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Legislação Federal 

Legislação Ementa 

Lei Federal nº 13.667, 

de 17 de maio de 2018   
Dispõe sobre o Sistema Nacional de Emprego (SINE), 

criado pelo Decreto nº 76.403, de 8 de outubro de 

1975. 

Decreto Federal nº 

9.513, de 27.9.2018 

Altera o Decreto nº 27.048, de 12 de agosto de 1949, 

que aprova o regulamento da Lei nº 605, de 5 de 

janeiro de 1949, que dispõe sobre o repouso semanal 

remunerado e o pagamento de salário nos feriados 

civis e religiosos. 

Medida Provisória nº 

848, de 16 de agosto 

de 2018 

Altera a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, que 

dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço, para possibilitar a aplicação de recursos em 

operações de crédito destinadas às entidades 

hospitalares filantrópicas e sem fins lucrativos que 

participem de forma complementar do Sistema Único 

de Saúde. 

Lei Federal nº 13.677, 

de 17 de maio de 2018 

Dispõe sobre o Sistema Nacional de Emprego (Sine), 

criado pelo Decreto nº 76.403, de 8 de outubro de 

1975. Parcialmente vetado. 

 

Lei Federal nº 13.660, 

de 08 de maio de 2018 

Altera o § 2º do art. 819 da Consolidação das Leis do 

Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 

de 1º de maio de 1943, para dispor sobre o pagamento 

dos honorários de intérprete 

Decreto nº 9.345, de 

16 de abril de 2018 

Altera o Regulamento do Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço – FGTS, aprovado pelo Decreto nº 99.684, 

de 8 de novembro de 1990, para dispor sobre as 

normas de movimentação da conta vinculada do FGTS 

para aquisição de órtese e prótese pelo trabalhador 

com deficiência. 

Lei Federal nº 13.545, 

de 19 de dezembro de 

2017  

Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 

1943, para dispor sobre prazos processuais. 
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Medida Provisória nº 

808, de 14 de 

novembro de 2017  

Altera a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 

1943. 

Decreto nº 9.116, de 4 

de agosto de 2017 

Dispõe sobre a composição do Conselho Deliberativo 

do Fundo de Amparo ao Trabalhador e do Conselho 

Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

Lei Federal nº 13.467, 

de 13 de julho de 2017 

Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 

1943, e as Leis nos  6.019, de 3 de janeiro de 1974, 

8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho 

de 1991, a fim de adequar a legislação às novas 

relações de trabalho. 

Lei Federal nº 13.456, 

de 26 de junho de 2017 

Altera o Programa de que trata a Lei no 13.189, de 19 

de novembro de 2015, para denominá-lo Programa 

Seguro-Emprego e para prorrogar seu prazo de 

vigência. 

Lei Federal nº 13.429, 

de 31 de março de 

2017  

Altera dispositivos da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 

1974, que dispõe sobre o trabalho temporário nas 

empresas urbanas e dá outras providências; e dispõe 

sobre as relações de trabalho na empresa de prestação 

de serviços a terceiros. Mensagem de veto 

Lei Federal nº 13.420, 

de 13 de março de 

2017  

Altera dispositivos da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, 

de 1o de maio de 1943, para incentivar a formação 

técnico-profissional de adolescentes e jovens em áreas 

relacionadas à gestão e prática de atividades 

desportivas e à prestação de serviços relacionados à 

infraestrutura, à organização e à promoção de eventos 

esportivos e dá outras providências. Mensagem de 

veto 

Lei Federal nº 13.419, 

de 13 de março de 

2017  

Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 

1943, para disciplinar o rateio, entre empregados, da 

cobrança adicional sobre as despesas em bares, 

restaurantes, hotéis, motéis e estabelecimentos 

similares. 

Decreto Federal nº 

8.989, de 14 de 

fevereiro de 2017   

Altera o Decreto nº 99.684, de 8 de novembro de 

1990, que aprova o Regulamento Consolidado do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, para 

dispor sobre normas regulamentares do saque da 

conta vinculada do referido Fundo. 
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Lei Federal nº 13.189, 

de 19 de novembro de 

2015  

Institui o Programa de Proteção ao Emprego - PPE. 

Lei Federal nº 13.172, 

de 21 de outubro de 

2015  

Altera as Leis nos 10.820, de 17 de dezembro de 2003, 

8.213, de 24 de julho de 1991, e 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, para dispor sobre desconto em 

folha de pagamento de valores destinados ao 

pagamento de cartão de crédito. 

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. 

Decreto nº 8.433, de 

16 de abril de 2015  

Dispõe sobre a regulamentação dos art. 9o a art. 12, 

art. 17 e art. 22 da Lei no 13.103, de 2 de março de 

2015. 

Lei Federal nº 13.103, 

de 2 de março de 2015  

Dispõe sobre o exercício da profissão de motorista; 

altera a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 

aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 

1943, e as Leis nos 9.503, de 23 de setembro de 1997 

- Código de Trânsito Brasileiro, e 11.442, de 5 de 

janeiro de 2007 (empresas e transportadores 

autônomos de carga), para disciplinar a jornada de 

trabalho e o tempo de direção do motorista 

profissional; altera a Lei no 7.408, de 25 de novembro 

de 1985; revoga dispositivos da Lei no 12.619, de 30 

de abril de 2012; e dá outras providências. 

Lei Federal nº 12.997, 

de 18 junho de 2014 

Acrescenta § 4o ao art. 193 da Consolidação das Leis 

do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 

5.452, de 1o de maio de 1943, para considerar 

perigosas as atividades de trabalhador em 

motocicleta. 

Lei Federal nº 12.964, 

de 8 de abril de 2014  

 

Altera a Lei no 5.859, de 11 de dezembro de 1972, 

para dispor sobre multa por infração à legislação do 

trabalho doméstico, e dá outras providências. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13189.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13189.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13189.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13172.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13172.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13172.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LCP/Lcp150.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LCP/Lcp150.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LCP/Lcp150.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8433.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8433.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13103.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13103.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12997.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12997.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12964.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12964.htm


        

Direito do Trabalho 

Portal do Conhecimento / Legislação / Legislação Selecionada / Áreas do Direito 

 
Data da atualização: 24.07.2019 

 
Lei Federal nº 12.832, 

de 20 de junho de 2013  

 

Altera dispositivos das Leis nos 10.101, de 19 de 

dezembro de 2000, que dispõe sobre a participação 

dos trabalhadores nos lucros ou resultados da 

empresa, e 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que 

altera a legislação do imposto de renda das pessoas 

físicas. 

Lei Federal nº 12.812, 

de 16 de maio de 2013. 

 

 

 

Acrescenta o art. 391-A à Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, 

de 1o de maio de 1943, para dispor sobre a 

estabilidade provisória da gestante, prevista na alínea 

b do inciso II do art. 10 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. 

Lei nº 12.740, de 8 de 

dezembro de 2012. 

 

 

 

Altera o art. 193 da Consolidação das Leis do Trabalho 

- CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943, a fim de redefinir os critérios para 

caracterização das atividades ou operações perigosas, 

e revoga a Lei nº 7.369, de 20 de setembro de 1985. 
Lei Federal nº 12.690, 

de 19 de julho de 2012. 

 

 

 

 

Dispõe sobre a organização e o funcionamento das 

Cooperativas de Trabalho; institui o Programa Nacional 

de Fomento às Cooperativas de Trabalho - 

PRONACOOP; e revoga o parágrafo único do art. 442 

da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada 

pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 

Lei Federal nº 12.619, 

de 30 de abril de 2012. 

 

 

 

 

 

 

Dispõe sobre o exercício da profissão de motorista; 

altera a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 

aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 

1943, e as Leis nos 9.503, de 23 de setembro de 1997, 

10.233, de 5 de junho de 2001, 11.079, de 30 de 

dezembro de 2004, e 12.023, de 27 de agosto de 

2009, para regular e disciplinar a jornada de trabalho 

e o tempo de direção do motorista profissional; e dá 

outras providências. 

Decreto Federal nº 

7.664, de 11 de janeiro 

de 2012. 

 

 

Dá nova redação ao art. 4o do Decreto no 5.113, de 22 

de junho de 2004, que regulamenta o art. 20, inciso 

XVI, da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, que 

dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

- FGTS. 

Decreto Federal nº 

7.655, de 23 de 

dezembro de 2011. 

 

Regulamenta a Lei no 12.382, de 25 de fevereiro de 

2011, que dispõe sobre o valor do salário mínimo e a 

sua política de valorização de longo prazo. 
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Lei Federal nº 12.544, 

de 8 de dezembro de 

2011. 

 

 

 

Altera a redação do art. 12 da Lei no 605, de 5 de 

janeiro de 1949, que dispõe sobre o repouso semanal 

remunerado e o pagamento de salário nos dias 

feriados civis e religiosos, para atualizar o valor da 

multa administrativa devida pelas infrações àquela Lei. 

Lei Federal nº 12.506, 

de 11 de outubro de 

2011. 

Dispõe sobre o aviso prévio e dá outras providências. 

Lei Federal nº 12.440, 

de 7 de julho de 2011.  

 

 

 

Acrescenta Título VII-A à Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, 

de 1o de maio de 1943, para instituir a Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas, e altera a Lei no 

8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

Lei Federal nº 12.437, 

de 6 de julho de 2011. 

 

Acrescenta parágrafo ao art. 791 da Consolidação das 

Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 

5.452, de 1o de maio de 1943. 

Lei Federal nº 12.405, 

de 16 de maio de 2011. 

 

 

 

Acrescenta § 6o ao art. 879 da Consolidação das Leis 

do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 

5.452, de 1o de maio de 1943, para facultar a 

elaboração de cálculos de liquidação complexos por 

perito e autorizar o arbitramento da respectiva 

remuneração. 

Decreto Federal nº 

7.428, de 14 de janeiro 

de 2011. 

 

 

Dá nova redação ao art. 4o do Decreto no 5.113, de 22 

de junho de 2004, que regulamenta o art. 20, inciso XVI, 

da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, que dispõe sobre 

o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

Lei Federal nº 12.275, 

de 29 de junho de 

2010. 

 

 

Altera a redação do inciso I do § 5o do art. 897 e 

acresce § 7o ao art. 899, ambos da Consolidação das 

Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 

5.452, de 1o de maio de 1943. 
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Legislação Estadual 

Legislação Ementa 

Lei Estadual nº 8395, 

de 16 de maio de 2019 

Dispõe sobre a instituição do Fundo Estadual do 

Trabalho, altera a lei nº 5240, de 14 de maio de 2008, 

que institui o Conselho Estadual de Trabalho, emprego 

e geração de renda no Estado do Rio de Janeiro e dá 

outras providências. 

 

Lei Estadual nº 7525, 

de 14 de fevereiro de 

2017  

Altera a lei n° 4.223, de 24 de novembro de 2003, que 

determina obrigações às agências bancárias, no 

Estado do Rio de Janeiro, em relação ao atendimento 

dos usuários e dá outras providências. 
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