho para os efeitos do disposto no art. 468 da Consolidação das
Leis do Trabalho.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

DECRETO Nº 2.803, DE 20 DE OUTUBRO DE 1998
Revogado pelo Decreto Nº 3048, de 6 de Maio de 1999
Regulamenta o art. 32 da Lei nº 8.212, de 24
de julho de 1991, com redação dada pela Lei
nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art.
84, inciso IV, da Constituição, e de acordo com o art. 32, inciso IV e parágrafos, da Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de
1997,
DECRETA:
Art. 1º A empresa é obrigada a informar mensalmente ao Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, por intermédio da Guia de Recolhimento ao Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, na forma por ele estabelecida,
dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações
de interesse daquele Instituto.
§ 1º Na requisição de mão-de-obra de trabalhador avulso em conformidade com a
Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, o órgão gestor de mão-de-obra é o responsável pelo
preenchimento e entrega da GFIP.
§ 2º A empresa tomadora ou requisitante dos serviços de trabalhador avulso, cuja
contratação de pessoal não for abrangida pela Lei nº 8.630, de 1993, é a responsável pelo
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preenchimento e entrega da GFIP em relação aos segurados que lhe prestem serviços,
observadas as normas fixadas pelo INSS.
§ 3º As informações prestadas na GFIP servirão como base de cálculo das
contribuições arrecadadas pelo INSS, comporão a base de dados para fins de cálculo e
concessão dos benefícios previdenciários, bem como constituir-se-ão em termo de confissão
de dívida, na hipótese do não-recolhimento.
§ 4º Os valores das contribuições incluídos na GFIP, não recolhidos ou não
parcelados, serão inscritos na Dívida Ativa do INSS, dispensando-se o processo
administrativo de natureza contenciosa.
§ 5º A entrega da GFIP deverá ser efetuada em meio magnético, conforme
estabelecido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, ou mediante formulário, na
rede bancária, até o dia sete do mês seguinte àquele a que se referirem as informações.
§ 6º A GFIP será exigida relativamente a fatos geradores ocorridos a partir de
janeiro de 1999.
§ 7º O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da GFIP são de inteira
responsabilidade da empresa.
§ 8º O INSS e a Caixa Econômica Federal estabelecerão normas para disciplinar a
entrega da GFIP, nos casos de rescisão contratual.
§ 9º Independentemente das disposições do art. 85 do Regulamento da
Organização e Custeio da Seguridade Social - ROCSS, aprovado pelo Decreto nº 2.173, de 5
de março de 1997, o descumprimento do disposto neste artigo é condição impeditiva para
expedição do documento comprobatório de inexistência de débito.
Art. 2º A infração ao disposto no artigo anterior sujeitará o responsável às
seguintes penalidades administrativas:
I - valor equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no art. 106
do ROCSS, em função do número de segurados, pela não apresentação da GFIP,
independentemente do recolhimento da contribuição, conforme quadro abaixo:
II - cem por cento do valor devido à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no inciso anterior, pela apresentação da GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores;
III - cinco por cento do valor mínimo previsto no art. 106 do ROCSS, por campo
com informações inexatas, incompletas ou omissas, limitada aos valores previstos no inciso I,
pela apresentação da GFIP com erro de preenchimento nos dados não relacionados aos fatos
geradores.
§ 1º A multa de que trata o inciso I, a partir do mês seguinte àquele em que o
documento deveria ter sido entregue, sofrerá acréscimo de cinco por cento por mês calendário
ou fração.
§ 2º O valor mínimo a que se refere o inciso I será o vigente na data da lavratura
do auto-de-infração.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

RESOLUÇÃO Nº 18, DE 3 DE JULHO DE 1991
Estabelece novos formulários para a concessão
do Seguro-Desemprego.
O CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO
TRABALHADOR - CODEFAT, de acordo com o inciso V do artigo 19 da Lei nº 7.998, de
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11 de janeiro de 1990, resolve:
Art.1º Adotar os formulários destinados ao requerimento do Seguro-Desemprego,
composto dos seguintes documentos, conforme modelos anexos a esta Resolução:
I - Comunicação de Dispensa - CD (1ª via, cor marrom);
II - Requerimento de Seguro-Desemprego - SD (2ª via, cor verde).
§1º A confecção dos formulários mencionados neste artigo só poderá ser feita de
acordo com modelo e numeração específicos fornecidos pelo Ministério do Trabalho e da
Previdência Social e mediante autorização do Departamento Nacional de Emprego da
Secretaria Nacional do Trabalho, a requerimento do interessado.
§2º Os formulários poderão ser adquiridos em papelarias, por pessoa jurídica de
direito público ou privado ou pessoa física equiparada à jurídica, a quem caberá a obrigação
de preenchê-los, de acordo com as instruções constantes no próprio formulário, no ato da
dispensa do trabalhador.
Art. 2º O Formulário de que trata o inciso I do artigo anterior (Comunicação de
Dispensa - CD.1ª via) consistirá de duas partes:
I - parte superior, contendo todas as informações necessárias à habilitação do
trabalhador dispensado ao Seguro-Desemprego, que será o comprovante do trabalhador
relativo à entrega do Requerimento de Seguro-Desemprego (2ª via);
II - parte inferior, destacável, que será o comprovante do empregador relativo à
entrega da Comunicação de Dispensa - CD (1ª via) e o requerimento do Seguro-Desemprego SD (2ª via), ao trabalhador dispensado.
Parágrafo único. Os comprovantes de entrega da Comunicação de Dispensa - CD
e do Requerimento do Seguro-Desemprego - SD deverão ser conservados pelo empregador,
juntamente com a ficha de registro do trabalhador dispensado, pelo prazo de 5 (cinco) anos,
contados a partir da data da dispensa.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

DECRETO-LEI Nº 1.968, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1982
Altera a legislação do imposto de renda de
pessoa física residente ou domiciliada no
Brasil, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso de suas atribuições e tendo em vista
o artigo 55, item II, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º O imposto de renda progressivo, incidente sobre a renda líquida das
pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil, será calculado de acordo com a seguinte
tabela: (Vide art. 2º do Decreto-Lei nº 2.182, de 11/12//1984, que reajustou a Tabela de
Imposto de Renda Progressivo, de que trata este artigo)
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Classes de renda líquida (em Cr$)
até

542.000,00

Alíquotas
isento

De

542.001,00

a

768.000,00

5%

De

768.001,00

a

1.000.000,00

10%

De

1.000.001,00

a

1.308.000,00

15%

De

1.708.001,00

a

2.250.000,00

25%

De

2.250.001,00

a

2.917.000,00

30%

De

2.917.001,00

a

3.832.000,00

35%

De

3.832.001,00

a

5.000.000,00

40%

De

5.000.001,00

a

7.911.000,00

45%

De

7.911.001,00

a

11.657.000,00

50%

acima de

11.657.000,00

55%

Art. 2º O imposto de renda do exercício financeiro, recolhido no ano anterior a
título de retenção ou antecipação, será compensado com o imposto devido na declaração de
rendimentos, após a aplicação, sobre as referidas retenções e antecipações, de coeficientes
fixados pelo Ministro da Fazenda e pelo Ministro Chefe da Secretaria de Planejamento da
Presidência da República, com base na variação ocorrida entre o valor médio mensal das
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN), em cada um dos trimestres do ano
anterior e o valor da ORTN no mês de janeiro do exercício financeiro a que corresponder a
declaração de rendimentos. (Artigo com redação dada pelo Decreto-Lei nº 2.124, de
13/6/1984)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PORTARIA Nº 3.233, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1983
Aprova modelo de Guias de Recolhimento da
Contribuição Sindical – GRCS, bem como as
instruções
para
sua
destinação
e
preenchimento
O Ministro de Estado do Trabalho, no uso das atribuições que lhe conferem os
artigos 583, parágrafo 1º, e 913 da Consolidação das Leis do Trabalho e 8º do Decreto nº
78.339, de 31 de agosto de 1976,
Considerando a necessidade de modernizar e agilizar o mecanismo de controle
dos dados relativos a contribuição sindical;
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Resolve:
Art.1º- Aprovar o modelo da Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical –
GRCS para empregadores, empregados, profissionais liberais, agentes e trabalhadores
autônomos, bem como as instruções para sua destinação e preenchimento, anexos à presente
Portaria.
Art.2º – Os empregadores remeterão dentro do prazo de 15 (quinze) dias,
contados da data do recolhimento da contribuição sindical dos seus empregados, à respectiva
entidade sindical profissional, ou, na falta desta, à Secretaria Geral do Ministério do Trabalho,
relação nominal dos empregados contribuintes, indicando a função de cada um, o salário
percebido no mês a que corresponder a contribuição e o respectivo valor recolhido.
Parágrafo Único – A relação de que trata o “caput” deste artigo poderá ser
substituída por cópia de folha de pagamento.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
FIM DO DOCUMENTO
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