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Anotações Anotações1. 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 Con-

gresso 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, inde-
pendentemente da remuneração a que fizer jus.
§ 1º - A gratificação corresponderá a 1/12 avos da remu-
neração 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: (Incluído pela Lei nº 
9.011, de 1995)

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 (Incluído pela Lei nº 9.011, de 1995)
II - na cessação da relação de emprego resultante da apo-
sentadoria do trabalhador, ainda que verificada antes de 
dezembro.  (Incluído pela Lei nº 9.011, de 1995)

Art. 2º - As faltas legais e justificadas ao serviço não serão 
deduzidas para os fins previstos no § 1º do art. 1º desta Lei.
Art. 3º - Ocorrendo rescisão, sem justa causa, do contrato 
de trabalho, o empregado receberá a gratificação devida nos 
termos dos parágrafos 1º e 2º do art. 1º desta Lei, calculada 
sobre a remuneração do mês da rescisão.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

2. LEI Nº 4.749, DE 12 DE 
AGOSTO DE 1965

Dispõe sobre o Pagamento da Gratificação Prevista na Lei n º 
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 número 
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 gratifica-
ção 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 adianta-
mento, no mesmo mês, a todos os seus empregados.
§ 2º - O adiantamento será pago ao ensejo das férias do em-
pregado, sempre que este o requerer no mês de janeiro do 
correspondente ano.
Art. 3º - Ocorrendo a extinção do contrato de trabalho antes 
do pagamento de que trata o Art. 1º desta Lei, o empregador 
poderá compensar o adiantamento mencionado com a gra-
tificação devida nos termos do Art. 3º da Lei número 4.090, 
de 13 de julho de 1962, e, se não bastar, com outro crédito 
de natureza trabalhista que possua o respectivo empregado.
Art. 4º - As contribuições devidas ao Instituto Nacional de 
Previdência Social, que incidem sobre a gratificação salarial 
referida nesta Lei, ficam sujeitas ao limite estabelecido na 
legislação da Previdência Social.
Art. 5 - Aplica-se, no corrente ano, a regra estatuída no Art. 
2º desta Lei, podendo o empregado usar da faculdade esta-
tuída no seu § 2º no curso dos primeiros 30 (trinta) dias de 
vigência desta Lei.

Art. 6º - O Poder Executivo, no prazo de 30 (trinta) dias, adap-
tará o Regulamento aprovado pelo Decreto número 1.881, de 
14 de dezembro de 1962, aos preceitos desta Lei.
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

3. LEI Nº 6.019, DE 3 DE 
JANEIRO DE 1974
Dispõe sobre o Trabalho Temporário nas Empresas Urba-

nas, e dá outras Providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA:Faço saber que o Con-

gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º As relações de trabalho na empresa de trabalho tempo-
rário, na empresa de prestação de serviços e nas respectivas 
tomadoras de serviço e contratante regem-se por esta Lei. 
(Redação dada pela Lei nº 13.429, de 2017)
Art. 2º Trabalho temporário é aquele prestado por pessoa 
física contratada por uma empresa de trabalho temporário 
que a coloca à disposição de uma empresa tomadora de servi-
ços, para atender à necessidade de substituição transitória de 
pessoal permanente ou à demanda complementar de serviços. 
(Redação dada pela Lei nº 13.429, de 2017)
§ 1º É proibida a contratação de trabalho temporário para a 
substituição de trabalhadores em greve, salvo nos casos pre-
vistos em lei. (Incluído pela Lei nº 13.429, de 2017)
§ 2º Considera-se complementar a demanda de serviços que 
seja oriunda de fatores imprevisíveis ou, quando decorrente 
de fatores previsíveis, tenha natureza intermitente, periódica 
ou sazonal. (Incluído pela Lei nº 13.429, de 2017)
Art. 3º - É reconhecida a atividade da empresa de trabalho 
temporário que passa a integrar o plano básico do enquadra-
mento sindical a que se refere o art. 577, da Consolidação da 
Leis do Trabalho.
Art. 4º Empresa de trabalho temporário é a pessoa jurídica, 
devidamente registrada no Ministério do Trabalho, responsável 
pela colocação de trabalhadores à disposição de outras em-
presas temporariamente. (Redação dada pela Lei nº 13.429, 
de 2017)
Art. 4º-A. Considera-se prestação de serviços a terceiros a 
transferência feita pela contratante da execução de quaisquer 
de suas atividades, inclusive sua atividade principal, à pessoa 
jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua 
capacidade econômica compatível com a sua execução. (Re-
dação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)
§ 1º A empresa prestadora de serviços contrata, remunera e 
dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores, ou sub-
contrata outras empresas para realização desses serviços. 
(Incluído pela Lei nº 13.429, de 2017)
§ 2º Não se configura vínculo empregatício entre os trabalha-
dores, ou sócios das empresas prestadoras de serviços, qual-
quer que seja o seu ramo, e a empresa contratante. (Incluído 
pela Lei nº 13.429, de 2017)
Art. 4º-B. São requisitos para o funcionamento da empre-
sa de prestação de serviços a terceiros: (Incluído pela Lei nº 
13.429, de 2017)

I - prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurí-
dica (CNPJ); (Incluído pela Lei nº 13.429, de 2017)
II - registro na Junta Comercial; (Incluído pela Lei nº 13.429, 
de 2017)
III - capital social compatível com o número de emprega-
dos, observando-se os seguintes parâmetros: (Incluído pela 
Lei nº 13.429, de 2017)
a) empresas com até dez empregados - capital mínimo de 
R$ 10.000,00 (dez mil reais); (Incluído pela Lei nº 13.429, 
de 2017)
b) empresas com mais de dez e até vinte empregados - 
capital mínimo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); 
(Incluído pela Lei nº 13.429, de 2017)
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Anotações Anotaçõesc) empresas com mais de vinte e até cinquenta emprega-
dos - capital mínimo de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco 
mil reais); (Incluído pela Lei nº 13.429, de 2017)
d) empresas com mais de cinquenta e até cem emprega-
dos - capital mínimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais); e 
(Incluído pela Lei nº 13.429, de 2017)
e) empresas com mais de cem empregados - capital mí-
nimo de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). 
(Incluído pela Lei nº 13.429, de 2017)

Art. 4º-C. São asseguradas aos empregados da empresa 
prestadora de serviços a que se refere o art. 4º-A desta Lei, 
quando e enquanto os serviços, que podem ser de qualquer 
uma das atividades da contratante, forem executados nas 
dependências da tomadora, as mesmas condições: (Incluído 
pela Lei nº 13.467, de 2017)

I - relativas a: (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
a) alimentação garantida aos empregados da contratan-
te, quando oferecida em refeitórios; (Incluído pela Lei nº 
13.467, de 2017)
b) direito de utilizar os serviços de transporte; (Incluído 
pela Lei nº 13.467, de 2017)
c) atendimento médico ou ambulatorial existente nas de-
pendências da contratante ou local por ela designado; 
(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
d) treinamento adequado, fornecido pela contratada, 
quando a atividade o exigir. (Incluído pela Lei nº 13.467, 
de 2017)

II - sanitárias, de medidas de proteção à saúde e de segu-
rança no trabalho e de instalações adequadas à prestação 
do serviço. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 1º Contratante e contratada poderão estabelecer, se assim 
entenderem, que os empregados da contratada farão jus a 
salário equivalente ao pago aos empregados da contratante, 
além de outros direitos não previstos neste artigo. (Incluído 
pela Lei nº 13.467, de 2017)
§ 2º Nos contratos que impliquem mobilização de empregados 
da contratada em número igual ou superior a 20% (vinte por 
cento) dos empregados da contratante, esta poderá disponibi-
lizar aos empregados da contratada os serviços de alimentação 
e atendimento ambulatorial em outros locais apropriados e 
com igual padrão de atendimento, com vistas a manter o pleno 
funcionamento dos serviços existentes. (Incluído pela Lei nº 
13.467, de 2017)
Art. 5º Empresa tomadora de serviços é a pessoa jurídica ou 
entidade a ela equiparada que celebra contrato de prestação 
de trabalho temporário com a empresa definida no art. 4º 
desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 13.429, de 2017)
Art. 5º-A. Contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra 
contrato com empresa de prestação de serviços relacionados a 
quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal. 
(Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)
§ 1º É vedada à contratante a utilização dos trabalhadores em 
atividades distintas daquelas que foram objeto do contrato 
com a empresa prestadora de serviços. (Incluído pela Lei nº 
13.429, de 2017)
§ 2º Os serviços contratados poderão ser executados nas ins-
talações físicas da empresa contratante ou em outro local, de 
comum acordo entre as partes. (Incluído pela Lei nº 13.429, 
de 2017)
§ 3º É responsabilidade da contratante garantir as condições 
de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quan-
do o trabalho for realizado em suas dependências ou local 
previamente convencionado em contrato. (Incluído pela Lei 
nº 13.429, de 2017)
§ 4º A contratante poderá estender ao trabalhador da empre-
sa de prestação de serviços o mesmo atendimento médico, 
ambulatorial e de refeição destinado aos seus empregados, 
existente nas dependências da contratante, ou local por ela 
designado. (Incluído pela Lei nº 13.429, de 2017)

§ 5º A empresa contratante é subsidiariamente responsável 
pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que 
ocorrer a prestação de serviços, e o recolhimento das contri-
buições previdenciárias observará o disposto no art. 31 da Lei 
no 8.212, de 24 de julho de 1991. (Incluído pela Lei nº 13.429, 
de 2017)
Art. 5º-B. O contrato de prestação de serviços conterá: (In-
cluído pela Lei nº 13.429, de 2017)

I - qualificação das partes; (Incluído pela Lei nº 13.429, de 
2017)
II - especificação do serviço a ser prestado; (Incluído pela 
Lei nº 13.429, de 2017)
III - prazo para realização do serviço, quando for o caso; 
(Incluído pela Lei nº 13.429, de 2017)
IV - valor. (Incluído pela Lei nº 13.429, de 2017)

Art. 5º-C. Não pode figurar como contratada, nos termos 
do art. 4º-A desta Lei, a pessoa jurídica cujos titulares ou só-
cios tenham, nos últimos dezoito meses, prestado serviços à 
contratante na qualidade de empregado ou trabalhador sem 
vínculo empregatício, exceto se os referidos titulares ou sócios 
forem aposentados. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
Art. 5º-D. O empregado que for demitido não poderá prestar 
serviços para esta mesma empresa na qualidade de empre-
gado de empresa prestadora de serviços antes do decurso 
de prazo de dezoito meses, contados a partir da demissão do 
empregado. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
Art. 6º São requisitos para funcionamento e registro da empre-
sa de trabalho temporário no Ministério do Trabalho: (Redação 
dada pela Lei nº 13.429, de 2017)

a) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.429, de 2017)
b) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.429, de 2017)
c) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.429, de 2017)
d) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.429, de 2017)
e) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.429, de 2017)
f) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.429, de 2017)

I - prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurí-
dica (CNPJ), do Ministério da Fazenda; (Incluído pela Lei nº 
13.429, de 2017)
II - prova do competente registro na Junta Comercial da 
localidade em que tenha sede; (Incluído pela Lei nº 13.429, 
de 2017)
III - prova de possuir capital social de, no mínimo, R$ 
100.000,00 (cem mil reais). (Incluído pela Lei nº 13.429, 
de 2017)

Parágrafo único. (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 
13.429, de 2017)
Art. 7º - A empresa de trabalho temporário que estiver funcio-
nando na data da vigência desta Lei terá o prazo de noventa 
dias para o atendimento das exigências contidas no artigo 
anterior.
Parágrafo único. A empresa infratora do presente artigo po-
derá ter o seu funcionamento suspenso, por ato do Diretor 
Geral do Departamento Nacional de Mão-de-Obra, cabendo 
recurso ao Ministro de Estado, no prazo de dez dias, a contar 
da publicação do ato no Diário Oficial da União.
Art. 8º - A empresa de trabalho temporário é obrigada a for-
necer ao Departamento Nacional de Mão-de-Obra, quando 
solicitada, os elementos de informação julgados necessários 
ao estudo do mercado de trabalho.
Art. 9º O contrato celebrado pela empresa de trabalho tem-
porário e a tomadora de serviços será por escrito, ficará à 
disposição da autoridade fiscalizadora no estabelecimento 
da tomadora de serviços e conterá: (Redação dada pela Lei 
nº 13.429, de 2017)

I - qualificação das partes; (Incluído pela Lei nº 13.429, de 
2017)
II - motivo justificador da demanda de trabalho temporá-
rio; (Incluído pela Lei nº 13.429, de 2017)
III - prazo da prestação de serviços; (Incluído pela Lei nº 
13.429, de 2017)
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Anotações AnotaçõesIV - valor da prestação de serviços; (Incluído pela Lei nº 
13.429, de 2017)
V - disposições sobre a segurança e a saúde do trabalha-
dor, independentemente do local de realização do traba-
lho. (Incluído pela Lei nº 13.429, de 2017)

§ 1º É responsabilidade da empresa contratante garantir as 
condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalha-
dores, quando o trabalho for realizado em suas dependências 
ou em local por ela designado. (Incluído pela Lei nº 13.429, 
de 2017)
§ 2º A contratante estenderá ao trabalhador da empresa de 
trabalho temporário o mesmo atendimento médico, ambula-
torial e de refeição destinado aos seus empregados, existente 
nas dependências da contratante, ou local por ela designado. 
(Incluído pela Lei nº 13.429, de 2017)
§ 3º O contrato de trabalho temporário pode versar sobre o 
desenvolvimento de atividades-meio e atividades-fim a serem 
executadas na empresa tomadora de serviços. (Incluído pela 
Lei nº 13.429, de 2017)
Art. 10. Qualquer que seja o ramo da empresa tomadora de 
serviços, não existe vínculo de emprego entre ela e os traba-
lhadores contratados pelas empresas de trabalho temporário. 
(Redação dada pela Lei nº 13.429, de 2017)
§ 1º O contrato de trabalho temporário, com relação ao mesmo 
empregador, não poderá exceder ao prazo de cento e oitenta 
dias, consecutivos ou não. (Incluído pela Lei nº 13.429, de 2017)
§ 2º O contrato poderá ser prorrogado por até noventa dias, 
consecutivos ou não, além do prazo estabelecido no § 1º deste 
artigo, quando comprovada a manutenção das condições que 
o ensejaram. (Incluído pela Lei nº 13.429, de 2017)
§ 3º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.429, de 2017)
§ 4º Não se aplica ao trabalhador temporário, contratado pela 
tomadora de serviços, o contrato de experiência previsto no 
parágrafo único do art. 445 da Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943. (Incluído pela Lei nº 13.429, de 2017)
§ 5º O trabalhador temporário que cumprir o período estipu-
lado nos §§ 1º e 2º deste artigo somente poderá ser colocado à 
disposição da mesma tomadora de serviços em novo contrato 
temporário, após noventa dias do término do contrato anterior. 
(Incluído pela Lei nº 13.429, de 2017)
§ 6º A contratação anterior ao prazo previsto no § 5º deste 
artigo caracteriza vínculo empregatício com a tomadora. 
§ 7º A contratante é subsidiariamente responsável pelas obri-
gações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer o 
trabalho temporário, e o recolhimento das contribuições pre-
videnciárias observará o disposto no art. 31 da Lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991. (Incluído pela Lei nº 13.429, de 2017)
Art. 11 - O contrato de trabalho celebrado entre empresa de 
trabalho temporário e cada um dos assalariados colocados à 
disposição de uma empresa tomadora ou cliente será, obriga-
toriamente, escrito e dele deverão constar, expressamente, os 
direitos conferidos aos trabalhadores por esta Lei.
Parágrafo único. Será nula de pleno direito qualquer cláu-
sula de reserva, proibindo a contratação do trabalhador pela 
empresa tomadora ou cliente ao fim do prazo em que tenha 
sido colocado à sua disposição pela empresa de trabalho 
temporário.
Art. 12 - Ficam assegurados ao trabalhador temporário os 
seguintes direitos:

a) remuneração equivalente à percebida pelos emprega-
dos de mesma categoria da empresa tomadora ou cliente 
calculados à base horária, garantida, em qualquer hipó-
tese, a percepção do salário mínimo regional;
b) jornada de oito horas, remuneradas as horas extraor-
dinárias não excedentes de duas, com acréscimo de 20% 
(vinte por cento);
c) férias proporcionais, nos termos do artigo 25 da Lei nº 
5.107, de 13 de setembro de 1966;
d) repouso semanal remunerado;

e) adicional por trabalho noturno;
f) indenização por dispensa sem justa causa ou término 
normal do contrato, correspondente a 1/12 (um doze avos) 
do pagamento recebido;
g) seguro contra acidente do trabalho;
h) proteção previdenciária nos termos do disposto na Lei 
Orgânica da Previdência Social, com as alterações intro-
duzidas pela Lei nº 5.890, de 8 de junho de 1973 (art. 5º, 
item III, letra “c” do Decreto nº 72.771, de 6 de setembro 
de 1973).

§ 1º - Registrar-se-á na Carteira de Trabalho e Previdência 
Social do trabalhador sua condição de temporário.
§ 2º - A empresa tomadora ou cliente é obrigada a comunicar 
à empresa de trabalho temporário a ocorrência de todo aci-
dente cuja vítima seja um assalariado posto à sua disposição, 
considerando-se local de trabalho, para efeito da legislação 
específica, tanto aquele onde se efetua a prestação do traba-
lho, quanto a sede da empresa de trabalho temporário.
Art. 13 - Constituem justa causa para rescisão do contrato do 
trabalhador temporário os atos e circunstâncias mencionados 
nos artigos 482 e 483, da Consolidação das Leis do Traba-
lho, ocorrentes entre o trabalhador e a empresa de trabalho 
temporário ou entre aquele e a empresa cliente onde estiver 
prestando serviço.
Art. 14 - As empresas de trabalho temporário são obrigadas 
a fornecer às empresas tomadoras ou clientes, a seu pedido, 
comprovante da regularidade de sua situação com o Instituto 
Nacional de Previdência Social.
Art. 15 - A Fiscalização do Trabalho poderá exigir da empresa 
tomadora ou cliente a apresentação do contrato firmado com 
a empresa de trabalho temporário, e, desta última o contrato 
firmado com o trabalhador, bem como a comprovação do 
respectivo recolhimento das contribuições previdenciárias.
Art. 16 - No caso de falência da empresa de trabalho tempo-
rário, a empresa tomadora ou cliente é solidariamente res-
ponsável pelo recolhimento das contribuições previdenciárias, 
no tocante ao tempo em que o trabalhador esteve sob suas 
ordens, assim como em referência ao mesmo período, pela 
remuneração e indenização previstas nesta Lei.
Art. 17 - É defeso às empresas de prestação de serviço tem-
porário a contratação de estrangeiros com visto provisório de 
permanência no País.
Art. 18 - É vedado à empresa do trabalho temporário cobrar 
do trabalhador qualquer importância, mesmo a título de me-
diação, podendo apenas efetuar os descontos previstos em Lei.
Parágrafo único. A infração deste artigo importa no can-
celamento do registro para funcionamento da empresa de 
trabalho temporário, sem prejuízo das sanções administrativas 
e penais cabíveis.
Art. 19 - Competirá à Justiça do Trabalho dirimir os litígios 
entre as empresas de serviço temporário e seus trabalhadores.
Art. 19-A. O descumprimento do disposto nesta Lei sujeita a 
empresa infratora ao pagamento de multa. (Incluído pela Lei 
nº 13.429, de 2017)
Parágrafo único. A fiscalização, a autuação e o processo de 
imposição das multas reger-se-ão pelo Título VII da Consoli-
dação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
Art. 19-B. O disposto nesta Lei não se aplica às empresas de 
vigilância e transporte de valores, permanecendo as respec-
tivas relações de trabalho reguladas por legislação especial, 
e subsidiariamente pela Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 
1943. (Incluído pela Lei nº 13.429, de 2017)
Art. 19-C. Os contratos em vigência, se as partes assim acor-
darem, poderão ser adequados aos termos desta Lei. (Incluído 
pela Lei nº 13.429, de 2017)
Art. 20 - Esta Lei entrará em vigor sessenta dias após sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.
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JUNHO DE 1989
Conversão da Medida Provisória nº 59, de 1989
Dispõe sobre o exercício do direito de greve, define as 

atividades essenciais, regula o atendimento das necessidades 
inadiáveis da comunidade, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º É assegurado o direito de greve, competindo aos traba-
lhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os 
interesses que devam por meio dele defender.
Parágrafo único. O direito de greve será exercido na forma 
estabelecida nesta Lei.
Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se legítimo exercí-
cio do direito de greve a suspensão coletiva, temporária e 
pacífica, total ou parcial, de prestação pessoal de serviços a 
empregador.
Art. 3º Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade 
de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do 
trabalho.
Parágrafo único. A entidade patronal correspondente ou os 
empregadores diretamente interessados serão notificados, 
com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, da 
paralisação.
Art. 4º Caberá à entidade sindical correspondente convocar, 
na forma do seu estatuto, assembléia geral que definirá as 
reivindicações da categoria e deliberará sobre a paralisação 
coletiva da prestação de serviços.
§ 1º O estatuto da entidade sindical deverá prever as forma-
lidades de convocação e o quorum para a deliberação, tanto 
da deflagração quanto da cessação da greve.
§ 2º Na falta de entidade sindical, a assembléia geral dos tra-
balhadores interessados deliberará para os fins previstos no 
“caput”, constituindo comissão de negociação.
Art. 5º A entidade sindical ou comissão especialmente eleita 
representará os interesses dos trabalhadores nas negociações 
ou na Justiça do Trabalho.
Art. 6º São assegurados aos grevistas, dentre outros direitos:

I - o emprego de meios pacíficos tendentes a persuadir ou 
aliciar os trabalhadores a aderirem à greve;
II - a arrecadação de fundos e a livre divulgação do movi-
mento.

§ 1º Em nenhuma hipótese, os meios adotados por emprega-
dos e empregadores poderão violar ou constranger os direitos 
e garantias fundamentais de outrem.
§ 2º É vedado às empresas adotar meios para constranger 
o empregado ao comparecimento ao trabalho, bem como 
capazes de frustrar a divulgação do movimento.
§ 3º As manifestações e atos de persuasão utilizados pelos gre-
vistas não poderão impedir o acesso ao trabalho nem causar 
ameaça ou dano à propriedade ou pessoa.
Art. 7º Observadas as condições previstas nesta Lei, a parti-
cipação em greve suspende o contrato de trabalho, devendo 
as relações obrigacionais, durante o período, ser regidas pelo 
acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão da Justiça do 
Trabalho.
Parágrafo único. É vedada a rescisão de contrato de trabalho 
durante a greve, bem como a contratação de trabalhadores 
substitutos, exceto na ocorrência das hipóteses previstas nos 
arts. 9º e 14.
Art. 8º A Justiça do Trabalho, por iniciativa de qualquer das 
partes ou do Ministério Público do Trabalho, decidirá sobre 
a procedência, total ou parcial, ou improcedência das rei-
vindicações, cumprindo ao Tribunal publicar, de imediato, o 
competente acórdão.
Art. 9º Durante a greve, o sindicato ou a comissão de negocia-
ção, mediante acordo com a entidade patronal ou diretamente 

com o empregador, manterá em atividade equipes de em-
pregados com o propósito de assegurar os serviços cuja pa-
ralisação resultem em prejuízo irreparável, pela deterioração 
irreversível de bens, máquinas e equipamentos, bem como a 
manutenção daqueles essenciais à retomada das atividades 
da empresa quando da cessação do movimento.
Parágrafo único. Não havendo acordo, é assegurado ao em-
pregador, enquanto perdurar a greve, o direito de contratar 
diretamente os serviços necessários a que se refere este artigo.
Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I - tratamento e abastecimento de água; produção e distri-
buição de energia elétrica, gás e combustíveis;
II - assistência médica e hospitalar;
III - distribuição e comercialização de medicamentos e ali-
mentos;
IV - funerários;
V - transporte coletivo;
VI - captação e tratamento de esgoto e lixo;
VII - telecomunicações;
VIII - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, 
equipamentos e materiais nucleares;
IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais;

X - controle de tráfego aéreo e navegação aérea; (Reda-
ção dada pela Lei nº 13.903, de 2019)

XI - compensação bancária.

XII - atividades médico-periciais relacionadas com o 
regime geral de previdência social e a assistência social; 
(Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

XIII - atividades médico-periciais relacionadas com a 
caracterização do impedimento físico, mental, intelec-
tual ou sensorial da pessoa com deficiência, por meio 
da integração de equipes multiprofissionais e interdis-
ciplinares, para fins de reconhecimento de direitos pre-
vistos em lei, em especial na Lei nº 13.146, de 6 de julho 
de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência); e (Inclu-
ído pela Lei nº 13.846, de 2019)

XIV - outras prestações médico-periciais da carreira de 
Perito Médico Federal indispensáveis ao atendimento das 
necessidades inadiáveis da comunidade. (Incluído pela 
Lei nº 13.846, de 2019)

XV - atividades portuárias. (Incluído pela Medida Provi-
sória nº 945, de 2020).

Art. 11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os 
empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum 
acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços 
indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis 
da comunidade.
Parágrafo único. São necessidades inadiáveis, da comunidade 
aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a 
sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.
Art. 12. No caso de inobservância do disposto no artigo an-
terior, o Poder Público assegurará a prestação dos serviços 
indispensáveis.
Art. 13 Na greve, em serviços ou atividades essenciais, ficam 
as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, 
obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos 
usuários com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) 
horas da paralisação.
Art. 14 Constitui abuso do direito de greve a inobservância das 
normas contidas na presente Lei, bem como a manutenção 
da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou 
decisão da Justiça do Trabalho.
Parágrafo único. Na vigência de acordo, convenção ou sen-
tença normativa não constitui abuso do exercício do direito 
de greve a paralisação que:

I - tenha por objetivo exigir o cumprimento de cláusula ou 
condição;
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acontecimento imprevisto que modifique substancialmente 
a relação de trabalho.

Art. 15 A responsabilidade pelos atos praticados, ilícitos ou 
crimes cometidos, no curso da greve, será apurada, conforme 
o caso, segundo a legislação trabalhista, civil ou penal.
Parágrafo único. Deverá o Ministério Público, de ofício, requi-
sitar a abertura do competente inquérito e oferecer denúncia 
quando houver indício da prática de delito.
Art. 16. Para os fins previstos no art. 37, inciso VII, da Cons-
tituição, lei complementar definirá os termos e os limites em 
que o direito de greve poderá ser exercido.
Art. 17. Fica vedada a paralisação das atividades, por iniciati-
va do empregador, com o objetivo de frustrar negociação ou 
dificultar o atendimento de reivindicações dos respectivos 
empregados (lockout).
Parágrafo único. A prática referida no caput assegura aos 
trabalhadores o direito à percepção dos salários durante o 
período de paralisação.
Art. 18. Ficam revogados a Lei nº 4.330, de 1º de junho de 
1964, o Decreto-Lei nº 1.632, de 4 de agosto de 1978, e demais 
disposições em contrário.
Art. 19 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

5. LEI Nº 7.998, DE 11 DE 
JANEIRO DE 1990
Regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Sa-

larial, institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), e dá 
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei regula o Programa do Seguro-Desemprego e 
o abono de que tratam o inciso II do art. 7º, o inciso IV do art. 
201 e o art. 239, da Constituição Federal, bem como institui o 
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) DO PROGRAMA DE 
SEGURO-DESEMPREGO
Art. 2º O programa do seguro-desemprego tem por finalidade: 
(Redação dada pela Lei nº 8.900, de 30.06.94)

I - prover assistência financeira temporária ao trabalhador 
desempregado em virtude de dispensa sem justa causa, 
inclusive a indireta, e ao trabalhador comprovadamente 
resgatado de regime de trabalho forçado ou da condição 
análoga à de escravo; (Redação dada pela Lei nº 10.608, 
de 20.12.2002)
II - auxiliar os trabalhadores na busca ou preservação do 
emprego, promovendo, para tanto, ações integradas de 
orientação, recolocação e qualificação profissional. (Reda-
ção dada pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)

Art. 2º-A. Para efeito do disposto no inciso II do art. 2º, fica 
instituída a bolsa de qualificação profissional, a ser custeada 
pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, à qual fará jus 
o trabalhador que estiver com o contrato de trabalho sus-
penso em virtude de participação em curso ou programa de 
qualificação profissional oferecido pelo empregador, em con-
formidade com o disposto em convenção ou acordo coletivo 
celebrado para este fim. (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.164-41, de 2001)
Art. 2º-B. (Revogado pela Lei nº 13.134, de 2015)
Art. 2º-C O trabalhador que vier a ser identificado como sub-
metido a regime de trabalho forçado ou reduzido a condição 
análoga à de escravo, em decorrência de ação de fiscalização 
do Ministério do Trabalho e Emprego, será dessa situação res-
gatado e terá direito à percepção de três parcelas de seguro-
-desemprego no valor de um salário mínimo cada, conforme 
o disposto no § 2º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 10.608, 
de 20.12.2002)
§ 1º O trabalhador resgatado nos termos do caput deste artigo 
será encaminhado, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, 

para qualificação profissional e recolocação no mercado de 
trabalho, por meio do Sistema Nacional de Emprego - SINE, 
na forma estabelecida pelo Conselho Deliberativo do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT. (Incluído pela Lei nº 
10.608, de 20.12.2002)
§ 2º Caberá ao CODEFAT, por proposta do Ministro de Estado 
do Trabalho e Emprego, estabelecer os procedimentos neces-
sários ao recebimento do benefício previsto no caput deste 
artigo, observados os respectivos limites de comprometimento 
dos recursos do FAT, ficando vedado ao mesmo trabalhador 
o recebimento do benefício, em circunstâncias similares, nos 
doze meses seguintes à percepção da última parcela. (Incluído 
pela Lei nº 10.608, de 20.12.2002)
Art. 3º Terá direito à percepção do seguro-desemprego o tra-
balhador dispensado sem justa causa que comprove:

I - ter recebido salários de pessoa jurídica ou de pessoa 
física a ela equiparada, relativos a: (Redação dada pela Lei 
nº 13.134, de 2015)
a) pelo menos 12 (doze) meses nos últimos 18 (dezoito) 
meses imediatamente anteriores à data de dispensa, 
quando da primeira solicitação; (Incluído pela Lei nº 
13.134, de 2015)
b) pelo menos 9 (nove) meses nos últimos 12 (doze) meses 
imediatamente anteriores à data de dispensa, quando da 
segunda solicitação; e (Incluído pela Lei nº 13.134, de 2015)
c) cada um dos 6 (seis) meses imediatamente anteriores 
à data de dispensa, quando das demais solicitações; (In-
cluído pela Lei nº 13.134, de 2015)

II - (Revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.134, de 2015)
III - não estar em gozo de qualquer benefício previdenciá-
rio de prestação continuada, previsto no Regulamento dos 
Benefícios da Previdência Social, excetuado o auxílio-aci-
dente e o auxílio suplementar previstos na Lei nº 6.367, de 
19 de outubro de 1976, bem como o abono de permanência 
em serviço previsto na Lei nº 5.890, de 8 de junho de 1973;
IV - não estar em gozo do auxílio-desemprego; e
V - não possuir renda própria de qualquer natureza sufi-
ciente à sua manutenção e de sua família.
VI - matrícula e frequência, quando aplicável, nos termos 
do regulamento, em curso de formação inicial e continu-
ada ou de qualificação profissional habilitado pelo Ministé-
rio da Educação, nos termos do art. 18 da Lei no 12.513, de 
26 de outubro de 2011, ofertado por meio da Bolsa-Forma-
ção Trabalhador concedida no âmbito do Programa Nacio-
nal de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), ins-
tituído pela Lei no 12.513, de 26 de outubro de 2011, ou de 
vagas gratuitas na rede de educação profissional e tecno-
lógica. (Incluído pela Lei nº 13.134, de 2015)

§ 1º A União poderá condicionar o recebimento da assistência 
financeira do Programa de Seguro-Desemprego à comprova-
ção da matrícula e da frequência do trabalhador segurado em 
curso de formação inicial e continuada ou qualificação profis-
sional, com carga horária mínima de 160 (cento e sessenta) 
horas. (Incluído pela Lei nº 12.513, de 2011)
§ 2º O Poder Executivo regulamentará os critérios e requisitos 
para a concessão da assistência financeira do Programa de 
Seguro-Desemprego nos casos previstos no § 1º, considerando 
a disponibilidade de bolsas-formação no âmbito do Prona-
tec ou de vagas gratuitas na rede de educação profissional e 
tecnológica para o cumprimento da condicionalidade pelos 
respectivos beneficiários. (Incluído pela Lei nº 12.513, de 2011)
§ 3º A oferta de bolsa para formação dos trabalhadores de que 
trata este artigo considerará, entre outros critérios, a capaci-
dade de oferta, a reincidência no recebimento do benefício, o 
nível de escolaridade e a faixa etária do trabalhador. (Incluído 
pela Lei nº 12.513, de 2011)
§ 4º O registro como Microempreendedor Individual - MEI, 
de que trata o art. 18-A da Lei Complementar no 123, de 14 de 
dezembro de 2006, não comprovará renda própria suficiente à 
manutenção da família, exceto se demonstrado na declaração 
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Lei Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito
Art. 3º-A. A periodicidade, os valores, o cálculo do número 
de parcelas e os demais procedimentos operacionais de pa-
gamento da bolsa de qualificação profissional, nos termos 
do art. 2º-A desta Lei, bem como os pré-requisitos para ha-
bilitação serão os mesmos adotados em relação ao benefício 
do Seguro-Desemprego, exceto quanto à dispensa sem justa 
causa. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)
Art. 4º O benefício do seguro-desemprego será concedido ao 
trabalhador desempregado, por período máximo variável de 
3 (três) a 5 (cinco) meses, de forma contínua ou alternada, a 
cada período aquisitivo, contados da data de dispensa que deu 
origem à última habilitação, cuja duração será definida pelo 
Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador 
(Codefat). (Redação dada pela Lei nº 13.134, de 2015)
§ 1º O benefício do seguro-desemprego poderá ser retomado a 
cada novo período aquisitivo, satisfeitas as condições arroladas 
nos incisos I, III, IV e V do caput do art. 3º. (Incluído pela Lei 
nº 13.134, de 2015)
§ 2º A determinação do período máximo mencionado no caput 
observará a seguinte relação entre o número de parcelas men-
sais do benefício do seguro-desemprego e o tempo de serviço 
do trabalhador nos 36 (trinta e seis) meses que antecederem 
a data de dispensa que originou o requerimento do seguro-
-desemprego, vedado o cômputo de vínculos empregatícios 
utilizados em períodos aquisitivos anteriores: (Incluído pela 
Lei nº 13.134, de 2015)

I - para a primeira solicitação: (Incluído pela Lei nº 13.134, 
de 2015)
a) 4 (quatro) parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo 
empregatício com pessoa jurídica ou pessoa física a ela 
equiparada de, no mínimo, 12 (doze) meses e, no máxi-
mo, 23 (vinte e três) meses, no período de referência; ou 
(Incluído pela Lei nº 13.134, de 2015)
b) 5 (cinco) parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo 
empregatício com pessoa jurídica ou pessoa física a ela 
equiparada de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, no 
período de referência; (Incluído pela Lei nº 13.134, de 2015)

II - para a segunda solicitação: (Incluído pela Lei nº 13.134, 
de 2015)
a) 3 (três) parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo 
empregatício com pessoa jurídica ou pessoa física a ela 
equiparada de, no mínimo, 9 (nove) meses e, no máximo, 
11 (onze) meses, no período de referência; (Incluído pela 
Lei nº 13.134, de 2015)
b) 4 (quatro) parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo 
empregatício com pessoa jurídica ou pessoa física a ela 
equiparada de, no mínimo, 12 (doze) meses e, no máxi-
mo, 23 (vinte e três) meses, no período de referência; ou 
(Incluído pela Lei nº 13.134, de 2015)
c) 5 (cinco) parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo 
empregatício com pessoa jurídica ou pessoa física a ela 
equiparada de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, no 
período de referência; (Incluído pela Lei nº 13.134, de 2015)

III - a partir da terceira solicitação: (Incluído pela Lei nº 
13.134, de 2015)
a) 3 (três) parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo 
empregatício com pessoa jurídica ou pessoa física a ela 
equiparada de, no mínimo, 6 (seis) meses e, no máximo, 
11 (onze) meses, no período de referência; (Incluído pela 
Lei nº 13.134, de 2015)
b) 4 (quatro) parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo 
empregatício com pessoa jurídica ou pessoa física a ela 
equiparada de, no mínimo, 12 (doze) meses e, no máxi-
mo, 23 (vinte e três) meses, no período de referência; ou 
(Incluído pela Lei nº 13.134, de 2015)
c) 5 (cinco) parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo 
empregatício com pessoa jurídica ou pessoa física a ela 
equiparada de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, no 
período de referência. (Incluído pela Lei nº 13.134, de 2015)

§ 3º A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de trabalho 
será havida como mês integral para os efeitos do § 2º. (Incluído 
pela Lei nº 13.134, de 2015)
§ 4º Nos casos em que o cálculo da parcela do seguro-de-
semprego resultar em valores decimais, o valor a ser pago 
deverá ser arredondado para a unidade inteira imediatamente 
superior. (Incluído pela Lei nº 13.134, de 2015)
§ 5º O período máximo de que trata o caput poderá ser excep-
cionalmente prolongado por até 2 (dois) meses, para grupos 
específicos de segurados, a critério do Codefat, desde que o 
gasto adicional representado por esse prolongamento não 
ultrapasse, em cada semestre, 10% (dez por cento) do mon-
tante da reserva mínima de liquidez de que trata o § 2º do 
art. 9º da Lei no 8.019, de 11 de abril de 1990. (Incluído pela 
Lei nº 13.134, de 2015)
§ 6º Na hipótese de prolongamento do período máximo de 
percepção do benefício do seguro-desemprego, o Codefat 
observará, entre outras variáveis, a evolução geográfica e se-
torial das taxas de desemprego no País e o tempo médio de 
desemprego de grupos específicos de trabalhadores. (Incluído 
pela Lei nº 13.134, de 2015)
§ 7º O Codefat observará as estatísticas do mercado de tra-
balho, inclusive o tempo médio de permanência no emprego, 
por setor, e recomendará ao Ministro de Estado do Trabalho e 
Emprego a adoção de políticas públicas que julgar adequadas 
à mitigação da alta rotatividade no emprego. (Incluído pela 
Lei nº 13.134, de 2015)
Art. 4º-A. (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.134, de 2015)
Art. 5º O valor do benefício será fixado em Bônus do Tesouro 
Nacional (BTN), devendo ser calculado segundo 3 (três) faixas 
salariais, observados os seguintes critérios:

I - até 300 (trezentos) BTN, multiplicar-se-á o salário médio 
dos últimos 3 (três) meses pelo fator 0,8 (oito décimos);
II - de 300 (trezentos) a 500 (quinhentos) BTN aplicar-se-á, 
até o limite do inciso anterior, a regra nele contida e, no que 
exceder, o fator 0,5 (cinco décimos);
III - acima de 500 (quinhentos) BTN, o valor do benefício 
será igual a 340 (trezentos e quarenta) BTN.

§ 1º Para fins de apuração do benefício, será considerada a 
média dos salários dos últimos 3 (três) meses anteriores à 
dispensa, devidamente convertidos em BTN pelo valor vigente 
nos respectivos meses trabalhados.
§ 2º O valor do benefício não poderá ser inferior ao valor do 
salário mínimo.
§ 3º No pagamento dos benefícios, considerar-se-á:

I - o valor do BTN ou do salário mínimo do mês imediata-
mente anterior, para benefícios colocados à disposição do 
beneficiário até o dia 10 (dez) do mês;
II - o valor do BTN ou do salário mínimo do próprio mês, 
para benefícios colocados à disposição do beneficiário após 
o dia 10 (dez) do mês.

Art. 6º O seguro-desemprego é direito pessoal e intransferível 
do trabalhador, podendo ser requerido a partir do sétimo dia 
subseqüente à rescisão do contrato de trabalho.
Art. 7º O pagamento do benefício do seguro-desemprego será 
suspenso nas seguintes situações:

I - admissão do trabalhador em novo emprego;
II - início de percepção de benefício de prestação conti-
nuada da Previdência Social, exceto o auxílio-acidente, o 
auxílio suplementar e o abono de permanência em serviço;
III - início de percepção de auxílio-desemprego.
IV - recusa injustificada por parte do trabalhador desempre-
gado em participar de ações de recolocação de emprego, 
conforme regulamentação do Codefat. (Incluído pela Lei 
nº 13.134, de 2015)

Art. 7º-A. O pagamento da bolsa de qualificação profissional 
será suspenso se ocorrer a rescisão do contrato de trabalho. 
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)
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Anotações AnotaçõesArt. 8º O benefício do seguro-desemprego será cancelado: 
(Redação dada pela Lei nº 12.513, de 2011)

I - pela recusa por parte do trabalhador desempregado de 
outro emprego condizente com sua qualificação registrada 
ou declarada e com sua remuneração anterior; (Redação 
dada pela Lei nº 12.513, de 2011)
II - por comprovação de falsidade na prestação das infor-
mações necessárias à habilitação; (Redação dada pela Lei 
nº 12.513, de 2011)
III - por comprovação de fraude visando à percepção inde-
vida do benefício do seguro-desemprego; ou (Redação dada 
pela Lei nº 12.513, de 2011)
IV - por morte do segurado. (Redação dada pela Lei nº 
12.513, de 2011)

§ 1º Nos casos previstos nos incisos I a III deste artigo, será 
suspenso por um período de 2 (dois) anos, ressalvado o 
prazo de carência, o direito do trabalhador à percepção do 
seguro-desemprego, dobrando-se este período em caso de 
reincidência. (Incluído pela Lei nº 12.513, de 2011)
§ 2º O benefício poderá ser cancelado na hipótese de o be-
neficiário deixar de cumprir a condicionalidade de que trata 
o § 1º do art. 3º desta Lei, na forma do regulamento. (Incluído 
pela Lei nº 12.513, de 2011)
Art. 8º-A. O benefício da bolsa de qualificação profissional 
será cancelado nas seguintes situações: (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.164-41, de 2001)

I - fim da suspensão contratual e retorno ao trabalho; (Inclu-
ído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)
II - por comprovação de falsidade na prestação das informa-
ções necessárias à habilitação; (Incluído pela Medida Provi-
sória nº 2.164-41, de 2001)
III - por comprovação de fraude visando à percepção inde-
vida da bolsa de qualificação profissional; (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)
IV - por morte do beneficiário. (Incluído pela Medida Provi-
sória nº 2.164-41, de 2001)

Art. 8º-B. Na hipótese prevista no § 5º do art. 476-A da Con-
solidação das Leis do Trabalho - CLT, as parcelas da bolsa de 
qualificação profissional que o empregado tiver recebido serão 
descontadas das parcelas do benefício do Seguro-Desemprego 
a que fizer jus, sendo-lhe garantido, no mínimo, o recebimento 
de uma parcela do Seguro-Desemprego. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.164-41, de 2001)
Art. 8º-C. Para efeito de habilitação ao Seguro-Desemprego, 
desconsiderar-se-á o período de suspensão contratual de que 
trata o art. 476-A da CLT, para o cálculo dos períodos de que 
tratam os incisos I e II do art. 3º desta Lei. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.164-41, de 2001)

DO ABONO SALARIAL
Art. 9º É assegurado o recebimento de abono salarial anual, 
no valor máximo de 1 (um) salário-mínimo vigente na data do 
respectivo pagamento, aos empregados que: (Redação dada 
pela Lei nº 13.134, de 2015) (Produção de efeitos)

I - tenham percebido, de empregadores que contribuem 
para o Programa de Integração Social (PIS) ou para o Pro-
grama de Formação do Patrimônio do Servidor Público 
(Pasep), até 2 (dois) salários mínimos médios de remune-
ração mensal no período trabalhado e que tenham exer-
cido atividade remunerada pelo menos durante 30 (trinta) 
dias no ano-base;
II - estejam cadastrados há pelo menos 5 (cinco) anos no 
Fundo de Participação PIS-Pasep ou no Cadastro Nacio-
nal do Trabalhador.

Parágrafo único. (Revogado pela Medida Provisória nº 665, 
de 2014)
§ 1º No caso de beneficiários integrantes do Fundo de Partici-
pação PIS-Pasep, serão computados no valor do abono sala-
rial os rendimentos proporcionados pelas respectivas contas 
individuais. (Incluído pela Medida Provisória nº 665, de 2014)

§ 2º O valor do abono salarial anual de que trata o caput será 
calculado na proporção de 1/12 (um doze avos) do valor do 
salário-mínimo vigente na data do respectivo pagamento, 
multiplicado pelo número de meses trabalhados no ano cor-
respondente. (Incluído pela Lei nº 13.134, de 2015) (Produção 
de efeitos)

§ 3º A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de traba-
lho será contada como mês integral para os efeitos do § 2º 
deste artigo. (Incluído pela Lei nº 13.134, de 2015) (Produção 
de efeitos)

§ 4º O valor do abono salarial será emitido em unidades intei-
ras de moeda corrente, com a suplementação das partes deci-
mais até a unidade inteira imediatamente superior. (Incluído 
pela Lei nº 13.134, de 2015) (Produção de efeitos)

Art. 9º-A. O abono será pago pelo Banco do Brasil S.A. e 
pela Caixa Econômica Federal mediante: (Incluído pela Lei 
nº 13.134, de 2015)

I - depósito em nome do trabalhador; (Incluído pela Lei nº 
13.134, de 2015)
II - saque em espécie; ou (Incluído pela Lei nº 13.134, de 2015)
III - folha de salários. (Incluído pela Lei nº 13.134, de 2015)

§ 1º Ao Banco do Brasil S.A. caberá o pagamento aos ser-
vidores e empregados dos contribuintes mencionados no 
art. 14 do Decreto-Lei no 2.052, de 3 de agosto de 1983, e à 
Caixa Econômica Federal, aos empregados dos contribuintes 
a que se refere o art. 15 desse Decreto-Lei. (Incluído pela Lei 
nº 13.134, de 2015)

§ 2º As instituições financeiras pagadoras manterão em seu 
poder, à disposição das autoridades fazendárias, por processo 
que possibilite sua imediata recuperação, os comprovantes de 
pagamentos efetuados. (Incluído pela Lei nº 13.134, de 2015)

DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
Art. 10. É instituído o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), 
vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego, destinado 
ao custeio do Programa de Seguro-Desemprego, ao paga-
mento do abono salarial e ao financiamento de programas 
de educação profissional e tecnológica e de desenvolvimento 
econômico. (Redação dada pela Lei nº 12.513, de 2011)

Parágrafo único. O FAT é um fundo contábil, de natureza 
financeira, subordinando-se, no que couber, à legislação 
vigente.

Art. 11. Constituem recursos do FAT:

I - o produto da arrecadação das contribuições devidas ao 
PIS e ao Pasep;
II - o produto dos encargos devidos pelos contribuintes, em 
decorrência da inobservância de suas obrigações;
III - a correção monetária e os juros devidos pelo agente 
aplicador dos recursos do fundo, bem como pelos agentes 
pagadores, incidentes sobre o saldo dos repasses recebidos;
IV - o produto da arrecadação da contribuição adicional 
pelo índice de rotatividade, de que trata o § 4º do art. 239 
da Constituição Federal.
V - outros recursos que lhe sejam destinados.

Art. 12. (Vetado).

Art. 13. (Vetado).

Art. 14. (Vetado).

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. (Vide lei nº 8.019, de 12.5.1990)

Parágrafo único. Sobre o saldo de recursos não desembol-
sados, os agentes pagadores remunerarão o FAT, no mínimo 
com correção monetária.

Art. 16. (Revogado pela Lei nº 8.019, de 11/04/90)

Art. 17. (Revogado pela Lei nº 8.019, de 11/04/90)
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Art. 18. É instituído o Conselho Deliberativo do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador - CODEFAT, composto por represen-
tação de trabalhadores, empregadores e órgãos e entidades 
governamentais, na forma estabelecida pelo Poder Executivo. 
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.216-37, de 200’)
§ 1º (Revogado pela Medida Provisória nº 2.216-37, de 2001)
§ 2º (Revogado pela Medida Provisória nº 2.216-37, de 2001)
§ 3º Os representantes dos trabalhadores serão indicados pelas 
centrais sindicais e confederações de trabalhadores; e os repre-
sentantes dos empregadores, pelas respectivas confederações.
§ 4º Compete ao Ministro do Trabalho a nomeação dos mem-
bros do Codefat.
§ 5º (Revogado pela Medida Provisória nº 2.216-37, de 2001)
§ 6º Pela atividade exercida no Codefat seus membros não 
serão remunerados.
Art. 19. Compete ao Codefat gerir o FAT e deliberar sobre as 
seguintes matérias:

I - (Vetado).
II - aprovar e acompanhar a execução do Plano de Traba-
lho Anual do Programa do Seguro-Desemprego e do abono 
salarial e os respectivos orçamentos;
III - deliberar sobre a prestação de conta e os relatórios de 
execução orçamentária e financeira do FAT;
IV - elaborar a proposta orçamentária do FAT, bem como 
suas alterações;
V - propor o aperfeiçoamento da legislação relativa ao segu-
ro-desemprego e ao abono salarial e regulamentar os dispo-
sitivos desta Lei no âmbito de sua competência;
VI - decidir sobre sua própria organização, elaborando seu 
regimento interno;
VII - analisar relatórios do agente aplicador quanto à forma, 
prazo e natureza dos investimentos realizados;
VIII - fiscalizar a administração do fundo, podendo solici-
tar informações sobre contratos celebrados ou em vias de 
celebração e quaisquer outros atos;
IX - definir indexadores sucedâneos no caso de extinção ou 
alteração daqueles referidos nesta Lei;
X - baixar instruções necessárias à devolução de parcelas do 
benefício do seguro-desemprego, indevidamente recebidas;
XI - propor alteração das alíquotas referentes às contribui-
ções a que alude o art. 239 da Constituição Federal, com vis-
tas a assegurar a viabilidade econômico-financeira do FAT;
XII - (Vetado);
XIII - (Vetado);
XIV - fixar prazos para processamento e envio ao trabalha-
dor da requisição do benefício do seguro-desemprego, em 
função das possibilidades técnicas existentes, estabelecen-
do-se como objetivo o prazo de 30 (trinta) dias;
XV - (Vetado);
XIV - (Vetado);
XVII - deliberar sobre outros assuntos de interesses do FAT.

Art. 19-A. O Codefat poderá priorizar projetos das entidades 
integrantes do Sistema Nacional de Atendimento Socioedu-
cativo (Sinase) desde que: (Incluído pela Lei nº 12.594, de 
2012) (Vide)

I - o ente federado de vinculação da entidade que solicita o 
recurso possua o respectivo Plano de Atendimento Socio-
educativo aprovado; (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) 
(Vide)
II - as entidades governamentais e não governamentais 
integrantes do Sinase que solicitem recursos tenham se 
submetido à avaliação nacional do atendimento socioedu-
cativo. (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

Art. 20. A Secretaria-Executiva do Conselho Deliberativo será 
exercida pelo Ministério do Trabalho, e a ela caberão as tarefas 
técnico-administrativas relativas ao seguro-desemprego e 
abono salarial.

Art. 21. As despesas com a implantação, administração e 
operação do Programa do Seguro-Desemprego e do abono 
salarial, exceto as de pessoal, correrão por conta do FAT.

Art. 22. Os recursos do FAT integrarão o orçamento da segu-
ridade social na forma da legislação pertinente.

DA FISCALIZAÇÃO E PENALIDADES
Art. 23. Compete ao Ministério do Trabalho a fiscalização 
do cumprimento do Programa de Seguro-Desemprego e do 
abono salarial.

Art. 24. Os trabalhadores e empregadores prestarão as in-
formações necessárias, bem como atenderão às exigências 
para a concessão do seguro-desemprego e o pagamento do 
abono salarial, nos termos e prazos fixados pelo Ministério 
do Trabalho.

Art. 25. O empregador que infringir os dispositivos desta Lei 
estará sujeito a multas de 400 (quatrocentos) a 40.000 (qua-
renta 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 penalidades as De-
legacias 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 cri-
minalmente, nos termos desta Lei.

Art. 25-A. O trabalhador que infringir o disposto nesta Lei e 
houver percebido indevidamente parcela de seguro-desem-
prego sujeitar-se-á à compensação automática do débito 
com o novo benefício, na forma e no percentual definidos 
por resolução do Codefat. (Incluído pela Lei nº 13.134, de 2015)

§ 1º O ato administrativo de compensação automática poderá 
ser objeto de impugnação, no prazo de 10 (dez) dias, pelo 
trabalhador, por meio de requerimento de revisão simples, o 
qual seguirá o rito prescrito pela Lei no 9.784, de 29 de janeiro 
de 1999. (Incluído pela Lei nº 13.134, de 2015)

§ 2º A restituição de valor devido pelo trabalhador de que trata 
o caput deste artigo será realizada mediante compensação 
do saldo de valores nas datas de liberação de cada parcela 
ou pagamento com Guia de Recolhimento da União (GRU), 
conforme regulamentação do Codefat. (Incluído pela Lei nº 
13.134, de 2015)

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 26. (Vetado).

Art. 27. A primeira investidura do Codefat dar-se-á no prazo 
de 30 (trinta) dias da publicação desta Lei.

Art. 28. No prazo de trinta dias as contribuições ao PIS e ao 
Pasep, arrecadadas a partir de 5 de outubro de 1988 e não 
utilizadas nas finalidades previstas no art. 239 da Constituição 
Federal, serão recolhidas como receita do FAT. (Redação dada 
pela Lei nº 8.019, de 11/04/90)

Parágrafo único. (Vetado).

Art. 29. (Revogado pela Lei nº 8.019, de 11/04/90)

Art. 30. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 
90 (noventa) dias e apresentará projeto lei regulamentando 
a contribuição adicional pelo índice de rotatividade, de que 
trata o § 4º do art. 239 da Constituição Federal, no prazo de 
180 (cento e oitenta) dias.

Art. 31. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 32. Revogam-se as disposições em contrário.
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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 Con-

gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 
instituído pela Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 1966, passa 
a reger-se por esta lei.
Art. 2º O FGTS é constituído pelos saldos das contas vinculadas 
a que se refere esta lei e outros recursos a ele incorporados, 
devendo ser aplicados com atualização monetária e juros, de 
modo a assegurar a cobertura de suas obrigações.
§ 1º Constituem recursos incorporados ao FGTS, nos termos 
do caput deste artigo:

a) eventuais saldos apurados nos termos do art. 12, § 4º;
b) dotações orçamentárias específicas;
c) resultados das aplicações dos recursos do FGTS;
d) multas, correção monetária e juros moratórios devidos;
e) demais receitas patrimoniais e financeiras.

§ 2º As contas vinculadas em nome dos trabalhadores são 
absolutamente impenhoráveis.
Art. 3º O FGTS será regido por normas e diretrizes estabele-
cidas por um Conselho Curador, composto por representação 
de trabalhadores, empregadores e órgãos e entidades go-
vernamentais, na forma estabelecida pelo Poder Executivo. 
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.216-37, de 2001) 
(Vide Decreto nº 3.101, de 2001)
§ 1º A Presidência do Conselho Curador será exercida pelo re-
presentante do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.
§ 2º (Revogado pela Medida Provisória nº 2.216-37, de 2001)
§ 3º Os representantes dos trabalhadores e dos empregadores 
e seus respectivos suplentes serão indicados pelas respectivas 
centrais sindicais e confederações nacionais e nomeados pelo 
Ministro do Trabalho e da Previdência Social, e terão mandato 
de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos uma única vez.
§ 4º O Conselho Curador reunir-se-á ordinariamente, a cada 
bimestre, por convocação de seu Presidente. Esgotado esse 
período, não tendo ocorrido convocação, qualquer de seus 
membros poderá fazê-la, no prazo de 15 (quinze) dias. Haven-
do necessidade, qualquer membro poderá convocar reunião 
extraordinária, na forma que vier a ser regulamentada pelo 
Conselho Curador.
§ 5º As decisões do Conselho serão tomadas com a presen-
ça da maioria simples de seus membros, tendo o Presidente 
voto de qualidade. (Redação dada pela Medida Provisória nº 
2.216-37, de 2001)
§ 6º As despesas porventura exigidas para o comparecimen-
to às reuniões do Conselho constituirão ônus das respectivas 
entidades representadas.
§ 7º As ausências ao trabalho dos representantes dos tra-
balhadores no Conselho Curador, decorrentes das atividades 
desse órgão, serão abonadas, computando-se como jornada 
efetivamente trabalhada para todos os fins e efeitos legais.
§ 8º Competirá ao Ministério do Trabalho e da Previdência 
Social proporcionar ao Conselho Curador os meios necessários 
ao exercício de sua competência, para o que contará com uma 
Secretaria Executiva do Conselho Curador do FGTS.
§ 9º Aos membros do Conselho Curador, enquanto represen-
tantes dos trabalhadores, efetivos e suplentes, é assegurada 
a estabilidade no emprego, da nomeação até um ano após o 
término do mandato de representação, somente podendo ser 
demitidos por motivo de falta grave, regularmente comprova-
da através de processo sindical.
Art. 3º O FGTS será regido por normas e diretrizes estabele-
cidas por um Conselho Curador, composto por representa-
ção de trabalhadores, empregadores e órgãos e entidades 

governamentais, na forma estabelecida pelo Poder Executivo. 
(Redação dada pela Lei nº 9.649, de 1998) (Vide Medida Pro-
visória nº 2.216-37, de 2001) (Vide Decreto nº 3.101, de 2001)

§ 1º A Presidência do Conselho Curador será exercida pelo 
Ministro de Estado da Economia ou por representante, por 
ele indicado, da área fazendária do governo. (Redação dada 
pela Lei nº 13.932, de 2019)

§ 2º (Revogado pela Medida Provisória nº 2.216-37, de 2001)

§ 3º Os representantes dos trabalhadores e dos emprega-
dores e seus suplentes serão indicados pelas respectivas 
centrais sindicais e confederações nacionais, serão no-
meados pelo Poder Executivo, terão mandato de 2 (dois) 
anos e poderão ser reconduzidos uma única vez, vedada a 
permanência de uma mesma pessoa como membro titular, 
como suplente ou, de forma alternada, como titular e su-
plente, por período consecutivo superior a 4 (quatro) anos 
no Conselho. (Redação dada pela Lei nº 13.932, de 2019)

§ 4º O Conselho Curador reunir-se-á ordinariamente, a cada 
bimestre, por convocação de seu Presidente. Esgotado esse 
período, não tendo ocorrido convocação, qualquer de seus 
membros poderá fazê-la, no prazo de 15 (quinze) dias. Haven-
do necessidade, qualquer membro poderá convocar reunião 
extraordinária, na forma que vier a ser regulamentada pelo 
Conselho Curador.

§ 4º-A. As reuniões do Conselho Curador serão públicas, 
bem como gravadas e transmitidas ao vivo por meio do sítio 
do FGTS na internet, o qual também possibilitará acesso a 
todas as gravações que tiverem sido efetuadas dessas reu-
niões, resguardada a possibilidade de tratamento sigiloso 
de matérias assim classificadas na forma da lei. (Incluído 
pela Lei nº 13.932, de 2019)

§ 5º As decisões do Conselho serão tomadas com a presença 
da maioria simples de seus membros, tendo o Presidente voto 
de qualidade. (Redação dada pela Lei nº 9.649, de 1998) (Vide 
Medida Provisória nº 2.216-37, de 2001)
§ 6º As despesas porventura exigidas para o comparecimen-
to às reuniões do Conselho constituirão ônus das respectivas 
entidades representadas.
§ 7º As ausências ao trabalho dos representantes dos tra-
balhadores no Conselho Curador, decorrentes das atividades 
desse órgão, serão abonadas, computando-se como jornada 
efetivamente trabalhada para todos os fins e efeitos legais.

§ 8º O Poder Executivo designará, entre os órgãos governa-
mentais com representação no Conselho Curador do FGTS, 
aquele que lhe proporcionará estrutura administrativa de 
suporte para o exercício de sua competência e que atu-
ará na função de Secretaria Executiva do colegiado, não 
permitido ao Presidente do Conselho Curador acumular 
a titularidade dessa Secretaria Executiva. (Redação dada 
pela Lei nº 13.932, de 2019)

§ 9º Aos membros do Conselho Curador, enquanto represen-
tantes dos trabalhadores, efetivos e suplentes, é assegurada 
a estabilidade no emprego, da nomeação até um ano após o 
término do mandato de representação, somente podendo ser 
demitidos por motivo de falta grave, regularmente comprova-
da através de processo sindical.

§ 10. Os membros do Conselho Curador do FGTS serão 
escolhidos dentre cidadãos de reputação ilibada e de no-
tório conhecimento, e deverão ser atendidos os seguintes 
requisitos: (Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019)

I - ter formação acadêmica superior; e (Incluído pela Lei 
nº 13.932, de 2019)

II - não se enquadrar nas hipóteses de inelegibilidade 
previstas nas alíneas “a” a “q” do inciso I do caput do 
art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990. 
(Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019)
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Anotações AnotaçõesArt. 4º O gestor da aplicação dos recursos do FGTS será o 
órgão do Poder Executivo responsável pela política de habi-
tação, e caberá à Caixa Econômica Federal (CEF) o papel de 
agente operador. (Redação dada pela Lei nº 13.932, de 2019)

Art. 5º Ao Conselho Curador do FGTS compete: (Vide Lei 
complementar nº 150, de 2015)

I - estabelecer as diretrizes e os programas de alocação de 
todos os recursos do FGTS, de acordo com os critérios defi-
nidos nesta lei, em consonância com a política nacional de 
desenvolvimento urbano e as políticas setoriais de habita-
ção popular, saneamento básico e infra-estrutura urbana 
estabelecidas pelo Governo Federal;
II - acompanhar e avaliar a gestão econômica e financeira 
dos recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho 
dos programas aprovados;
III - apreciar e aprovar os programas anuais e plurianuais 
do FGTS;

IV - aprovar as demonstrações financeiras do FGTS, com 
base em parecer de auditoria externa independente, 
antes de sua publicação e encaminhamento aos órgãos 
de controle, bem como da distribuição de resultados; 
(Redação dada pela Lei nº 13.932, de 2019)

V - adotar as providências cabíveis para a correção de 
atos e fatos do gestor da aplicação e da CEF que preju-
diquem o desempenho e o cumprimento das finalidades 
no que concerne aos recursos do FGTS; (Redação dada 
pela Lei nº 13.932, de 2019)

VI - dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regu-
lamentares, relativas ao FGTS, nas matérias de sua com-
petência;
VII - aprovar seu regimento interno;
VIII - fixar as normas e valores de remuneração do agente 
operador e dos agentes financeiros;
IX - fixar critérios para parcelamento de recolhimentos em 
atraso;
X - fixar critério e valor de remuneração para o exercício 
da fiscalização;
XI - divulgar, no Diário Oficial da União, todas as decisões 
proferidas pelo Conselho, bem como as contas do FGTS e 
os respectivos pareceres emitidos.
XII - fixar critérios e condições para compensação entre 
créditos do empregador, decorrentes de depósitos relati-
vos a trabalhadores não optantes, com contratos extintos, 
e débitos resultantes de competências em atraso, inclusive 
aqueles que forem objeto de composição de dívida com o 
FGTS. (Incluído pela Lei nº 9.711, de 1998)
XIII - em relação ao Fundo de Investimento do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço - FI-FGTS: (Incluído pela Lei 
nº 11.491, de 2007)
a) aprovar a política de investimento do FI-FGTS por 
proposta do Comitê de Investimento; (Incluído pela Lei 
nº 11.491, de 2007)
b) decidir sobre o reinvestimento ou distribuição dos 
resultados positivos aos cotistas do FI-FGTS, em cada 
exercício; (Incluído pela Lei nº 11.491, de 2007)
c) definir a forma de deliberação, de funcionamento e a 
composição do Comitê de Investimento; (Incluído pela 
Lei nº 11.491, de 2007)
d) estabelecer o valor da remuneração da Caixa Econômi-
ca Federal pela administração e gestão do FI-FGTS, inclu-
sive a taxa de risco; (Incluído pela Lei nº 11.491, de 2007)
e) definir a exposição máxima de risco dos investimentos 
do FI-FGTS; (Incluído pela Lei nº 11.491, de 2007)
f) estabelecer o limite máximo de participação dos re-
cursos do FI-FGTS por setor, por empreendimento e por 
classe de ativo, observados os requisitos técnicos aplicá-
veis (Incluído pela Lei nº 11.491, de 2007)
g) estabelecer o prazo mínimo de resgate das cotas e 
de retorno dos recursos à conta vinculada, observado o 

disposto no § 19 do art. 20 desta Lei; (Incluído pela Lei 
nº 11.491, de 2007)
h) aprovar o regulamento do FI-FGTS, elaborado pela 
Caixa Econômica Federal; e (Incluído pela Lei nº 11.491, 
de 2007)
i) autorizar a integralização de cotas do FI-FGTS pelos 
trabalhadores, estabelecendo previamente os limites glo-
bais e individuais, parâmetros e condições de aplicação e 
resgate. (Incluído pela Lei nº 11.491, de 2007)

XIV - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.932, de 2019)

XV - autorizar a aplicação de recursos do FGTS em outros 
fundos de investimento, no mercado de capitais e em 
títulos públicos e privados, com base em proposta ela-
borada pelo agente operador, devendo o Conselho Cura-
dor regulamentar as formas e condições do investimento, 
vedado o aporte em fundos nos quais o FGTS seja o único 
cotista; (Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019)

XVI - estipular limites às tarifas cobradas pelo agente 
operador ou pelos agentes financeiros na intermedia-
ção da movimentação dos recursos da conta vinculada 
do FGTS, inclusive nas hipóteses de que tratam os inci-
sos V, VI e VII do caput do art. 20 desta Lei. (Incluído pela 
Lei nº 13.932, de 2019)

§ 1º O Conselho Curador será assistido por um Comitê de 
Auditoria e Riscos, constituído na forma do Regimento In-
terno, cujas atribuições e condições abrangerão, no mínimo, 
aquelas estipuladas nos arts. 24 e 25, §§ 1º a 3º, da Lei nº 
13.303, de 30 de junho de 2016, ao Comitê de Auditoria Es-
tatutário das empresas públicas e sociedades de economia 
mista que forem aplicáveis, ainda que por similaridade, ao 
FGTS, e cujas despesas serão custeadas pelo Fundo, por 
meio de sua Secretaria Executiva, observado o disposto 
no § 3º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019)

§ 2º O Conselho Curador poderá ser assistido regularmente 
por pessoas naturais ou jurídicas especializadas em pla-
nejamento, em gestão de investimentos, em avaliação de 
programas e políticas, em tecnologia da informação ou 
em qualquer outra especialização julgada necessária para 
subsidiá-lo no exercício de suas atribuições, e as despesas 
decorrentes ficarão a cargo do FGTS, observado o disposto 
no § 3º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019)

§ 3º Os custos e despesas incorridos pelo FGTS não poderão 
superar limite a ser estabelecido pelo Conselho Curador, o 
qual observará, no mínimo, os custos por atividades, os 
ganhos de escala e produtividade, os avanços tecnológicos 
e a remuneração praticada por outros fundos no mercado 
de capitais, excluídos da base de cálculo aqueles cuja ad-
ministradora receba remuneração específica, e incluirão: 
(Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019)

I - os serviços de fiscalização, as atividades de arrecada-
ção, de cobrança administrativa e de emissão de certi-
dões; (Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019)

II - os serviços de cobrança judicial dos créditos inscri-
tos em dívida ativa; (Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019)

III - os serviços contratados pela Secretaria Executiva para 
suporte às ações e decisões do Conselho Curador e do 
Comitê de Auditoria e Riscos, bem como os valores des-
pendidos com terceiros; (Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019)

IV - a capacitação dos gestores. (Incluído pela Lei nº 
13.932, de 2019)

§ 4º O Conselho Curador especificará os serviços de suporte 
à gestão e à operação que poderão ser contratados pela 
Secretaria Executiva com recursos do FGTS, cabendo-lhe 
aprovar o montante destinado a tal finalidade no orçamento 
anual. (Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019)



Legislação do Trabalho442

Anotações Anotações§ 5º As auditorias externas contratadas pelo Comitê a que 
se refere o § 1º deste artigo não poderão prestar serviços 
ao agente operador durante a execução dos contratos de 
auditoria com o FGTS. (Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019)

§ 6º O limite de custos e despesas a que se refere o § 3º 
deste artigo não inclui taxas de risco de crédito e demais 
custos e despesas devidos ao agente operador e aos agen-
tes financeiros. (Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019)

§ 7º O limite de que trata o § 3º deste artigo será, em cada 
exercício, de até 0,04% (quatro centésimos por cento) do 
valor dos ativos do FGTS ao final do exercício anterior, e, 
até a publicação das respectivas demonstrações financeiras, 
esse limite será calculado a partir de estimativas divulgadas 
pelo Conselho Curador para o valor dos ativos do FGTS ao 
final daquele exercício. (Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019)

§ 8º A taxa de administração do FGTS devida ao agente 
operador não será superior a 0,5% (cinco décimos por 
cento) ao ano do valor total dos ativos do Fundo. (Incluído 
pela Lei nº 13.932, de 2019) 

§ 9º § 9º A taxa de administração de que trata a alínea “d” 
do inciso XIII do caput deste artigo não será superior a 0,5% 
(cinco décimos por cento) ao ano do valor total dos ativos 
do FI-FGTS. (Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019) 

Art. 6º Ao gestor da aplicação compete: (Redação dada 
pela Lei nº 13.932, de 2019)

I - praticar todos os atos necessários à gestão da aplicação 
do Fundo, de acordo com as diretrizes e programas esta-
belecidos pelo Conselho Curador;
II - expedir atos normativos relativos à alocação dos recur-
sos para implementação dos programas aprovados pelo 
Conselho Curador;
III - elaborar orçamentos anuais e planos plurianuais de apli-
cação dos recursos, discriminando-os por Unidade da Fede-
ração, submetendo-os até 31 de julho ao Conselho Cura-
dor do Fundo;

IV - acompanhar a execução dos programas de habita-
ção popular, saneamento básico e infraestrutura urbana 
previstos no orçamento do FGTS e implementados pela 
CEF, no papel de agente operador; (Redação dada pela 
Lei nº 13.932, de 2019)

V - submeter à apreciação do Conselho Curador as con-
tas do FGTS;
VI - subsidiar o Conselho Curador com estudos técnicos 
necessários ao aprimoramento operacional dos progra-
mas de habitação popular, saneamento básico e infra-es-
trutura urbana;
VII - definir as metas a serem alcançadas nos programas 
de habitação popular, saneamento básico e infra-estru-
tura urbana.

Art. 6º-A. Caberá ao Ministério da Saúde regulamentar, 
acompanhar a execução, subsidiar o Conselho Curador com 
estudos técnicos necessários ao seu aprimoramento opera-
cional e definir as metas a serem alcançadas nas operações 
de crédito destinadas às entidades hospitalares filantrópi-
cas, bem como a instituições que atuem no campo para 
pessoas com deficiência, sem fins lucrativos, que participem 
de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS). 
(Incluído pela Lei nº 13.832, de 2019)

Art. 7º À Caixa Econômica Federal, na qualidade de agente 
operador, cabe: (Vide Lei Complementar nº 150, de 2015)

I - centralizar os recursos do FGTS, manter e controlar as 
contas vinculadas, e emitir regularmente os extratos indi-
viduais correspondentes às contas vinculadas e participar 
da rede arrecadadora dos recursos do FGTS;
II - expedir atos normativos referentes aos procedimentos 
adiministrativo-operacionais dos bancos depositários, dos 

agentes financeiros, dos empregadores e dos trabalhado-
res, integrantes do sistema do FGTS;

III - definir procedimentos operacionais necessários à 
execução dos programas estabelecidos pelo Conselho 
Curador, com base nas normas e diretrizes de aplicação 
elaboradas pelo gestor da aplicação; (Redação dada pela 
Lei nº 13.932, de 2019)

IV - elaborar as análises jurídica e econômico-financeira dos 
projetos de habitação popular, infra-estrutura urbana e sane-
amento básico a serem financiados com recursos do FGTS;
V - emitir Certificado de Regularidade do FGTS;

VI - elaborar as demonstrações financeiras do FGTS, 
incluídos o Balanço Patrimonial, a Demonstração do 
Resultado do Exercício e a Demonstração de Fluxo de 
Caixa, em conformidade com as Normas Contábeis Bra-
sileiras, e encaminhá-las, até 30 de abril do exercício sub-
sequente, ao gestor de aplicação; (Redação dada pela Lei 
nº 13.932, de 2019)

VII - implementar atos emanados do gestor da aplicação 
relativos à alocação e à aplicação dos recursos do FGTS, 
de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conse-
lho Curador; (Redação dada pela Lei nº 13.932, de 2019)

VIII - (VETADO) (Incluído pela Lei nº 9.491, de 1997)
IX - garantir aos recursos alocados ao FI-FGTS, em cotas 
de titularidade do FGTS, a remuneração aplicável às contas 
vinculadas, na forma do caput do art. 13 desta Lei. (Incluído 
pela Lei nº 11.491, de 2007)

X - realizar todas as aplicações com recursos do FGTS por 
meio de sistemas informatizados e auditáveis; (Incluído 
pela Lei nº 13.932, de 2019)

XI - colocar à disposição do Conselho Curador, em for-
mato digital, as informações gerenciais que estejam sob 
gestão do agente operador e que sejam necessárias ao 
desempenho das atribuições daquele colegiado. (Inclu-
ído pela Lei nº 13.932, de 2019)

Parágrafo único. O gestor da aplicação e o agente opera-
dor deverão dar pleno cumprimento aos programas anuais 
em andamento, aprovados pelo Conselho Curador, e even-
tuais alterações somente poderão ser processadas mediante 
prévia anuência daquele colegiado. (Redação dada pela Lei 
nº 13.932, de 2019)

Art. 8º O gestor da aplicação, o agente operador e o Con-
selho Curador do FGTS serão responsáveis pelo fiel cum-
primento e observância dos critérios estabelecidos nesta 
Lei. (Redação dada pela Lei nº 13.932, de 2019)

Art. 9º As aplicações com recursos do FGTS serão realizadas 
exclusivamente segundo critérios fixados pelo Conselho 
Curador do FGTS e em operações que preencham os seguin-
tes requisitos: (Redação dada pela Lei nº 13.932, de 2019)

I - Garantias: (Redação dada pela Lei nº 9.467, de 1997)
a) hipotecária; (Incluída pela Lei nº 9.467, de 1997)
b) caução de Créditos hipotecários próprios, relativos 
a financiamentos concedidos com recursos do agente 
financeiro; (Incluída pela Lei nº 9.467, de 1997)
c) caução dos créditos hipotecários vinculados aos imó-
veis objeto de financiamento; (Incluída pela Lei nº 9.467, 
de 1997)
d) hipoteca sobre outros imóveis de propriedade do 
agente financeiro, desde que livres e desembaraçados 
de quaisquer ônus; (Incluída pela Lei nº 9.467, de 1997)
e) cessão de créditos do agente financeiro, derivados 
de financiamentos concedidos com recursos próprios, 
garantidos por penhor ou hipoteca; (Incluída pela Lei nº 
9.467, de 1997)
f) hipoteca sobre imóvel de propriedade de terceiros 
(Incluída pela Lei nº 9.467, de 1997)
g) seguro de crédito; (Incluída pela Lei nº 9.467, de 1997)
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Anotações Anotaçõesh) garantia real ou vinculação de receitas, inclusive ta-
rifárias, nas aplicações contratadas com pessoa jurídica 
de direito público ou de direito privado a ela vinculada; 
(Incluída pela Lei nº 9.467, de 1997)
i) aval em nota promissória; (Incluída pela Lei nº 9.467, 
de 1997)
j) fiança pessoal; (Incluída pela Lei nº 9.467, de 1997)
l) alienação fiduciária de bens móveis em garantia; (In-
cluída pela Lei nº 9.467, de 1997)
m) fiança bancária; (Incluída pela Lei nº 9.467, de 1997)
n) consignação de recebíveis, exclusivamente para ope-
rações de crédito destinadas às entidades hospitalares fi-
lantrópicas, bem como a instituições que atuam no campo 
para pessoas com deficiência, e sem fins lucrativos que 
participem de forma complementar do Sistema Único 
de Saúde (SUS), em percentual máximo a ser definido 
pelo Ministério da Saúde; e (Redação dada pela Lei nº 
13.778, de 2018)
o) outras, a critério do Conselho Curador do FGTS; (Inclu-
ído pela Lei nº 13.778, de 2018)

II - correção monetária igual à das contas vinculadas;
III - taxa de juros média mínima, por projeto, de 3 (três) 
por cento ao ano;
IV - prazo máximo de trinta anos. (Redação dada pela Lei 
nº 8.692, de 1993)

§ 1º A rentabilidade média das aplicações deverá ser sufi-
ciente à cobertura de todos os custos incorridos pelo Fundo 
e ainda à formação de reserva técnica para o atendimento 
de gastos eventuais não previstos, e caberá ao agente ope-
rador o risco de crédito. (Redação dada pela Lei nº 13.932, 
de 2019)

§ 2º Os recursos do FGTS deverão ser aplicados em habitação, 
em saneamento básico, em infraestrutura urbana e em ope-
rações de crédito destinadas às entidades hospitalares filan-
trópicas, bem como a instituições que atuam no campo para 
pessoas com deficiência, e sem fins lucrativos que participem 
de forma complementar do SUS, desde que as disponibilida-
des financeiras sejam mantidas em volume que satisfaça as 
condições de liquidez e de remuneração mínima necessária à 
preservação do poder aquisitivo da moeda. (Redação dada 
pela Lei nº 13.778, de 2018)
§ 3º O programa de aplicações deverá destinar: (Redação dada 
pela Lei nº 13.778, de 2018)

I - no mínimo, 60% (sessenta por cento) para investimen-
tos em habitação popular; e, (Incluído pela Lei nº 13.778, 
de 2018)
II - 5% (cinco por cento) para operações de crédito desti-
nadas às entidades hospitalares filantrópicas, bem como a 
instituições que atuam no campo para pessoas com defici-
ência, e sem fins lucrativos que participem de forma com-
plementar do SUS. (Incluído pela Lei nº 13.778, de 2018)

§ 3º-A. Os recursos previstos no inciso II do § 3º deste artigo 
não utilizados pelas entidades hospitalares filantrópicas, bem 
como pelas instituições que atuam no campo para pessoas 
com deficiência, e sem fins lucrativos que participem de forma 
complementar do SUS poderão ser destinados a aplicações em 
habitação, em saneamento básico e em infraestrutura urbana. 
(Incluído pela Lei nº 13.778, de 2018)
§ 4º Os projetos de saneamento básico e infra-estrutura ur-
bana, financiados com recursos do FGTS, deverão ser comple-
mentares aos programas habitacionais.
§ 5º As garantias, nas diversas modalidades discriminadas 
no inciso I do caput deste artigo, serão admitidas singular ou 
supletivamente, considerada a suficiência de cobertura para 
os empréstimos e financiamentos concedidos. (Redação dada 
pela Lei nº 9.467, de 1997)
§ 6º Mantida a rentabilidade média de que trata o § 1º, as apli-
cações em habitação popular poderão contemplar sistemática 
de desconto, direcionada em função da renda familiar do be-
neficiário, onde o valor do benefício seja concedido mediante 

redução no valor das prestações a serem pagas pelo mutuário 
ou pagamento de parte da aquisição ou construção de imóvel, 
dentre outras, a critério do Conselho Curador do FGTS. (Inclu-
ído pela Medida Provisória nº 2.197-43, de 2001)

§ 6º-A. (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019)

§ 6º-B. (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019)
§ 7º Os recursos necessários para a consecução da sistemática 
de desconto serão destacados, anualmente, do orçamento de 
aplicação de recursos do FGTS, constituindo reserva específica, 
com contabilização própria. (Incluído pela Medida Provisória 
nº 2.197-43, de 2001)
§ 8º É da União o risco de crédito nas aplicações efetuadas 
até 1º de junho de 2001 pelos demais órgãos integrantes do 
Sistema Financeiro da Habitação - SFH e pelas entidades cre-
denciadas pelo Banco Central do Brasil como agentes financei-
ros, subrogando-se nas garantias prestadas à Caixa Econômica 
Federal. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.196-3, de 2001)
§ 9º A Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil S.A. e o 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - 
BNDES poderão atuar como agentes financeiros autorizados 
para aplicação dos recursos do FGTS em operações de crédito 
destinadas às entidades hospitalares filantrópicas e sem fins 
lucrativos que participem de forma complementar do SUS. 
(Incluído pela Medida Provisória nº 848, de 2018)
§ 10. Nas operações de crédito destinadas às entidades hos-
pitalares filantrópicas, bem como a instituições que atuam no 
campo para pessoas com deficiência, e sem fins lucrativos que 
participem de forma complementar do SUS, serão observadas 
as seguintes condições: (Incluído pela Lei nº 13.778, de 2018)

I - a taxa de juros efetiva não será superior àquela cobrada 
para o financiamento habitacional na modalidade pró-co-
tista ou a outra que venha a substituí-la; (Incluído pela Lei 
nº 13.778, de 2018)
II - a tarifa operacional única não será superior a 0,5% (cinco 
décimos por cento) do valor da operação; e (Incluído pela 
Lei nº 13.778, de 2018)
III - o risco das operações de crédito ficará a cargo dos agen-
tes financeiros de que trata o § 9º deste artigo. (Incluído pela 
Lei nº 13.778, de 2018)

§ 11. As entidades hospitalares filantrópicas, bem como a ins-
tituições que atuam no campo para pessoas com deficiência, e 
sem fins lucrativos que participem de forma complementar do 
SUS deverão, para contratar operações de crédito com recursos 
do FGTS, atender ao disposto nos incisos II e III do caput do 
art. 4º da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009. (Incluído 
pela Lei nº 13.778, de 2018)

Art. 9º-A. O risco das operações de crédito de que trata o § 
10 do art. 9º desta Lei ficará a cargo dos agentes financeiros 
referidos no § 9º do art. 9º desta Lei, hipótese em que o 
Conselho Curador poderá definir o percentual da taxa de 
risco, limitado a 3% (três por cento), a ser acrescido à taxa 
de juros de que trata o inciso I do § 10 do art. 9º desta Lei. 
(Incluído pela Lei nº 13.832, de 2019)

Art. 9º-B. As garantias de que trata o inciso I do caput do 
art. 9º desta Lei podem ser exigidas isolada ou cumulati-
vamente. (Incluído pela Lei nº 13.832, de 2019)

Art. 9º-C. As aplicações do FGTS em operações de crédito 
destinadas às entidades hospitalares filantrópicas, bem 
como a instituições que atuem no campo para pessoas com 
deficiência, sem fins lucrativos e que participem de forma 
complementar do SUS, ocorrerão até o final do exercício de 
2022. (Incluído pela Lei nº 13.832, de 2019)

Art. 10. O Conselho Curador fixará diretrizes e estabelecerá 
critérios técnicos para as aplicações dos recursos do FGTS, 
visando:

I - exigir a participação dos contratantes de financiamentos 
nos investimentos a serem realizados;


