MP nº 905/2019
Contrato de Trabalho Verde e Amarelo
Prazo para contratação pela modalidade de Contrato
de Trabalho Verde e Amarelo
Art. 16. Fica permitida a contratação de
trabalhadores pela modalidade de Contrato de Trabalho
Verde e Amarelo no período de 1º de janeiro de 2020
a 31 de dezembro de 2022.
§ 1º Fica assegurado o prazo de contratação de até vinte
e quatro meses, nos termos do disposto no art. 5º, ainda
que o termo final do contrato seja posterior
a 31 de dezembro de 2022.
§ 2º Havendo infração aos limites estabelecidos no art.
2º, o contrato de trabalho na modalidade
Contrato de Trabalho Verde e Amarelo será
transformado automaticamente em contrato de trabalho
por prazo indeterminado.
§ 3º As infrações ao disposto neste Capítulo serão
punidas com a multa prevista no inciso II do caput do art.
634-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.

CLT

Observações
Prazo para contratação: 01/01/2020 a
31/12/2022

X

Receitas vinculadas ao Programa
Art. 21. Sem prejuízo de outros recursos
orçamentários a ele destinados, são receitas
vinculadas ao Programa de Habilitação e Reabilitação
Física e Profissional, Prevenção e Redução de Acidentes
de Trabalho o produto da arrecadação de:
I - valores relativos a multas ou penalidades aplicadas em
ações civis públicas trabalhistas decorrentes de
descumprimento de acordo judicial ou termo de
ajustamento de conduta firmado perante a União ou o
Ministério Público do Trabalho, ou ainda termo de
compromisso firmado perante o Ministério da Economia,
observado o disposto no art. 627-A da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1943;
II - valores relativos aos danos morais coletivos
decorrentes de acordos judiciais ou de termo de
ajustamento de conduta firmado pela União ou pelo
Ministério Público do Trabalho; e
III - valores devidos por empresas que descumprirem a
reserva de cargos destinada a pessoas com deficiência,
inclusive referentes à aplicação de multas.
§ 1º Os valores de que tratam os incisos I e II do caput
serão obrigatoriamente revertidos ao Programa de
Habilitação e Reabilitação Física e Profissional, Prevenção
e Redução de Acidentes de Trabalho.
§ 2º Os recursos arrecadados na forma prevista neste
artigo serão depositados na Conta Única do Tesouro
Nacional.
§ 3º A vinculação de valores de que trata este artigo
vigorará pelo prazo de cinco anos, contado da data da
realização do depósito na Conta Única do Tesouro
Anotações na Carteira de Trabalho e Previdência
Social

O Programa será financiado por:
• valores relativos a multas ou penalidades aplicadas em ações civis
públicas trabalhistas decorrentes de descumprimento de acordo
judicial ou TAC
• valores relativos aos danos morais coletivos decorrentes de
acordos judiciais ou de TAC;
• valores devidos por empresas que descumprirem a reserva de
cargos destinada a pessoas com deficiência, inclusive referentes à
aplicação de multas.

X

Anotação em sistema eletrônico, na forma a
ser regulamentada pela Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho do Ministério da Economia

"Art. 29. .......................................................................
§ 5º O descumprimento do disposto no § 4º
submeterá o empregador ao pagamento da multa a que
se refere o inciso II do caput do art. 634-A.
.............................................................." (NR)

Art. 29.......
§ 5º O descumprimento do disposto no § 4º deste artigo
submeterá o empregador ao pagamento de multa prevista
no art. 52 deste Capítulo.

A MP nº 608/2019 altera diversas multas, inclusive essa do § 4º,
relacionada a anotações desabonadoras à conduta do empregado
em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social. Ver art. 634-A
alterado.

Art. 52 - O extravio ou inutilização da Carteira de Trabalho e Em geral, abranda a fiscalização do trabalho, alterando sistema de
Previdência Social por culpa da empresa sujeitará esta à
multas por descumprimento de ordem legal, agora com valores
multa de valor igual á metade do salário mínimo regional. mais suaves e procedimentos de apuração e decisão com muito
maior possibilidade de abrandamento decorrente do não
atendimento e cumprimento da lei.
"Art. 47. Fica sujeito à aplicação da multa prevista no
inciso II do caput do art. 634-A, acrescida de igual
valor em cada reincidência, o empregador que mantiver
empregado não registrado nos termos do disposto no art.
41.

Art. 47. O empregador que mantiver empregado
não registrado nos termos do art. 41 desta
Consolidação ficará sujeito a multa no valor de R$
3.000,00 (três mil reais) por empregado não registrado,
acrescido de igual valor em cada reincidência.

§ 2º A infração de que trata o caput constitui exceção ao § 2º A infração de que trata o caput deste artigo constitui
critério da dupla visita orientadora." (NR)
exceção ao critério da dupla visita.

"Art. 47-A. Fica sujeito à aplicação da multa prevista no
inciso II do caput do art. 634-A o empregador que não
informar os dados a que se refere o parágrafo único do
art. 41." (NR)

Art. 47-A. Na hipótese de não serem informados os dados a
que se refere o parágrafo único do art.
41 desta Consolidação, o empregador ficará sujeito à multa
de R$ 600,00 (seiscentos reais) por empregado prejudicado.

Alterações nos valores de multa, que poderá
ser menor do que R$ 3.000,00. Ver art. 634-A.

Art. 47-B. Sendo identificada pelo Auditor Fiscal do
Trabalho a existência de empregado não registrado,
presumir-se-á configurada a relação de emprego pelo
prazo mínimo de três meses em relação à data de
constatação da irregularidade, exceto quando houver
elementos suficientes para determinar a data de
início das atividades. (NR)
Falsificação de carteira de trabalho
"Art. 51. Será aplicada a multa prevista no inciso I do
caput do art. 634-A àquele que, comerciante ou não,
vender ou expuser à venda qualquer tipo de carteira de
trabalho igual ou semelhante ao tipo oficialmente
adotado." (NR)

Inclusão do art. 47-B, estabelecendo presunção de relação de
emprego por 3 meses antes da data da constatação da
irregularidade, salve se houver elementos que comprovem data
de início no emprego.

Art. 51 - Incorrerá em multa de valor igual a 3 (três)
vêzes o salário-mínimo regional aquêle que, comerciante ou
não, vender ou expuser à venda qualquer tipo de carteira
igual ou semelhante ao tipo oficialmente adotado.

"Art. 52. O extravio ou a inutilização da Carteira de
Trabalho e Previdência Social por culpa da empresa a
sujeitará à aplicação da multa prevista no inciso II do
caput do art. 634-A." (NR)

Art. 52 - O extravio ou inutilização da Carteira de Trabalho e Alterações nos valores de multa, que poderá
ser menor do que três vezes o salário-mínimo regional e ao
Previdência Social por culpa da empresa sujeitará esta à
multa de valor igual à metade do salário mínimo regional. estabelecido anteriormente nos arts. 52 e 53. Ver art. 634-A.

"Art. 55. Será aplicada a multa prevista no inciso II do
caput do art. 634-A à empresa que infringir o
disposto no art. 13." (NR)

Art. 55 - Incorrerá na multa de valor igual a 1 (um) saláriomínimo regional a emprêsa que infringir o art. 13 e seus
parágrafos.

"Art. 75. Os infratores dos dispositivos deste Capítulo
incorrerão na multa prevista no inciso II caput do art.
634-A." (NR)

Art. 75 - Os infratores dos dispositivos do presente
Arts. 75, 120 e 153 alteram as multas. Ver art.
Capítulo incorrerão na multa de cinquenta a cinco mil
634-A.
cruzeiros, segundo a natureza da infração, sua extensão e a
intenção de quem a praticou, aplicada em dobro no caso de
reincidência e oposição à fiscalização ou desacato à
autoridade.
Parágrafo único - São competentes para impor penalidades,
no Distrito Federal, a autoridade de
1ª instância do Departamento Nacional do Trabalho e,
nos Estados e no Território do Acre, as autoridades regionais
do Ministério do Trabalho, Industria e Comercio.

"Art. 120. Aquele que infringir qualquer dispositivo
concernente ao salário-mínimo será passível ao
pagamento da multa prevista no inciso II caput do art.
634-A." (NR)

Art. 120 - Aquele que infringir qualquer dispositivo
concernente ao salário mínimo será passível da multa de
cinquenta e dois mil cruzeiros, elevada ao dobro na
reincidência.

"Art. 153. As infrações ao disposto neste Capítulo
serão punidas com a aplicação da multa prevista no
inciso II do caput do art. 634-A." (NR)

Art. 153 - As infrações ao disposto neste Capítulo
serão punidas com multas de valor igual a 160 BTN
por empregado em situação irregular.

Atualização do valor das multas
"Art. 201. As infrações ao disposto neste Capítulo serão
punidas com a aplicação da multa prevista no inciso I do
caput do art. 634-A
..................................................................." (NR)

Alteração das multas relativas às infrações às
Art. 201 - As infrações ao disposto neste Capítulo
normas de medicina do trabalho. Ver art.
relativas à medicina do trabalho serão punidas com multa de 634-A e comentário à página 25.
3 (três) a 30 (trinta) vezes o valor de referência previsto no
artigo 2º, parágrafo único, da Lei nº 6.205, de 29 de abril
de 1975, e as concernentes à segurança do trabalho com
multa de 5 (cinco) a 50 (cinqüenta) vezes o mesmo
Valor
Parágrafo único - Em caso de reincidência, embaraço ou
resistência à fiscalização, emprego de artifício ou simulação
com o objetivo de fraudar a lei, a multa será aplicada em seu
valor máximo.

Simplificação da legislação trabalhista em setores
específicos
"Art. 304. .....................................................................
Parágrafo único. Para atender a motivos de força maior,
poderá o empregado prestar serviços por mais tempo do
que aquele permitido nesta Seção." (NR)

Jornada de jornalistas poderá ser aumentada
por motivos de força maior, sem previsão de comunicação a
Art. 304 - Poderá a duração normal do trabalho ser
nenhum órgão, como era feito anteriormente.
elevada a 7 (sete) horas, mediante acordo escrito, em que se Alteração da multa para os que exercerem a
estipule aumento de ordenado, correspondente ao excesso
do tempo de trabalho, em que se fixe um intervalo
destinado a repouso ou a refeição.
Parágrafo único - Para atender a motivos de força maior,
poderá o empregado prestar serviços por mais tempo do
que aquele permitido nesta Seção. Em tais casos, porém o
excesso deve ser comunicado à Divisão de Fiscalização do
Departamento Nacional do Trabalho ou às Delegacias
Regionais do Ministério do Trabalho, Industria e Comercio,
dentro de 5 (cinco) dias, com a indicação expressa dos seus
motivos.

"Art. 347. Aqueles que exercerem a profissão de
químico sem ter preenchido as condições previstas no
art. 325 incorrerão na multa prevista no inciso II do caput
do art. 634-A." (NR)

Art. 347 - Aqueles que exercerem a profissão de químico
sem ter preenchido as condições do art.
325 e suas alíneas, nem promovido o seu registro, nos
termos do art. 326, incorrerão na multa de 200 cruzeiros a
5.000 cruzeiros, que será elevada ao dobro, no caso de
reincidência.

"Art. 351. Os infratores dos dispositivos deste
Capítulo incorrerão na multa prevista no inciso II do
caput do art. 634-A." (NR)

Art. 351 - Os infratores dos dispositivos do presente
Capítulo incorrerão na multa de cinquenta a cinco mil
cruzeiros, segundo a natureza da infração, sua extensão e a
intenção de quem a praticou, aplicada em dobro no caso de
reincidência, oposição à fiscalização ou desacato à
autoridade.
Parágrafo único - São competentes para impor penalidades
as autoridades de primeira instância incumbidas da
fiscalização dos preceitos constantes do presente Capítulo.

profissão de químico sem preencherem
requisitos do art. 325. Ver art. 364-A.
Multa relativa às infrações às normas de proteção do trabalho da
mulher. Ver art. 634- A.

"Art. 401. Pela infração de qualquer dispositivo deste
Capítulo, será imposta ao empregador a multa
prevista no inciso I do caput do art. 634-A." (NR)

Art. 401 - Pela infração de qualquer dispositivo deste
Capítulo, será imposta ao empregador a multa de cem a
mil cruzeiros, aplicada, nesta Capital, pela autoridade
competente de 1ª instância do Departamento Nacional
do Trabalho,
e, nos Estados e Território do Acre, pelas autoridades
competentes do Ministério do Trabalho, Industria e
Comercio ou por aquelas que exerçam funções delegadas.
§ 1º - A penalidade será sempre aplicada no grau máximo:
a) se ficar apurado o emprego de artifício ou simulação para
fraudar a aplicação dos dispositivos deste Capítulo;
b) nos casos de reincidência.
§ 2º - O processo na verificação das infrações, bem como na
aplicação e cobrança das multas, será o previsto no título
"Do Processo de Multas Administrativas", observadas as
disposições deste artigo.

"Art. 434. Os infratores das disposições deste Capítulo
ficam sujeitos à multa prevista no inciso II do caput do
art. 634-A." (NR)

Art. 434 - Os infratores das disposições dêste Capítulo ficam Multa relativa às infrações às normas de proteção do trabalho do
sujeitos à multa de valor igual a 1 (um) salário mínimo
menor alteradas. Ver art. 634-A.
regional, aplicada tantas vêzes quantos forem os
menores empregados em

"Art. 477. .........................................................
§ 8º Sem prejuízo da aplicação da multa prevista no
inciso II do caput do art. 634-A, a inobservância ao
disposto no § 6º sujeitará o infrator ao pagamento da
multa em favor do empregado, em valor equivalente ao
seu salário, exceto quando, comprovadamente, o
empregado der causa à mora.
..................................................................." (NR)

Art. 477....
§ 8º - A inobservância do disposto no § 6º deste artigo
sujeitará o infrator à multa de 160 BTN, por trabalhador,
bem assim ao pagamento da multa a favor do empregado,
em valor equivalente ao seu salário, devidamente
corrigido pelo índice de
variação do BTN, salvo quando, comprovadamente, o
trabalhador der causa à mora.

Multa relativa à inobservância do prazo de entrega ao empregado
de documentos que comprovem a comunicação da extinção
contratual aos órgãos competentes bem como o pagamento
dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de
quitação também é alterada. Estabelece exceção que não existia
anteriormente: não haverá pagamento da multa se o empregado
der causa ao atraso.

"Art. 510. Às empresas que infringirem o disposto
neste Título será aplicada a multa prevista no inciso I do
caput do art. 634-A." (NR)

Multa relativa aos trabalhadores rurais
Art. 510 - Pela infração das proibições constantes
deste Título, será imposta à empresa a multa de valor igual também alterada. Ver art. 634-A.
a 1 (um) salário mínimo regional, elevada ao dobro, no
caso de reincidência, sem prejuízo das demais cominações
legais.

"Art. 543. ....................................................................
§ 6º A empresa que, por qualquer modo, procurar
impedir que o empregado se associe a sindicato,
organize associação profissional ou sindical ou exerça os
direitos inerentes à condição de sindicalizado ficará
sujeita ao pagamento da multa prevista no inciso I do
caput do art. 634-A, sem prejuízo da reparação a que o
empregado tiver direito." (NR)

§ 6º - A emprêsa que, por qualquer modo, procurar
impedir que o empregado se associe a sindicato, organize
associação profissional ou sindical ou exerça os direitos
inerentes à condição de sindicalizado fica sujeita à
penalidade prevista na letra a do art. 553, sem prejuízo da
reparação a que tiver direito o empregado.

"Art. 545. ......................................................................
Parágrafo único. O recolhimento à entidade sindical
beneficiária do importe descontado deverá
serrealizado até o décimo dia subsequente ao do
desconto, sob pena de juros de mora no valor de dez por
cento sobre o montante retido, sem prejuízo da
aplicação da multa prevista no inciso I do caput do art.
634-A e das cominações penais relativas à apropriação
indébita." (NR)

Parágrafo único - O recolhimento à entidade sindical
beneficiária do importe descontado deverá ser feito até o
décimo dia subseqüente ao do
desconto, sob pena de juros de mora no valor de
10% (dez por cento) sobre o montante retido, sem prejuízo
da multa prevista no art. 553 e das cominações penais
relativas à apropriação indébita.

Altera o valor da multa à empresa que impede empregado de
se sindicalizar ou se associar também é alterada.
Altera o valor da multa à empresa que não desconta recolhimento à
entidade sindical da folha de pagamento de seus empregados
também alterada.

"Art. 553. As infrações ao disposto neste Capítulo
serão punidas, segundo o seu caráter e a sua gravidade,
com as seguintes penalidades:

Art. 553 - As infrações ao disposto neste Capítulo
Multas relativas às infrações de normas de
serão punidas, segundo o seu caráter e a sua gravidade, com gestão financeira do sindicato e sua fiscalização também
as seguintes penalidades:
alteradas. Observe-se que o entendimento existente é que esse
dispositivo é incompatível com o artigo 8º da Constituição federal.
Alínea f : único caso de multa majorada, para o caso de associados
a) aplicação da multa prevista no inciso I do caput do art. a) multa de Cr$ 100 (cem cruzeiros) e 5.000 (cinco mil
que não vote nas eleições sindicais.
634-A;
cruzeiros), dobrada na reincidência;
..........................................................................
f) aplicação da multa prevista no inciso I do caput do art. f) multa de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo regional,
634-A, aplicável ao associado que deixar de cumprir,
aplicável ao associado que deixar de cumprir sem causa
sem causa justificada, o disposto no parágrafo único do justificada, o disposto no parágrafo único do artigo 529.
art. 529.
.................................................................." (NR)

"Art. 598. Sem prejuízo da ação criminal e das
penalidades previstas no art. 553, as infrações ao
disposto neste Título serão punidas com a aplicação da
multa prevista no inciso I do caput do art. 634-A." (NR)

Art. 598 - Sem prejuízo da ação criminal e das penalidades
previstas no art. 553, serão aplicadas multas de Cr$ 10,00
(dez cruzeiros) a Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) pelas
infrações deste Capítulo impostas no Distrito Federal
pela autoridade competente de 1ª instância do
Departamento
Nacional do Trabalho e nos Estados e no Território do Acre
pelas autoridades regionais do Ministério do Trabalho,
Industria e Comercio.

"Art. 634. A imposição de aplicação de multas
compete à autoridade regional em matéria de
inspeção do trabalho, na forma prevista neste Título e
conforme estabelecido em ato da Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.
§ 1º A análise de defesa administrativa observará o
requisito de desterritorialização sempre que os meios
técnicos permitirem, hipótese em que será vedada a
análise de defesa cujo auto de infração tenha sido
lavrado naquela mesma unidade federativa.
§ 2º Será adotado sistema de distribuição aleatória de
processos para análise, decisão e imposição de
multas, a ser instituído na forma prevista no ato
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do
Ministério da Economia a que se refere o caput." (NR)

"Art. 634-A. A aplicação das multas administrativas
por infrações à legislação de proteção ao trabalho
observará os seguintes critérios:
I - para as infrações sujeitas a multa de natureza variável,
observado o porte econômico do infrator, serão
aplicados os seguintes valores:
a) de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil
reais), para as infrações de natureza leve;
b) de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 20.000,00
(vinte mil reais), para as infrações de natureza média;
c) de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), para as infrações de natureza
grave; e
d) de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 100.000,00 (cem
mil reais), para as infrações de natureza gravíssima; e
II - para as infrações sujeitas a multa de natureza per
capita, observados o porte econômico do infrator e o

Art. 634 - Na falta de disposição especial, a
imposição das multas incumbe às autoridades regionais
competentes em matéria de trabalho, na forma estabelecida
por este Título.
§ 1º A aplicação da multa não eximirá o infrator da
responsabilidade em que incorrer por infração das leis
penais.

§ 2º Os valores das multas administrativas expressos
em moeda corrente serão reajustados anualmente pela Taxa
Referencial (TR), divulgada pelo Banco Central do Brasil, ou
pelo índice que vier a substituí-lo.

Inclusão: tabelamento das multas.

número de empregados em situação irregular, serão
aplicados os seguintes valores:
a) de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 2.000,00 (dois mil
reais), para as infrações de natureza leve;
b) de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 4.000,00
(quatro mil reais), para as infrações de natureza
média;
c) de R$ 3.000,00 (três mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil
reais), para as infrações de natureza grave; e
d) de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a R$ 10.000,00 (dez
mil reais), para as infrações de natureza gravíssima.
§ 1º Para as empresas individuais, as microempresas, as
empresas de pequeno porte, as empresas com até vinte
trabalhadores e os empregadores domésticos, os valores
das multas aplicadas serão reduzidos pela metade.
§ 2º A classificação das multas e o enquadramento por
porte econômico do infrator e a natureza da infração
serão definidos em ato do Poder Executivo federal.
§ 3º Os valores serão atualizados anualmente em 1º de
fevereiro de cada ano pela variação do Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo Especial -IPCA-E, ou por
índice que venha substituí-lo, calculado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e EstatísticaIBGE.
§ 4º Permanecerão inalterados os valores das multas até
que seja publicado o regulamento de que trata o § 2º."
(NR)

X

"Art. 634-B. São consideradas circunstâncias
agravantes para fins de aplicação das multas
administrativas por infração à legislação trabalhista,
conforme disposto em ato do Poder Executivo
federal:
I - reincidência;
II - resistência ou embaraço à fiscalização;
III - trabalho em condições análogas à de escravo; ou
IV - acidente de trabalho fatal.
§ 1º Ressalvadas as disposições específicas estabelecidas
em lei, a configuração de quaisquer das circunstâncias
agravantes acarretará a aplicação em dobro das
penalidades decorrentes da mesma ação fiscal, exceto
na hipótese prevista no inciso I do caput, na qual
será agravada somente a infração reincidida.
§ 2º Será considerado reincidente o infrator que for
autuado em razão do descumprimento do mesmo
dispositivo legal no prazo de até dois anos, contado da
data da decisão definitiva de imposição da multa." (NR)

"Art. 634-C. Sobre os valores das multas aplicadas não
recolhidos no prazo legal incidirão juros e multa de mora
nas formas previstas no art. 13 da Lei nº 9.065, de 20 de
junho de 1995, e no art. 84 da Lei nº 8.981, de 20 de
janeiro de 1995." (NR)

Inclusão: circunstâncias agravantes para fins
de aplicação de multas.

X

X

"Art. 642. A cobrança judicial das multas impostas
pelas autoridades regionais em matéria de inspeção do
trabalho obedecerá ao disposto na legislação aplicável à
cobrança da dívida ativa da União.

Art. 642 - A cobrança judicial das multas impostas
pelas autoridades administrativas do trabalho obedecerá ao
disposto na legislação aplicável à cobrança da dívida ativa da
União, sendo promovida, no Distrito Federal e nas capitais
dos Estados em que funcionarem Tribunais Regionais do
Trabalho, pela Procuradoria da Justiça do Trabalho, e nas
demais localidades, pelo Ministério Público Estadual e do
Território do Acre, nos termos do Decreto-Lei nº 960, de 17
de dezembro de 1938.
Parágrafo único. No Estado de São Paulo a cobrança
continuará a cargo da Procuradoria do Departamento
Estadual do Trabalho, na forma do convênio em vigor.

"Art. 722. ....................................................................
a) multa prevista no inciso I do caput do art. 634-A;
.................................................................." (NR)

Art. 722 - Os empregadores que, individual ou
coletivamente, suspenderem os trabalhos dos seus
estabelecimentos, sem prévia autorização do
Tribunal competente, ou que violarem, ou se recusarem a
cumprir decisão proferida em dissídio coletivo, incorrerão
nas seguintes penalidades:
a) multa de cinco mil cruzeiros a cinquenta mil cruzeiros;

Alteração da multa.

"Art. 729. Ao empregador que deixar de cumprir
decisão transitada em julgado sobre a readmissão ou a
reintegração de empregado, além do pagamento dos
salários devido ao referido empregado, será aplicada
multa de natureza leve, prevista no inciso II do caput do
art. 634-A." (NR)

Art. 729 - O empregador que deixar de cumprir
Alteração da multa.
decisão passada em julgado sobre a readmissão ou
reintegração de empregado, além do pagamento dos
salários deste, incorrerá na multa de Cr$ 10,00 (dez
cruzeiros) a Cr$ 50,00 (cinquenta cruzeiros) por dia, até
que seja cumprida a decisão.
§ 1º - O empregador que impedir ou tentar impedir que
empregado seu sirva como vogal em Tribunal de Trabalho,
ou que perante este preste depoimento, incorrerá na multa
de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) a Cr$ 5.000,00 (cinco
mil cruzeiros).
§ 2º - Na mesma pena do parágrafo anterior incorrerá o
empregador que dispensar seu empregado pelo fato de
haver servido como vogal ou prestado depoimento como
testemunha, sem prejuízo da indenização que a lei
estabeleça.

"Art. 730. Àqueles que se recusarem a depor como
testemunhas, sem motivo justificado, será aplicada a
multa prevista no inciso II do caput do art. 634-A."
(NR)

Art. 730 - Aqueles que se recusarem a depor como
testemunhas, sem motivo justificado, incorrerão
na multa de Cr$ 50,00 (cinquenta cruzeiros) a Cr$
500,00 (quinhentos cruzeiros).

Alteração da multa.

"Art. 733. As infrações ao disposto neste Título para as
quais não haja penalidade cominada serão punidas com
a aplicação da multa prevista no inciso I do caput
do art. 634-A." (NR)

Art. 733 - As infrações de disposições deste Título,
para as quais não haja penalidades cominadas, serão
punidas com a multa de Cr$ 50,00 (cinquenta cruzeiros) a
Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros), elevada ao dobro na
reincidência.

Alteração da multa.

"Art. 12. As infrações ao disposto nesta Lei serão
punidas com a aplicação da multa administrativa prevista
no inciso II do caput do art. 634-A da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de
1943." (NR)

Art. 12. As infrações ao disposto nesta Lei serão
punidas, com multa de R$ 40,25 (quarenta reais e vinte e
cinco centavos) a R$ 4.025,33 (quatro mil e vinte e cinco
reais e trinta e três centavos), segundo a natureza da
infração, sua extensão e a intenção de quem a praticou,
aplicada em dobro no caso de reincidência e oposição à
fiscalização ou desacato à autoridade.

Art. 30. A Lei nº 7.855, de 24 de outubro de 1989,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 3º Acarretarão a aplicação da multa prevista no
inciso II do caput do art. 634-A da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de
1943, as infrações ao disposto:
..................................................................." (NR)
"Art. 4º O salário pago fora dos prazos previstos em lei,
acordos ou convenções coletivas e sentenças normativas
sujeitará o infrator à aplicação da multa prevista no
inciso II do caput do art. 634-A da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de
1943, exceto por motivo de força maior, observado o
disposto no art. 501 da referida Consolidação." (NR)

Art. 3º Acarretarão a aplicação de multa de 160
BTN, por trabalhador prejudicado, dobrada no caso de
reincidência, as infrações ao disposto: (...)

Art. 4º O salário pago fora dos prazos previstos em lei,
acordos ou convenções coletivas e sentenças normativas
sujeitará o infrator a multa administrativa de 160 BTN por
trabalhador prejudicado, salvo motivo de força maior (art.
501 da CLT).

Art. 12 da Lei nº 605, de 1949.

Altera a Consolidação das Leis do Trabalho,
atualiza os valores das multas trabalhistas, amplia sua aplicação,
institui o Programa de Desenvolvimento do Sistema Federal de
Inspeção do Trabalho.

Art. 31. A Lei nº 4.923, de 23 de dezembro de 1965,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 10. A ausência da comunicação a que se refere o §
1º do art. 1º desta Lei, no prazo estabelecido, acarretará
a aplicação automática da multa prevista no inciso II do
caput do art. 634-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943." (NR)

Institui o Cadastro Permanente das
Admissões e Dispensas de Empregados, Estabelece Medidas Contra
o Desemprego e de Assistência aos Desempregados.
Art. 10 - A falta da comunicação a que se refere o
parágrafo único do art. 1º desta Lei, no prazo ali estipulado,
importará na aplicação automática de multa no valor de 1/3
(um terço) do salário-mínimo regional, por empregado, de
competência da Delegacia Regional do Trabalho.
Parágrafo único. A multa prevista no artigo ficará reduzida
para 1/9 (um nono) e 1/6 (um sexto) do salário-mínimo
regional, por empregado, quando, antes de qualquer
procedimento fiscal por parte do Ministério do Trabalho e
Previdência Social, a comunicação for feita,
respectivamente, dentro de
30 (trinta) ou 60 (sessenta) dias, após o término do prazo
fixado.

Art. 32. A Lei nº 9.601, de 21 de janeiro de 1998,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 7º O descumprimento do disposto nos art. 3º e art.
4º desta Lei pelo empregador acarretará a aplicação da
multa prevista no inciso II do caput do art. 634-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, por
trabalhador contratado nos moldes do art. 1º desta Lei,
que se constituirá receita adicional do Fundo de Amparo
ao Trabalhador - FAT, de que trata a Lei nº 7.998, de 11
de janeiro de 1990." (NR)

Dispõe sobre o contrato de trabalho por
prazo determinado e dá outras providências.
Art. 7º O descumprimento, pelo empregador, do
disposto nos arts. 3º e 4º desta Lei sujeita-o a multa de
quinhentas Unidades Fiscais de Referência - UFIR, por
trabalhador contratado nos moldes do art. 1º, que se
constituirá receita adicional do Fundo de Amparo ao
Trabalhador - FAT, de que trata a Lei nº 7.998, de 11 de
janeiro de 1990.

Art. 33. A Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973, passa a
vigorar com as seguintes alterações:

Estatui normas reguladoras do trabalho rural.

"Art. 18. As infrações aos dispositivos desta Lei
acarretarão a aplicação da multa prevista no inciso II
docaputdo art. 634-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, exceto na hipótese do art. 13 desta Lei,
em que será aplicada a multa prevista no inciso I do
caput do art. 634-A da referida Consolidação.
............................................................................

Art. 18. As infrações aos dispositivos desta Lei
serão punidas com multa de R$ 380,00 (trezentos e oitenta
reais) por empregado em situação irregular.

§ 3º A fiscalização do Ministério da Economia exigirá dos
empregadores rurais ou produtores equiparados a
comprovação do recolhimento da Contribuição Sindical
Rural das categorias econômica e profissional, observada
a exigência da autorização prévia e expressa de que
trata o art. 579 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943." (NR)
Art. 34. A Lei nº 12.023, de 27 de agosto de 2009,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

§ 3º A fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego
exigirá dos empregadores rurais ou produtores equiparados
a comprovação do recolhimento da Contribuição Sindical
Rural das categorias econômica e profissional.

"Art. 10. A inobservância dos deveres estipulados nos art.
5º e art. 6º sujeita os respectivos infratores à aplicação
da multa prevista no inciso II do caput do art. 634-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943.
................................................................." (NR)

Art. 10. A inobservância dos deveres estipulados
nos arts. 5º e 6º sujeita os respectivos infratores à multa
administrativa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por
trabalhador avulso prejudicado.
Parágrafo único. O processo de fiscalização, notificação,
autuação e imposição de multas reger- se-á pelo disposto
no Título VII da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
aprovada pelo Decreto- Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

"http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/21
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§ 1º As infrações aos dispositivos da Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT e legislação esparsa, cometidas contra o
trabalhador rural, serãopunidas com as multas nelas
previstas.
§ 2º As penalidades serão aplicadas pela
autoridade competente do Ministério do Trabalho e
Emprego, de acordo com o disposto no Título VII da CLT.

Dispõe sobre as atividades de movimentação
de mercadorias em geral e sobre o trabalho avulso.

Art. 35. A Lei nº 6.615, de 16 de dezembro de 1978,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 27 As infrações ao disposto nesta Lei acarretarão
a aplicação da multa prevista no inciso II do caput do art.
634-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943." (NR)

Dispõe sobre a regulamentação da profissão de Radialista e dá
outras providências.
Art. 27 - As infrações ao disposto nesta Lei serão
punidas com multa de 2 (duas) a 20 (vinte) vezes o maior
valor de referência previsto no art. 2º,
parágrafo único, da Lei nº 6.205, de 29 de abril de
1975, calculada a razão de um valor de referência por
empregado em situação irregular.
Parágrafo único - Em caso de reincidência, embaraço ou
resistência à fiscalização, emprego de artifício ou simulação
com objetivo de fraudar a lei, a multa será aplicada em seu
valor máximo.

Art. 36. A Lei nº 6.533, de 24 de maio de 1978, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 33. As infrações ao disposto nesta Lei
acarretarão a aplicação da multa prevista no inciso II do
caput do art. 634-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943." (NR)

Dispõe sobre a regulamentação das profissões de Artistas
e de técnico em Espetáculos de Diversões, e dá outras
providências.
Art. 33 - As infrações ao disposto nesta Lei serão
punidas com multa de 2 (duas) a 20 (vinte) vezes o maior
valor de referência previsto no artigo 2º, parágrafo único
da Lei nº 6.205, de 29 de abril de
1975, calculada à razão de um valor de referência por
empregado em situação irregular.
Parágrafo único - Em caso de reincidência, embaraço ou
resistência à fiscalização, emprego de artifício ou simulação
com o objetivo de fraudar a Lei, a multa será aplicada em
seu valor máximo.

Art. 37. A Lei nº 3.857, de 22 de dezembro de 1960,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 56. A infração aos dispositivos desta Lei acarreta a
aplicação da multa prevista no inciso I do caput do art.
634-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943." (NR)

Dispõe sobre a Regulamentação do Exercício
da Profissão de Músico e dá outras
Providências.
Art. 56. O infrator de qualquer dispositivo desta lei
será punido com a multa de Cr$ 1.000.00 (um mil cruzeiros)
a Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros), de acordo com a
gravidade da infração e a juízo da
autoridade competente, aplicada em dobro, na
reincidência.

Art. 38. O Decreto-Lei nº 972, de 17 de outubro de
1969, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 13. A fiscalização do cumprimento das disposições
deste Decreto-Lei será feita na forma prevista nos art.
626 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, e as infrações às disposições acarretarão a
aplicação da multa prevista no inciso I do caput do art.
634-A da referida Consolidação.
................................................................." (NR)

Dispõe sobre o exercício da profissão de jornalista.

Art. 13. A fiscalização do cumprimento dos preceitos
deste Decreto-Lei se fará na forma do
artigo 626 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho
sendo aplicável aos infratores multa, variável de uma a
dez vezes o maior salário- mínimo vigente no País.
Parágrafo único. Aos Sindicatos de Jornalistas incumbe
representar as autoridades competentes acerca do exercício
irregular da profissão.

Art. 39. A Lei nº 4.680, de 18 de junho de 1965, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 16. As infrações ao disposto nesta Lei
acarretarão a aplicação da multa prevista no inciso I do
caput do art. 634-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943." (NR)

Dispõe sobre o exercício da profissão de
Publicitário e de Agenciador de Propaganda e dá outras
providências.
Art 16. As infrações ao disposto nesta Lei serão
punidas pelo órgão oficial fiscalizador com as seguintes
penas, sem prejuízo das medidas judiciais adequadas e
seus efeitos como de direito:
a) multa, nos casos de infração a qualquer dispositivo, a qual
variará entre o valor da décima parte do salário-mínimo
vigente na região e o máximo correspondente a dez
vezes o mesmo
salário-mínimo;
b) se a infração fôr a do parágrafo único do art. 11, serão
multadas ambas as partes, à base de 10 (dez) a 50%
(cinqüenta por cento) sobre o valor do negócio publicitário
realizado.

Art. 40. A Lei nº 6.224, de 14 de julho de 1975, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 4º As infrações às disposições desta Lei acarretarão
a aplicação da multa prevista no inciso I do caput do art.
634-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943." (NR)

Regula o exercício da profissão de
Propagandista e Vendedor de Produtos
Farmacêuticos e dá outras providências.
Art. 4º As infrações à presente Lei, para as quais
não esteja prevista penalidade específica, serão punidas de
acordo com os critérios fixados, para casos semelhantes, na
Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 41. O Decreto-Lei nº 806, de 4 de setembro de 1969,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 10. As infrações às disposições deste Decreto-Lei
acarretarão a aplicação da multa prevista no inciso I do
caput do art. 634-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943.
.................................................................." (NR)

Dispões sobre a profissão de Atuário e dá
outras providências.
Art. 10. Os infratores dos dispositivos do presente
Decreto-lei incorrerão em multa de meio a cinco salários
mínimos, variável segundo a natureza da infração, sua
extensão e a intenção de quem a praticou, aplicada em
dôbro em cada reincidência, oposição à fiscalização ou
desacato a autoridade.
§ 1º As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas
pelas autoridades regionais competentes do Ministério do
Trabalho e Previdência Social.
§ 2º Das decisões exaradas pelas autoridades, a que alude
o parágrafo anterior, caberá recurso ao Diretor-Geral do
Departamento Nacional de Mão- de-Obra.

Art. 42. A Lei nº 12.690, de 19 de julho de 2012, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 17 .........................................................................
§ 1º A Cooperativa de Trabalho que intermediar mão de
obra subordinada e os contratantes de seus serviços
estarão sujeitos à multa prevista no inciso II do caput do
art. 634-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, a ser revertida em favor do Fundo de Amparo ao
Trabalhador - FAT.
................................................................." (NR)

Dispõe sobre a organização e o
funcionamento das Cooperativas de Trabalho; institui o Programa
Nacional de Fomento às Cooperativas de Trabalho – PRONACOOP.
§ 1º A Cooperativa de Trabalho que intermediar
mão de obra subordinada e os contratantes de seus
serviços estarão sujeitos à multa de R$ 500,00 (quinhentos
reais) por trabalhador prejudicado, dobrada na reincidência,
a ser revertida em favor do Fundo de Amparo ao
Trabalhador - FAT.

Art. 43. A Lei nº 7.998, de 1990, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 4-B. Sobre os valores pagos ao beneficiário do
seguro-desemprego será descontada a respectiva
contribuição previdenciária e o período será
computado para efeito de concessão de benefícios
previdenciários." (NR)
"Art. 9º-A. O abono será pago por meio de
instituições financeiras, mediante:
.................................................................." (NR) "Art. 15.
Os pagamentos dos benefícios do Programa SeguroDesemprego e do abono salarial serão realizados
por meio de instituições financeiras, conforme
regulamento editado pela Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.
................................................................." (NR) "Art. 25.
As infrações às disposições desta Lei pelo empregador
acarretam a aplicação da multa prevista no inciso I do
caput do art. 634-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943." (NR)

Regula o Programa do Seguro-Desemprego, o
Abono Salarial, institui o Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT).
Inclusão do art. 4-B e art. 9º-A, com o
recolhimento previdenciário do valor recebido de segurodesemprego.
Retira a exclusividade dos bancos oficiais no pagamento do segurodesemprego e do abono salarial.
Art. 15. Compete aos Bancos Oficiais Federais o pagamento
das despesas relativas ao Programa do Seguro-Desemprego
e ao abono salarial conforme normas a serem definidas
pelos gestores do FAT.

Art. 25. O empregador que infringir os dispositivos desta Lei
estará sujeito a multas de 400 (quatrocentos) a 40.000
(quarenta mil) BTN, segundo a natureza da infração, sua
extensão e intenção do infrator, a serem aplicadas em
dobro, no caso de reincidência, oposição à fiscalização ou
desacato à autoridade.
§ 1º Serão competentes para impor as penalidadesas
Delegacias Regionais do Trabalho, nos termos
do Título VII da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT).
§ 2º Além das penalidades administrativas já referidas, os
responsáveis por meios fraudulentos na habilitação ou na
percepção do seguro- desemprego serão punidos civil e
criminalmente, nos termos desta Lei.

Art. 44. A Lei nº 9.719, de 27 de novembro de 1998,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 10. As infrações às disposições desta Lei acarretam
a aplicação da multa prevista:
I - no inciso I do caput do art. 634-A da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, na hipótese de infração ao
disposto no caput do art. 7º e no art. 9º; e
III - no inciso II do caput do art. 634-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1943, na hipótese de infração ao disposto
no parágrafo único do art. 7º e nos demais artigos.

Parágrafo único. As multas de que tratam este artigo
serão aplicadas sem prejuízo das penalidades
previstas na legislação previdenciária." (NR)

Dispõe sobre normas e condições gerais de
proteção ao trabalho portuário, institui multas pela
inobservância de seus preceitos.
Art. 10. O descumprimento do disposto nesta Lei
sujeitará o infrator às seguintes multas:
I - de R$ 173,00 (cento e setenta e três reais) a R$
1.730,00 (um mil, setecentos e trinta reais), por infração ao
caput do art. 7o;
II - de R$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais) a
R$ 5.750,00 (cinco mil, setecentos e cinqüenta reais), por
infração às normas de segurança do trabalho portuário, e de
R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) a R$ 3.450,00
(três mil, quatrocentos e cinqüenta reais), por infração às
normas de saúde do trabalho, nos termos do art. 9º;
III - de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco
reais) a R$ 3.450,00 (três mil, quatrocentos e cinqüenta
reais), por trabalhador em situação irregular, por infração ao
parágrafo único do art.
7º e aos demais artigos.
Parágrafo único. As multas previstas neste artigo serão
graduadas segundo a natureza da infração, sua extensão e a
intenção de quem a praticou, e aplicadas em dobro em caso
de reincidência, oposição à fiscalização e desacato à
autoridade, sem prejuízo das penalidades previstas na
legislação previdenciária.

Art. 45. A Lei nº 13.475, de 28 de agosto de 2017,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 77. Sem prejuízo do disposto no Capítulo III do
Título IX da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 Código Brasileiro de Aeronáutica, as infrações às
disposições desta Lei acarreta a aplicação da multa
prevista no inciso I do caput do art. 634-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
............................................................................." (NR)

Dispõe sobre o exercício da profissão de
tripulante de aeronave, denominado aeronauta.
Art. 77. Sem prejuízo do disposto no Capítulo III do
Título IX da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de
1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), os infratores
das disposições constantes nesta Lei ficam sujeitos às
penalidades previstas no art. 351 da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943 .
Parágrafo único. O processo de multas administrativas será
regido pelo disposto no Título VII da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT),
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 .

Art. 46. A Lei 8.036, de 1990, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 23 .......................................................................
§ 2º A inobservância ao disposto no § 1º sujeitará o
infrator às seguintes multas:
a) nos casos dos incisos II e III do § 1º, o pagamento da
multa prevista no inciso I do caput do art. 634-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
b) nos casos dos incisos I, IV e V do § 1º, o pagamento de
multa no valor de 50% (cinquenta por cento) do valor do
crédito lançado; e
c) no caso do inciso VI do § 1º, o pagamento de multa no
valor de R$100,00 (cem reais) a R$300,00 (trezentos
reais) por trabalhador prejudicado.

Dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço.
Inclusão dos parágrafos de 8 a 13.
Art. 23. Competirá à Secretaria Especial de Previdência
e Trabalho do Ministério da Economia a verificação do
cumprimento do disposto nesta Lei, especialmente quanto
à apuração dos débitos e das infrações praticadas pelos
empregadores ou tomadores de serviço, que os notificará
para efetuarem e comprovarem os depósitos
correspondentes e cumprirem as demais determinações
legais.
(...)
§ 2º Pela infração do disposto no § 1º deste artigo, o infrator
estará sujeito às seguintes multas por trabalhador
prejudicado:
a) de 2 (dois) a 5 (cinco) BTN, no caso dos incisos II
e III;
b) de 10 (dez) a 100 (cem) BTN, no caso dos incisos I, IV e V.
c) de R$100,00 (cem reais) a R$300,00 (trezentos reais) por
trabalhador prejudicado na hipótese prevista no inciso VI do
§ 1º.
(...)

......................................................................................
§ 4º Sobre os valores das multas não recolhidas no prazo
legal incidirão juros e multa de mora nas formas
previstas no art. 13 da Lei nº 9.065, de 20 de junho de
1995, e no art. 84, da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de
1995.
......................................................................................
§ 8º As penas previstas no § 2º serão reduzidas pela
metade, quando o infrator for empregador doméstico,
microempresa ou empresa de pequeno porte.
§ 9º Não serão objeto de sanção as infrações
previstas nos incisos I, IV, V e VI do §1º, na hipótese de o
empregador ou responsável, anteriormente ao início do
procedimento administrativo ou da medida de
fiscalização:
I - proceder ao recolhimento integral dos débitos,
com os acréscimos legais;
II - formalizar termo de parcelamento junto à Secretaria
do Trabalho da Secretaria Especial de Previdência e
Trabalho do Ministério da Economia, no exercício da
competência prevista no inciso IV do caput do art. 23B desta Lei; ou
III - apresentar as informações de que trata o art. 17- A
desta Lei, via sistema de escrituração digital, ainda que
fora do prazo legal.
§ 10. Na hipótese prevista nos incisos I e II do § 2º, será
aplicada a multa pela metade, mediante quitação do
débito ou do parcelamento deferido na forma do inciso V
do caput do art. 23-B, no curso de qualquer

§ 4º Os valores das multas, quando não recolhidas no prazo
legal, serão atualizados monetariamente até a data de seu
efetivo pagamento, através de sua conversão pelo BTN
Fiscal.

proceimento administrativo ou medida de
fiscalização relacionada com a infração.
§ 11. Os valores expressos em moeda corrente na alínea
"c" do § 2º serão reajustados anualmente, em 1º de
fevereiro, de acordo com Índice Nacional de Preços ao
Consumidor - INPC, acumulado no ano imediatamente
anterior ou de acordo com outro índice que vier a
substituí-lo.
§ 12. Os sujeitos passivos de que trata o § 8º que
incorrerem nas condutas expressas no § 3º, perderão o
direito à regra atenuante prevista, sem prejuízo da
aplicação das agravantes.
§ 13. Na hipótese de constatação de celebração de
contratos de trabalho sem a devida formalização ou que
incorram na hipótese prevista no art. 9º da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, a autoridade fiscal
competente efetuará o lançamento dos créditos de FGTS
e da Contribuição Social instituída pela Lei
Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001,
decorrentes dos fatos geradores apurados." (NR)

Art. 53. Esta Medida Provisória entra em vigor:
I - noventa dias após a data de sua publicação, quanto às
alterações promovidas pelo art. 28 nos art. 161, art. 634
e art. 634-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943;
II - no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da
publicação desta Medida Provisória, quanto à inclusão
do art. 4º-B na Lei nº 7.998, de 1990, promovida
pelo art. 43; e
III - na data de sua publicação, quanto aos demais
dispositivos.
§ 1º Esta Medida Provisória produzirá efeitos:
I - quanto ao disposto no art. 9º, no art. 12, no art. 19, no
art. 20, no art. 21, no art. 25, no art. 26, no art. 28 na
parte em que altera o art. 457 e o art. 457-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, no art. 48 na parte em
que altera o art. 2º da Lei nº 10.101, de 2000,
somente quando atestado, por ato do Ministro de Estado
da Economia, a compatibilidade com as metas de
resultados fiscais previstas no anexo próprio da Lei de
Diretrizes Orçamentárias e o atendimento ao disposto na
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e aos
dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias
relacionados com a matéria;
II - quanto ao art. 24, em 1º de janeiro de 2020; e
III - quanto aos demais dispositivos, nas datas
estabelecidas no caput.
§ 2º As disposições desta Medida Provisória que
vinculem receita, concedam, ampliem ou renovem
benefícios de natureza tributária deverão respeitar o
prazo de, no máximo, cinco anos de vigência, contado da
data de entrada em vigor desta Medida Provisória.
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Regras de vacatio legis.

