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QUADRO COMPARATIVO
CLT X LEI Nº 13.874, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019 (MP LIBERDADE ECONÔMICA) +
LEI Nº 13.876, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019.
Profa. Laura Machado de Oliveira lauramacoliver@hotmail.com
ANTES CLT
Art. 13 - A Carteira de Trabalho e Previdência Social é obrigatória
para o exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza rural,
ainda que em caráter temporário, e para o exercício por conta própria
de atividade profissional remunerada.
§ 1º - O disposto neste artigo aplica-se, igualmente, a quem:
I - proprietário rural ou não, trabalhe individualmente ou em regime
de economia familiar, assim entendido o trabalho dos membros da
mesma família, indispensável à própria subsistência, e exercido em
condições de mútua dependência e colaboração;
II - em regime de economia familiar e sem empregado, explore área
não excedente do módulo rural ou de outro limite que venha a ser
fixado, para cada região, pelo Ministério do Trabalho e Previdência
Social.
§ 2º - A Carteira de Trabalho e Previdência Social e respectiva Ficha
de Declaração obedecerão aos modelos que o Ministério do
Trabalho e Previdência Social adotar.
§ 3º - Nas localidades onde não for emitida a Carteira de Trabalho e
Previdência Social poderá ser admitido, até 30 (trinta) dias, o exercício
de emprego ou atividade remunerada por quem não a possua, ficando a
empresa obrigada a permitir o comparecimento do empregado ao posto
de emissão mais próximo.
§ 4º - Na hipótese do § 3º:
I - o empregador fornecerá ao empregado, no ato da admissão,
documento do qual constem a data da admissão, a natureza do

LEI Nº 13.874 + LEI Nº 13.876
Art. 13 - A Carteira de Trabalho e Previdência Social é obrigatória
para o exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza rural,
ainda que em caráter temporário, e para o exercício por conta própria
de atividade profissional remunerada.
§ 1º - O disposto neste artigo aplica-se, igualmente, a quem:
I - proprietário rural ou não, trabalhe individualmente ou em regime
de economia familiar, assim entendido o trabalho dos membros da
mesma família, indispensável à própria subsistência, e exercido em
condições de mútua dependência e colaboração;
II - em regime de economia familiar e sem empregado, explore área
não excedente do módulo rural ou de outro limite que venha a ser
fixado, para cada região, pelo Ministério do Trabalho e Previdência
Social.
§ 2º A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)
obedecerá aos modelos que o Ministério da Economia adotar.
§ 3º (Revogado).

§ 4º (Revogado)
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trabalho, o salário e a forma de seu pagamento
II - se o empregado ainda não possuir a carteira na data em que for
dispensado, o empregador lhe fornecerá atestado de que conste o
histórico da relação empregatícia.
Art. 14 - A Carteira de Trabalho e Previdência Social será emitida
pelas Delegacias Regionais do Trabalho ou, mediante convênio, pelos
órgãos federais, estaduais e municipais da administração direta ou
indireta.
Parágrafo único - Inexistindo convênio com os órgãos indicados ou
na inexistência destes, poderá ser admitido convênio com sindicatos
para o mesmo fim.

Art. 15 - Para obtenção da Carteira de Trabalho e Previdência Social o
interessado comparecerá pessoalmente ao órgão emitente, onde será
identificado e prestará as declarações necessárias.
Art. 16. A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), além do
número, série, data de emissão e folhas destinadas às anotações
pertinentes ao contrato de trabalho e as de interesse da Previdência
Social, conterá:
I - fotografia, de frente, modelo 3 X 4;
II - nome, filiação, data e lugar de nascimento e assinatura;
III - nome, idade e estado civil dos dependentes;
IV - número do documento de naturalização ou data da chegada ao
Brasil, e demais elementos constantes da identidade de estrangeiro,
quando for o caso
Parágrafo único - A Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS
será fornecida mediante a apresentação de:

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

Parágrafo único. Excepcionalmente, a CTPS poderá ser emitida
em meio físico, desde que:
I - nas unidades descentralizadas do Ministério da Economia que
forem habilitadas para a emissão;
II - mediante convênio, por órgãos federais, estaduais e municipais
da administração direta ou indireta;
III - mediante convênio com serviços notariais e de registro, sem
custos para a administração, garantidas as condições de segurança
das informações.
Art. 15. Os procedimentos para emissão da CTPS ao interessado
serão estabelecidos pelo Ministério da Economia em regulamento
próprio, privilegiada a emissão em formato eletrônico.
Art. 16. A CTPS terá como identificação única do empregado o
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

I - (revogado);
II - (revogado);
III - (revogado);
IV - (revogado).

Parágrafo único. (Revogado).
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a) duas fotografias com as características mencionadas no inciso
I;
b) qualquer documento oficial de identificação pessoal do interessado,
no qual possam ser colhidos dados referentes ao nome completo,
filiação, data e lugar de nascimento.
Art. 17 - Na impossibilidade de apresentação, pelo interessado, de
documento idôneo que o qualifique, a Carteira de Trabalho e
Previdência Social será fornecida com base em declarações verbais
confirmadas por 2 testemunhas, lavrando-se, na primeira folha de
anotações gerais da carteira, termo assinado pelas mesmas
testemunhas.
Art. 20 - As anotações relativas a alteração do estado civil e aos
dependentes do portador da Carteira de Trabalho e Previdência Social
serão feitas pelo Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) e
somente em sua falta, por qualquer dos órgãos emitentes.
Art. 21 - Em caso de imprestabilidade ou esgotamento do espaço
destinado a registros e anotações, o interessado deverá obter outra
carteira, conservando-se o número e a série da anterior.
Art. 25 - As Carteiras de Trabalho e Previdência Social serão entregues
aos interessados pessoalmente, mediante recibo.
Art. 26 - Os sindicatos poderão, mediante solicitação das respectivas
diretorias incumbir-se da entrega das Carteiras de Trabalho e
Previdência Social pedidas por seus associados e pelos demais
profissionais da mesma classe.
Parágrafo único - Não poderão os sindicatos, sob pena das sanções
previstas neste Capítulo cobrar remuneração pela entrega das
Carteiras de Trabalho e Previdência Social, cujo serviço nas
respectivas sedes será fiscalizado pelas Delegacias Regionais ou
órgãos autorizados.
Art. 29 - A Carteira de Trabalho e Previdência Social será
obrigatoriamente apresentada, contra recibo, pelo trabalhador ao
empregador que o admitir, o qual terá o prazo de quarenta e oito horas

a) (revogada);
b) (revogada).

Revogado.

Revogado.

Revogado.

Revogado.
Revogado.

Art. 29. O empregador terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para
anotar na CTPS, em relação aos trabalhadores que admitir, a data
de admissão, a remuneração e as condições especiais, se houver,
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para nela anotar, especificamente, a data de admissão, a remuneração e
as condições especiais, se houver, sendo facultada a adoção de sistema
manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem
expedidas pelo Ministério do Trabalho.
§ 1º As anotações concernentes à remuneração devem especificar o
salário, qualquer que seja sua forma de pagamento, seja ele em
dinheiro ou em utilidades, bem como a estimativa da
gorjeta.
§ 2º - As anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social
serão feitas:
a) na data-base;
b) a qualquer tempo, por solicitação do trabalhador;
c) no caso de rescisão contratual; ou
d) necessidade de comprovação perante a Previdência Social.
§ 3º - A falta de cumprimento pelo empregador do disposto neste
artigo acarretará a lavratura do auto de infração, pelo Fiscal do
Trabalho, que deverá, de ofício, comunicar a falta de anotação ao
órgão competente, para o fim de instaurar o processo de
anotação.
§ 4o É vedado ao empregador efetuar anotações desabonadoras à
conduta do empregado em sua Carteira de Trabalho e Previdência
Social.
§ 5o O descumprimento do disposto no § 4o deste artigo submeterá o
empregador ao pagamento de multa prevista no art. 52 deste
Capítulo.

facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico,
conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério da
Economia.
§ 1º As anotações concernentes à remuneração devem especificar o
salário, qualquer que seja sua forma de pagamento, seja ele em
dinheiro ou em utilidades, bem como a estimativa da
gorjeta.
§ 2º - As anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social
serão feitas:
a) na data-base;
b) a qualquer tempo, por solicitação do trabalhador;
c) no caso de rescisão contratual; ou
d) necessidade de comprovação perante a Previdência Social.
§ 3º - A falta de cumprimento pelo empregador do disposto neste
artigo acarretará a lavratura do auto de infração, pelo Fiscal do
Trabalho, que deverá, de ofício, comunicar a falta de anotação ao
órgão competente, para o fim de instaurar o processo de
anotação.
§ 4o É vedado ao empregador efetuar anotações desabonadoras à
conduta do empregado em sua Carteira de Trabalho e Previdência
Social.
§ 5o O descumprimento do disposto no § 4o deste artigo submeterá o
empregador ao pagamento de multa prevista no art. 52 deste
Capítulo.
§ 6º A comunicação pelo trabalhador do número de inscrição no
CPF ao empregador equivale à apresentação da CTPS em meio
digital, dispensado o empregador da emissão de recibo.
§ 7º Os registros eletrônicos gerados pelo empregador nos
sistemas informatizados da CTPS em meio digital equivalem às
anotações a que se refere esta Lei.
§ 8º O trabalhador deverá ter acesso às informações da sua CTPS
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no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas a partir de sua
anotação.
§ 8º O trabalhador deverá ter acesso às informações da sua CTPS
no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas a partir de sua
anotação.
Art. 30 - Os acidentes do trabalho serão obrigatoriamente anotados Revogado.
pelo Instituto Nacional de Previdência Social na carteira do
acidentado.
Art. 31 - Aos portadores de Carteiras de Trabalho e Previdência Revogado.
Social assegurado o direito de as apresentar aos órgãos autorizados,
para o fim de ser anotado o que for cabível, não podendo ser recusada
a solicitação, nem cobrado emolumento não previsto em lei.
Art. 32 - As anotações relativas a alterações no estado civil dos Revogado.
portadores de Carteira de Trabalho e Previdência Social serão feitas
mediante prova documental. As declarações referentes aos
dependentes serão registradas nas fichas respectivas, pelo funcionário
encarregado da identificação profissional, a pedido do próprio
declarante, que as assinará.
Parágrafo único. As Delegacias Regionais e os órgãos autorizados
deverão comunicação ao Departamento Nacional de Mão-de-Obra
todas as alterações que anotarem nas Carteiras de Trabalho e
Previdência Social.
Art. 33 As Anotações nas fichas de declaração e nas Carteiras Revogado.
Profissionais serão feitas seguidamente sem abreviaturas, ressalvandose no fim de cada assentamento, as emendas, entrelinhas e quaisquer
circunstâncias que possam ocasionar dúvidas.
Art. 34 - Tratando-se de serviço de profissionais de qualquer atividade, Revogado.
exercido por empreitada individual ou coletiva, com ou sem
fiscalização da outra parte contratante, a carteira será anotada pelo
respectivo sindicato profissional ou pelo representante legal de sua
cooperativa.
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Art. 40 - As Carteiras de Trabalho e Previdência Social regularmente
emitidas e anotadas servirão de prova nos atos em que sejam exigidas
carteiras de identidade e especialmente:
I - Nos casos de dissídio na Justiça do Trabalho entre a empresa e o
empregado por motivo de salário, férias ou tempo de
serviço;
II - Perante a Previdência Social, para o efeito de declaração de
dependentes;
III - Para cálculo de indenização por acidente do trabalho ou moléstia
profissional.
Art. 53 - A empresa que receber Carteira de Trabalho e Previdência
Social para anotar e a retiver por mais de 48 (quarenta e oito) horas
ficará sujeita à multa de valor igual à metade do salário-mínimo
regional.
Art. 54 - A empresa que, tendo sido intimada, não comparecer para
anotar a Carteira de Trabalho e Previdência Social de seu empregado,
ou cujas alegações para recusa tenham sido julgadas improcedentes,
ficará sujeita à multa de valor igual a 1 (um) salário-mínimo
regional.
Art. 56 - O sindicato que cobrar remuneração pela entrega de
Carteira de Trabalho e Previdência Social ficará sujeito à multa de
valor igual a 3 (três) vezes o salário-mínimo regional.
Art. 74 - O horário do trabalho constará de quadro, organizado
conforme modelo expedido pelo Ministro do Trabalho, Indústria e
Comercio, e afixado em lugar bem visível. Esse quadro será
discriminativo no caso de não ser o horário único para todos os
empregados de uma mesma seção ou turma.
§ 1º - O horário de trabalho será anotado em registro de empregados
com a indicação de acordos ou contratos coletivos porventura
celebrados.
§ 2º - Para os estabelecimentos de mais de dez trabalhadores será
obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída, em registro

Art. 40. A CTPS regularmente emitida e anotada servirá de
prova:
I - Nos casos de dissídio na Justiça do Trabalho entre a empresa e o
empregado por motivo de salário, férias ou tempo de serviço;
II - (revogado);
III - Para cálculo de indenização por acidente do trabalho ou moléstia
profissional.
Revogado.

Revogado.

Revogado.

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

§ 1º (Revogado).

§ 2º Para os estabelecimentos com mais de 20 (vinte) trabalhadores
será obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída, em
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manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções
expedidas pelo Ministério do Trabalho, devendo haver pré-assinalação expedidas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do
do período de repouso.
Ministério da Economia, permitida a pré-assinalação do período
de repouso.
§ 3º - Se o trabalho for executado fora do estabelecimento, o horário § 3º Se o trabalho for executado fora do estabelecimento, o
dos empregados constará, explicitamente, de ficha ou papeleta em seu horário dos empregados constará do registro manual, mecânico ou
poder, sem prejuízo do que dispõe o § 1º deste artigo.
eletrônico em seu poder, sem prejuízo do que dispõe o caput deste
artigo.
§ 4º Fica permitida a utilização de registro de ponto por exceção à
jornada regular de trabalho, mediante acordo individual escrito,
convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho.
Art. 135 - A concessão das férias será participada, por escrito, ao Art. 135 - A concessão das férias será participada, por escrito, ao
empregado, com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias. Dessa empregado, com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias. Dessa
participação o interessado dará recibo.
participação o interessado dará recibo.
§ 1º - O empregado não poderá entrar no gozo das férias sem que § 1º - O empregado não poderá entrar no gozo das férias sem que
apresente ao empregador sua Carteira de Trabalho e Previdência apresente ao empregador sua Carteira de Trabalho e Previdência
Social, para que nela seja anotada a respectiva concessão.
Social, para que nela seja anotada a respectiva concessão.
§ 2º - A concessão das férias será, igualmente, anotada no livro ou nas § 2º - A concessão das férias será, igualmente, anotada no livro ou nas
fichas de registro dos empregados.
fichas de registro dos empregados.
§ 3º Nos casos em que o empregado possua a CTPS em meio
digital, a anotação será feita nos sistemas a que se refere o § 7º do
art. 29 desta Consolidação, na forma do regulamento, dispensadas
as anotações de que tratam os §§ 1º e 2º deste artigo.
Art. 141 - Quando o número de empregados contemplados com as Revogado.
férias coletivas for superior a 300 (trezentos), a empresa poderá
promover, mediante carimbo, anotações de que trata o art. 135, § 1º.
Art. 415 - Haverá a Carteira de Trabalho e Previdência Social para Art. 415 - Haverá a Carteira de Trabalho e Previdência Social para
todos os menores de 18 anos, sem distinção do sexo, empregados em todos os menores de 18 anos, sem distinção do sexo, empregados em
empresas ou estabelecimentos de fins econômicos e daqueles que lhes empresas ou estabelecimentos de fins econômicos e daqueles que lhes
forem equiparados.
forem equiparados.
Parágrafo único. A carteira obedecerá ao modelo que o Ministério do Parágrafo único. Revogado.
Trabalho, Indústria e Comércio adotar e será emitida no Distrito
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Federal, pelo Departamento Nacional, do Trabalho e, nos Estados,
pelas Delegacias Regionais do referido Ministério.
Art. 417 - A emissão da carteira será feita o pedido do menor, Revogado.
mediante a exibição dos seguintes documentos:
I - certidão de idade ou documento legal que a substitua;
II - autorização do pai, mãe ou responsável legal;
III - autorização do Juiz de Menores, nos casos dos artigos 405, § 2º, e
406;
IV - atestado médico de capacidade física e mental;
V - atestado de vacinação;
VI - prova de saber ler, escrever e contar;
VII - duas fotografias de frente, com as dimensões de 0,04m x
0,03m.
Parágrafo único. Os documentos exigidos por este artigo serão
fornecidos gratuitamente.
Art. 419 - A prova de saber ler, escrever e contar, a que se refere a Revogado.
alínea "f" do art. 417 será feita mediante certificado de conclusão de
curso primário. Na falta deste, a autoridade incumbida de verificar a
validade dos documentos submeterá o menor ou mandará submetê-lo,
por pessoa idônea, a exame elementar que constará de leitura de quinze
linhas, com explicação do sentido, de ditado, nunca excedente de dez
linhas, e cálculo sobre as quatro operações fundamentais de aritmética.
Verificada a alfabetização do menor, será emitida a carteira.
§ 1º Se o menor for analfabeto ou não estiver devidamente
alfabetizado, a carteira só será emitida pelo prazo de um ano, mediante
a apresentação de um certificado ou atestado de matrícula e frequência
em escola primária.
§ 2º A autoridade fiscalizadora, na hipótese do parágrafo anterior,
poderá renovar o prazo nele fixado, cabendo-lhe, em caso de não
renovar tal prazo, cassar a carteira expedida.
§ 3º Dispensar-se-á a prova de saber ler, escrever e contar, se não
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houver escola primária dentro do raio de dois quilômetros da sede do
estabelecimento em que trabalhe o menor e não ocorrer a hipótese
prevista no parágrafo único do art. 427. Instalada que seja a escola,
proceder-se-á como nos parágrafos anteriores.
Art. 420 - A carteira, devidamente anotada, permanecerá em poder do
menor, devendo, entretanto, constar do Registro de empregados os
dados correspondentes.
Parágrafo único. Ocorrendo falta de anotação por parte da empresa,
independentemente do procedimento fiscal previsto no § 2º do art. 29,
cabe ao representante legal do menor, ao agente da inspeção do
trabalho, ao órgão do Ministério Público do Trabalho ou ao Sindicato,
dar início ao processo de reclamação, de acordo com o estabelecido no
Título II, Capítulo I, Seção V.
Art. 421. A carteira será emitida, gratuitamente, aplicando-se à
emissão de novas vias o disposto nos artigos 21 e seus parágrafos e no
artigo 22.
Art. 422 - Nas localidades em que não houver serviço de emissão de
carteiras poderão os empregadores admitir menores como empregados,
independentemente de apresentação de carteiras, desde que exibam os
documentos referidos nas alíneas "a", "d" e "f" do art. 417. Esses
documentos ficarão em poder do empregador e, instalado o serviço de
emissão de carteiras, serão entregues à repartição emissora, para os
efeitos do § 2º do referido artigo.
Art. 633 - Os prazos para defesa ou recurso poderão ser prorrogados de
acordo com despacho expresso da autoridade competente, quando o
autuado residir em localidade diversa daquela onde se achar essa
autoridade.
Art. 832 - Da decisão deverão constar o nome das partes, o resumo do
pedido e da defesa, a apreciação das provas, os fundamentos da
decisão e a respectiva conclusão.
§ 1º - Quando a decisão concluir pela procedência do pedido,
determinará o prazo e as condições para o seu cumprimento.

Revogado.

Revogado.

Revogado.

Revogado.

Art. 832 - Da decisão deverão constar o nome das partes, o resumo do
pedido e da defesa, a apreciação das provas, os fundamentos da
decisão e a respectiva conclusão.
§ 1º - Quando a decisão concluir pela procedência do pedido,
determinará o prazo e as condições para o seu cumprimento.
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§ 2º - A decisão mencionará sempre as custas que devam ser pagas
pela parte vencida.
§ 3o As decisões cognitivas ou homologatórias deverão sempre indicar
a natureza jurídica das parcelas constantes da condenação ou do acordo
homologado, inclusive o limite de responsabilidade de cada parte pelo
recolhimento da contribuição previdenciária, se for o
caso.

§ 4o A União será intimada das decisões homologatórias de acordos
que contenham parcela indenizatória, na forma do art. 20 da Lei no
11.033, de 21 de dezembro de 2004, facultada a interposição de
recurso relativo aos tributos que lhe forem devidos.
§ 5o Intimada da sentença, a União poderá interpor recurso relativo à
discriminação de que trata o § 3o deste artigo.
§ 6o O acordo celebrado após o trânsito em julgado da sentença ou

§ 2º - A decisão mencionará sempre as custas que devam ser pagas
pela parte vencida.
§ 3o As decisões cognitivas ou homologatórias deverão sempre indicar
a natureza jurídica das parcelas constantes da condenação ou do acordo
homologado, inclusive o limite de responsabilidade de cada parte pelo
recolhimento da contribuição previdenciária, se for o
caso.
§ 3º-A. Para os fins do § 3º deste artigo, salvo na hipótese de o
pedido da ação limitar-se expressamente ao reconhecimento de
verbas de natureza exclusivamente indenizatória, a parcela
referente às verbas de natureza remuneratória não poderá ter
como base de cálculo valor inferior: (Incluído pela Lei nº 13.876,
de 2019)
I - ao salário-mínimo, para as competências que integram o vínculo
empregatício reconhecido na decisão cognitiva ou homologatória;
ou (Incluído pela Lei nº 13.876, de 2019)
II - à diferença entre a remuneração reconhecida como devida na
decisão cognitiva ou homologatória e a efetivamente paga pelo
empregador, cujo valor total referente a cada competência não
será inferior ao salário-mínimo. (Incluído pela Lei nº 13.876, de
2019)
§ 3º-B Caso haja piso salarial da categoria definido por acordo ou
convenção coletiva de trabalho, o seu valor deverá ser utilizado
como base de cálculo para os fins do § 3º-A deste artigo. (Incluído
pela Lei nº 13.876, de 2019)
§ 4o A União será intimada das decisões homologatórias de acordos
que contenham parcela indenizatória, na forma do art. 20 da Lei no
11.033, de 21 de dezembro de 2004, facultada a interposição de
recurso relativo aos tributos que lhe forem devidos.
§ 5o Intimada da sentença, a União poderá interpor recurso relativo à
discriminação de que trata o § 3o deste artigo.
§ 6o O acordo celebrado após o trânsito em julgado da sentença ou
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após a elaboração dos cálculos de liquidação de sentença não
prejudicará os créditos da União.
§ 7o O Ministro de Estado da Fazenda poderá, mediante ato
fundamentado, dispensar a manifestação da União nas decisões
homologatórias de acordos em que o montante da parcela indenizatória
envolvida ocasionar perda de escala decorrente da atuação do órgão
jurídico.

após a elaboração dos cálculos de liquidação de sentença não
prejudicará os créditos da União.
§ 7o O Ministro de Estado da Fazenda poderá, mediante ato
fundamentado, dispensar a manifestação da União nas decisões
homologatórias de acordos em que o montante da parcela indenizatória
envolvida ocasionar perda de escala decorrente da atuação do órgão
jurídico.

