
 

Oficinas de Metodologias Ativas para Juízes
Atividade 02

Aspectos polêmicos da MP 905 de 2019 e da Lei de Liberdade Econômica

Proposição 01 – Konrad Mota

O art. 1º, §1º, da Lei de Liberdade Econômica afirma que ela servirá para aplicação e interpretação do Direito do
Trabalho. Por sua vez, a referida lei altera o art. 50 do Código Civil, disciplinado o que se deve entender por desvio
de  finalidade  e  confusão  patrimonial  aptos  a  caracterizar  o  abuso  de  personalidade,  pressuposto  da
desconsideração da personalidade na teoria subjetiva. Após a vigência da lei, muitos passaram a sustentar que a
desconsideração da personalidade jurídica na Justiça do Trabalho não mais poderá utilizar a teoria objetiva trazida
pelo art. 28 do CDC. Na sua opinião:

a) É vedado ao juiz do trabalho fazer uso da teoria objetiva, devendo utilizar apenas teoria subjetiva;
b) O juiz do trabalho poderá optar entre utilizar tanto a teoria objetiva como a subjetiva;
c) Deverá utilizar a teoria subjetiva, mas adaptar sua aplicação aos princípios do Direito do Trabalho.

Proposição 02 – Laura Anísia

A MP 905 de 2019 estabelece, em sua art. 4º, que os signatários do contrato de trabalho verde e amarelo terão
garantidos os direitos previstos na Constituição Federal.  No parágrafo único do mesmo artigo,  a MP também
asseguram os direitos previstos na CLT e nas negociações coletivas aos mesmos trabalhadores, desde que não
contrariem o disposto  na Medida Provisória.  Verifica-se que a MP pretende estabelecer  uma nova forma de
hierarquia normativa, na qual a CLT e as negociações coletivas incidiriam residualmente ao disposto na própria
MP. Na sua opinião:

a) A MP pode estabelecer sua prevalência precípua sobre a CLT e as negociações coletivas;
b) Deve prevalecer a aplicação da norma mais favorável ao trabalhador.

Proposição 03 – André Barreto

O art. 6º, §2º, da MP 905 de 2019 estabelece que a rescisão do contrato de trabalho verde amarelo por iniciativa
do empregador importará no pagamento pela metade na indenização do FGTS. Por sua vez, o art. 7º da mesma
MP fixa a alíquota de 2% para a contribuição do FGTS no contrato verde e amarelo. Considerando o disposto no
art. 7º, I, da CF, que protege o trabalhador contra a dispensa arbitrária; no art. 10 do ADCT, que amplia em quatro
vezes a indenização rescisória do FGTS; e no art. 7º, III, que assegura o direito ao FGTS, na sua opinião:

a) A MP pode minorar tanto a multa do FGTS como a alíquota de sua contribuição;
b) A MP pode minorar a multa do FGTS, mas não pode minorar a alíquota de sua contribuição;
c) A MP não pode minorar a multa do FGTS, mas pode minorar a alíquota de sua contribuição;
d) A MP não pode minorar nem a multa do FGTS nem a alíquota de sua contribuição.

Proposição 04 – Konrad Mota

A MP 905 altera os critérios para a atualização dos débitos trabalhistas, atribuindo nova redação aos arts. 879,
§7º, e 883 da CLT, bem como ao art. 39 da Lei 8.177 de 1991. De acordo com a MP é devida correção pelo IPCA-
E desde a condenação até o cumprimento da sentença. Já os juros de mora são os mesmos da caderneta de
poupança,  devidos  desde o ajuizamento  da ação.  Sem adentrar  no mérito  da discussão acerca dos  indices
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escolhidos pela MP, permanece a discussão de a matéria relacionada a juros e correção é ou não de natureza
processual, obstada em sede de MP pelo art. 62, §1º, I, “b”, da CF. Na sua opinião:

a) A matéria relacionada a juros e atualização monetária tem natureza processual e, portanto,  não pode ser
disciplinada em MP
b) A matéria relacionada a juros e atualização monetária não tem natureza processual e, portanto,  pode ser
disciplinada em MP

Proposição 05 – Laura Anísia

A MP 905 de 2019 cria a modalidade de contrato de trabalho verde amarelo, acessível apenas a trabalhadores
com idade entre 18 e 29 anos que buscam o primeiro emprego. Tal modalidade contratual diverge no modelo
habitual, estabelecendo que o pagamento de direitos como 13º salário e férias serão pagos antecipadamente, bem
como reduzindo a alíquota do FGTS e a indenização por dispensa injusta, além de conceder incentivos fiscais aos
empregadores. Na sua opinião:

a)  O  contrato  verde  amarelo  estabelece  uma  discriminação  positiva,  sendo  mais  vantajoso  para  o  jovem
trabalhador que busca o primeiro emprego e, portanto, compatível com a CF;
b)  O  contrato  verde  amarelo  fere  o  princípio  da  igualdade,  estabelecendo  uma  discriminação  por  idade
incompatível com a CF.

Proposição 06 – André Barreto

O art.  15  da  MP 905  de  2019  faculta  ao  empregador  a  contratação  de  seguro  de  acidentes  pessoais  aos
trabalhares. Uma vez contratado o seguro, o §3º do mesmo artigo estabelece que o trabalhador receberá adicional
de periculosidade de 5% sobre seu salário-base. Considerando o disposto no art. 7º, XXIII, da CF, que confere
adicional de remuneração por trabalho em atividades perigosas, na sua opinião:

a) O dispositivo é inconstitucional; 
b) O dispositivo é constitucional.

Proposição 07 – Konrad Mota

O art. 1º da MP 905 de 2019 exige que o contrato verde amarelo seja destinado ao primeiro emprego do jovem
entre 18 e 29 anos. Já o §1º, I, do mesmo artigo exclui do conceito de primeiro emprego o “menor aprendiz”.
Ocorre que, conforme art. 428 da CLT, o aprendiz poderá ter idade entre 14 e 24 anos, de maneira que poderá
existir o “maior aprendiz”. Na sua opinião:

a) A exclusão do primeiro emprego deve ficar restrita ao menor aprendiz
b) A exclusão do primeiro emprego deve estender-se ao aprendiz, independentemente da idade. 

Proposição 08 – Laura Anísia

O art. 70 da MP 905 de 2019 autorizou o trabalho aos domingos e feriados, desde que o dia seja remunerado em
dobro ou que seja concedida uma folga compensatória, a qual corresponderá ao repouso semanal remunerado. A
CF, em seu art. 7º, XV, estabelece repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Por sua vez, a
OJ 410 da SDI1 veda o trabalho pelo sétimo dia consecutivo, sem que haja repouso. Na sua opinião:

a) É um direito potestativo do empregador definir o dia de folga compensatória, mesmo que o empregado trabalhe
sete ou mais dias consecutivos;
b) A definição do dia de compensação deve ser realizada em acordo com o trabalhador, ainda que ultrapasse sete
dias consecutivos sem repouso;
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c) É direito do empregador definir o dia de folga compensatória, desde que o empregado não trabalhe sete ou
mais dias consecutivos.

Proposição 09 – Laura Anísia

A MP 905 de 2019 amplia a jornada de trabalho do bancário, estabelecendo que o regime de 6h por dia e 36h por
semana fica restrito aos caixas. Na sua opinião:

a) O novo regime de horário somente se aplica aos novos contratos de trabalho;
b) O novo regime de horário pode ser aplicado aos contratos de trabalho em curso.

Proposição 10 – André Barreto

O art.  15 da MP 905 de 2019 previu  a possibilidade de contratação de seguro contra acidentes a cargo do
empregador. Tal dispositivo, coaduna com o disposto no art. 7º, XVIII, da CF. Já o §2º do mesmo art. 15 disciplina
que a contratação do seguro não exclui a responsabilidade que o empregador teria se incorrer em dolo ou culpa,
não fazendo qualquer  alusão à responsabilidade civil  objetiva.  Na  sua opinião,  a  MP 905 de 2019 afasta  a
possibilidade de reconhecimento de responsabilidade objetiva nos casos de acidente de trabalho para aqueles que
contratarem o seguro acidentário?

a) Sim;
b) Não. 
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