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REFORMAS TRABALHISTAS

 Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista):
modificação das bases do Direito e do Processo do
Trabalho (mais de 100 artigos)

 Lei nº 13.874/2019 (Lei de Liberdade
Econômica): CTPS e Registro de Ponto

 MP nº 905/2019 (MP do Contrato Verde e
Amarelo): Nova Reforma Trabalhista. Ainda em
tramitação no Congresso Nacional.
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IMPACTOS DA LEI DE LIBERDADE 
ECONÔMICA NO DIREITO DO TRABALHO
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LIBERDADE ECONÔMICA
 Lei nº 13.874, de 20/09/2019: institui a declaração

de Liberdade Econômica

 Princípios da nova lei:
I - a liberdade como uma garantia no exercício de
atividades econômicas;
II - a boa-fé do particular perante o poder público;
III - a intervenção subsidiária e excepcional do Estado
sobre o exercício de atividades econômicas; e
IV - o reconhecimento da vulnerabilidade do particular
perante o Estado.
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IMPACTOS NO DIREITO DO TRABALHO

 Carteira de trabalho digital: preferencialmente
emitida por meio eletrônico (art. 14 da CLT). Os
procedimentos para emissão da CTPS serão
disciplinados por regulamento próprio do Ministério
da Economia.

 Objetivos: desburocratizar e facilitar as anotações
da CTPS dos empregados. Permite o controle remoto
das anotações pelos órgãos de fiscalização do
trabalho.
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 Identificação única da Carteira de Trabalho
Digital: número de inscrição do empregado no CPF
(desburocratização).

 Apresentação da CTPS: basta a comunicação pelo
trabalhador do número do CPF, dispensado o
empregador da emissão de recibo (art. 29, § 6º, da
CLT)
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 Art. 2º, parágrafo único, Portaria 1.065/2019:
A Carteira de Trabalho Digital não se equipara aos
documentos de identificação civis de que trata o art.
2º da Lei nº 12.037, de 1º de outubro de 2009.

 Uso da Carteira em meio físico: excepcional
enquanto o empregador não for obrigado ao uso do
eSocial (art. 7º, Portaria nº 1.065/2019).
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 Prazo para anotação da CTPS: 5 dias úteis (art.
29 da CLT – nova redação)

 Registros eletrônicos gerados nos sistema
informatizados: equivalem às anotações da CTPS.

 Quando o trabalhador deverá ter acesso às
anotações? Em até 48 horas a partir de sua
anotação (art. 29, § 8º, CLT).
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 Valor das anotações da CTPS: A nova redação do
art. 40 da CLT retirou duas hipóteses que a CTPS
serve como prova:

 a) Deixa de ser documento hábil a ser apresentado
em atos em que sejam exigidas carteiras de
identidade. Modificação, pois será emitida em meio
eletrônico.

 b) Deixa de ser documento capaz de provar a
dependência perante a Previdência Social.
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 Permanece como meio de prova para:

 a) comprovação de salário, gozo de férias ou tempo
de serviço nas reclamações trabalhistas; ou

 b) para o cálculo de indenização por acidente de
trabalho ou moléstia profissional.
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 Controle de jornada e registro de ponto:

 Antes da Lei da Liberdade Econômica:
obrigatório para estabelecimentos com mais de 10
empregados.

 Nova redação: passou a ser exigido apenas de
estabelecimentos com mais de 20 empregados.
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 Registro de ponto por exceção: A Lei nº
12.874/2019 passou a permitir o registro de ponto
por exceção firmado mediante acordo individual ou
instrumento coletivo de trabalho.

 Como funciona o registro por exceção?
Somente serão anotadas as exceções na jornada,
como faltas, horas extras, intervalos diferentes. É a
inversão da lógica do registro de ponto.
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 TST: já havia decidido pela validade dessa
modalidade de registro desde que prevista em acordo
ou convenção coletiva de trabalho (Processo nº TST-
ARR-80700-33.2007.5.02.0261. Rel. Min. Caputo
Bastos. Data de julgamento: 26/10/2018).

 Substituição do eSocial (art. 16 da Lei nº
13.874/2019): Determina que o eSocial será
substituído, em nível federal, por sistema
simplificado de escrituração digital de obrigações
previdenciárias, trabalhistas e fiscais.
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MP Nº 905/2019 – CONTRATO DE TRABALHO 
VERDE E AMARELO
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 905/2019 

(MP DO CONTRATO VERDE E AMARELO)

• MP nº 905, de 11 de novembro de 2019: criou nova
modalidade de contratação de trabalhadores
denominada Contrato de Trabalho Verde e Amarelo e
modificou diversos dispositivos da CLT e da legislação
esparsa trabalhista. Nova Reforma Trabalhista.

• Aprovação pelo Congresso Nacional: A Medida
Provisória ainda depende de aprovação pelo Congresso
Nacional para ser convertida em lei.
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• A MP nº 905/2019 é constitucional?

A) Pressupostos constitucionais para edição de
medidas provisórias: relevância e urgência (art. 62
da CF/88)

 Obs.: Projeto de lei de iniciática do Poder Executivo –
tramitação em regume de urgência

 B) Tratamento discriminatório: De acordo com o
art. 7º, XXX, CF/88, é vedada de diferença de salário, de
exercício de funções e de critérios de admissão por
motivo de idade.
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CONTRATO DE TRABALHO VERDE E 
AMARELO

• Objetivo do programa: permitir o ingresso de
jovens no mercado de trabalho e combater as taxas
de desemprego e pretende criar 1,8 milhão de novos
postos de trabalho até o fim de 2022.

• Desoneração da folha de pagamento: O
estímulo para a contratação ocorreria em razão da
desoneração da folha de pagamento entre 30% e
34% prevista com a Medida Provisória.
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• Quando pode ser utilizado o Contrato Verde
e Amarelo?

 1) Novos postos de trabalho na empresa: a
contratação é válida apenas para novos postos de
trabalho na empresa (art. 1º, MP nº 905/2019);

 2) Jovens entre 18 e 29 anos de idade: O
Contrato Verde e Amarelo foi pensado para reduzir o
desemprego dos jovens, propiciando experiência
para futuros empregos;
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 3) Contratação do 1º emprego: somente podem ser
contratados para o 1º empregado com anotação na CTPS,
que não leva em consideração os vínculos anteriores:

a) Menor aprendiz;

b) Contrato de experiência;

c) Trabalho intermitente; e

d) Trabalho avulso.

 4) Limite salarial: somente podem ser contratados
com teto salarial de 1,5 salário mínimo nacional.
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PORTARIA Nº 950/2020

- Secretaria Especial de Previdência e
Trabalho do Ministério da Economia: Normas
complementares relativas ao Contrato Verde e
Amarelo (art. 1º da Portaria)

- Requisitos para Contrato Verde e Amarelo:
devem ser observados no momento da celebração do
contrato (art. 2º, I e II):

a) Limite máximo de 29 anos de idade na contratação;

b) Primeiro empregado do trabalhador
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- Como comprovar o primeiro emprego (art. 2º, §
4º, da Portaria 950/2020): apresentar Carteira de
Trabalho Digital comprovando a inexistência de
vínculos.

- Nesse caso, o empregador deve desconsiderar os
seguintes vínculos:

 I – Menor aprendiz;

 II – Contrato de experiência;

 III – trabalho intermitente;

 IV – trabalho avulso
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RESTRIÇÕES AO CONTRATO DE TRABALHO 
VERDE E AMARELO

 1) Não podem celebrar Contrato Verde e
Amarelo:

a) Empregados a partir do 2º emprego registrado em
CTPS;

b) Empregados com menos de 18 e mais de 29 anos de
idade;

c) Empregados que recebam salário base acima de 1,5
salário mínimo nacional;

d) Empregados submetidos à legislação especial (ex.:
doméstico, rural, vigilante)
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 2) Limitações da empresa (art. 2º, MP nº
905/2019):

a) Empresas com até 10 empregados: pode contratar
até 2 empregados com Contrato Verde e Amarelo;

b) Empresas com mais de 10 empregados: pode
contratar até 20% do total de empregados com Contrato
Verde e Amarelo;

 3) Novas contratações: o Contrato de Trabalho Verde
e Amarelo somente é válido para as contratações futuras.
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 Cálculo da média de empregados da empresa para
efeitos de limite de contratação (art. 3º da Portaria
950/2020): 20% dos empregados em empresas com mais de
10 empregados e até 2 empregados em empresas com até 10
empregados.

- Deve considerar todos os estabelecimentos da empresa; e

- O número total de empregados a cada mês, correspondendo à
quantidade de vínculos ativos no último dia daquele mês.

 São considerados novos postos de trabalho para fins
de Contrato Verde e Amarelo aqueles que tornem o
total de empregados da empresa superior à média
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 4) Limitação temporal: Os Contratos de Trabalho
Verde e Amarelo somente podem ser firmados entre
1º de janeiro de 2020 a 31/12/2022 (art. 16 da MP nº
905/2019).

 Obs.: Nada impede que os contratos que se
iniciaram no período de vigência dessa modalidade
de contratação ultrapassem o prazo final, respeitados
os 24 meses de duração.
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CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO VERDE E 
AMARELO

• Duração do Contrato Verde e Amarelo: até 24
meses, a critério do empregador (art. 5º, “caput”, MP nº
905/2019).

• Hipóteses de contratação: qualquer tipo de
atividade, transitória ou permanente da empresa,
inclusive para substituição transitória de pessoal
permanente. Exceção: empregados submetidos à
legislação especial.
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• Prorrogação dentro do período de duração
do contrato: é permitida e não importa na
conversão para contrato por prazo indeterminado
(art. 5º, § 2º, MP nº 905/2019)

• Contrato que ultrapassar o prazo de 24
meses: será convertido automaticamente em
contrato por prazo indeterminado, incidindo as
regras dessa modalidade de contratação após a sua
conversão (art. 5º, § 3º, MP nº 905/2019).
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- Prorrogação do contrato Verde e Amarelo
(art. 2º, § 2º, da Portaria 950/2020): é possível
desde que:

A) Seja realizada até 31/12/2022;

B) Enquanto o trabalhador tiver menos de 30 anos de
idade.

- Prazo máximo de vigência (art. 2º, § 3º, da
Portaria 950/2020): 24 meses, incluindo as
prorrogações.

28



DIREITOS DOS EMPREGADOS EM 
CONTRATO VERDE E AMARELO

• Direitos constitucionais (art. 4º, “caput”): a
MP 905/2019 estabelece que os direitos previstos na
Constituição Federal são garantidos aos
trabalhadores.

• Direitos previstos na CLT e em negociação
coletiva (art. 4º, parágrafo único): são
assegurados os direitos naquilo que não forem
incompatíveis com a MP nº 905/2019.
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QUADRO COMPARATIVO DE DIREITOS

Contrato Verde e Amarelo
Contrato tradicional por prazo 

indeterminado

13º salário proporcional é pago ao final

de cada mês ou período inferior acordado

entre as partes

13º salário: é devido em 2 parcelas, sendo

metade paga entre os meses de fevereiro e

novembro e a outra metade paga até o dia

20 de dezembro.

Férias proporcionais: pagas ao final de

cada mês ou período inferior acordado

entre as partes. Empregado goza férias

durante o período concessivo

Férias: são pagas em até 2 dias antes do

início do gozo no período concessivo e são

pagas de forma integral.

Alíquota do FGTS: 2% Alíquota do FGTS: 8%

Obs.: Alíquota dos aprendizes é de 2%

Multa do FGTS: pode ser pagar de forma

antecipada mensalmente ou em período

inferior acordado entre as partes. Nesse

caso, é devida pela metade (20%) e tem

caráter irrevogável, sendo devida inclusive

na dispensa por justa causa (previsão

inédita).

Multa do FGTS: é paga na hipótese de

dispensa por justa ou rescisão indireta no

valor de 40% sobre os valores

depositados. Será devida pela metade na

hipótese de culpa recíproca e distrato.
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- Descaracterização do Contrato Verde e Amarelo
(art. 4º da Portaria 950/2020): desrespeito às
regras de equiparação salarial ou de trabalhador cujo
piso salarial da categoria ou o salário profissional for
superior a 1,5 salário mínimo nacional.

- Pagamento mensal (art. 5º da Portaria
950/2020): Os pagamentos das parcelas dos direitos
previstos será mensal, salvo acordo entre as partes por
prazo menor.

- Parcelas são devidas independentemente do número de
dias trabalhados no mês.
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JORNADA DE TRABALHO
• Prorrogação de jornada: poderá ser acrescida de até 2

horas extras por acordo individual, convenção coletiva ou
acordo coletivo de trabalho. Além disso, é assegurado o
adicional de 50% sobre o valor da remuneração normal.

• Compensação de jornadas e banco de horas: são
admitidos nos mesmos termos previstos pela Reforma
Trabalhista (Lei nº 13.467/2017)

• Em suma: Os dispositivos da Medida Provisória em nada
inovam a previsão sobre prorrogação e compensação de
jornada que já havia sido introduzida pela Reforma
Trabalhista.
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- Direito de férias (art. 6º da Portaria
950/2020): os empregados em Contrato Verde e
Amarelo têm direito ao gozo de férias, não
recebendo a parcela de férias, pois é paga
mensalmente.

- Antecipação multa do FGTS (art. 7º da
Portaria): paga diretamente ao empregado, sem
necessidade de depósito em conta vinculada.
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SEGURO POR EXPOSIÇÃO A PERIGO PREVISTO 
EM LEI

• Seguro privado de acidentes pessoais: O
empregador pode contratar mediante acordo individual
escrito com o trabalhador para cobrir infortúnios
exercício de suas atividades.

• Cobertura:

1) Morte acidental;

2) Danos corporais;

3) Danos estéticos; e

4) Danos morais

34



• Indenização por dolo ou culpa: empregador permanece
obrigado a pagar a indenização por força do art. 7º, XXVIII,
CF/88

• Redução do adicional de periculosidade: se optar pela
contratação de seguro, o percentual do adicional de
periculosidade será reduzido para 5% sobre o salário básico.

• Tempo de exposição: diferentemente da CLT, a MP nº
905/2019 estabelece que o adicional de periculosidade
somente será devido se houver exposição permanente, com
efetivo trabalho em condições perigosas por, no mínimo, 50%
da jornada de trabalho.
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BENEFÍCIOS ECONÔMICOS AO 
EMPREGADOR

• Isenção sobre a folha de pagamento das
contribuições:

1) Contribuição previdenciária patronal no valor de
20% prevista no art. 22, I, da Lei de Custeio da
Previdência social;

2) Salário Educação;

3) Contribuições sociais às entidades do Sistema “S”
(SESI, SESC, SEST, SENAI, SENAC, SENAT, SEBRAE,
INCRA, SENAR e SESCOOP)
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TÉRMINO DO CONTRATO VERDE E AMARELO

• Verbas rescisórias:

1) Indenização sobre o saldo do FGTS (multa 40%) caso
não tenha ocorrido a antecipada paga mensalmente
(somente antecipado?);

2) demais verbas trabalhistas devidas a depender da
modalidade do término do contrato.

 Obs.: Não se aplica a indenização pelo término
antecipado por iniciativa do empregador prevista no art.
479 da CLT (metade da remuneração a que teria direito)
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• Cláusula assecuratória de direito recíproco:
obrigatória com a garantia de aviso prévio ao
trabalhador.

• Seguro desemprego: poderão ingressar no
Programa Seguro-Desemprego, desde que
preenchidos os requisitos legais e respeitadas as
condições da Lei nº 7.998/1990.
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- Verbas rescisórias devidas no Contrato Verde e
Amarelo (art. 9º da Portaria 950/2020):

I - do saldo de salário e demais parcelas salariais, com base
no valor do salário mensal no mês da rescisão;

II - das parcelas de férias proporcionais com acréscimo de
um terço e do décimo-terceiro que não tenham sido
antecipadas;

III - do aviso prévio indenizado, quando for o caso; e

IV - da indenização sobre o saldo do FGTS, em caso de
rescisão antes do término da vigência do contrato, por
iniciativa do empregador;
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- Atenção: Independentemente do motivo da
rescisão, não é devida devolução ao empregador, dos
valores das parcelas mensalmente recebidas
relativas ao décimo-terceiro e às férias proporcionais
recebidas mensalmente.

- Rescisão antes do gozo das férias: não altera a
natureza remuneratória dos valores pagos
mensalmente.
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• Quitação de obrigações para reduzir litígios: A
Medida Provisórias faculta aos empregadores
comprovarem perante a Justiça do Trabalho, acordo
extrajudicial de reconhecimento de cumprimento das
suas obrigações trabalhistas para com o empregado.

• Infrações à MP do Contrato Verde e Amarelo:
aplicação de multa pela fiscalização do trabalho nos
termos do art. 634-A, II, da CLT, que prevê um sistema
de tarifação de multas a depender da gravidade da
infração cometida.
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- Legislação especial (Portaria 950/2020): não
se admite a contratação de trabalhadores na
modalidade Verde e Amarelo. No entanto, os
trabalhadores previstos no art. 7º da CLT não são
considerados legislação especial:

a) Empregados domésticos;

b) Empregados rurais

c) Empregados públicos

d) Assessoramento de partidos políticos

Obs. Somente esses empregados?
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JORNADA DE TRABALHO DO BANCÁRIO
• Nova jornada de trabalho: A MP nº 905/2019

alterou a redação do art. 224 da CLT para estabelecer
nova jornada de trabalho aos bancários a depender da
atividade exercida:

1) Bancários que operam exclusivamente no caixa:
jornada de 6 horas diárias e 30 horas semanais. Admite-
se, nesse caso, prorrogação da jornada por acordo
individual ou negociação coletiva;

2) Demais empregados em bancos: somente será
considerada extraordinária após a 8ª hora trabalhada.
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• Afastamento da condição de gerente: se houver decisão
judicial nesse sentido, o valor devido relativo a horas extras e
reflexos será integralmente deduzido e compensado no valor
da gratificação de função e reflexos pagos ao empregado.

• Direito intertemporal: a nova jornada de trabalho
somente poderá ser aplicada para novos bancários
contratados.

• Negociação coletiva: prevalência sobre a lei no tocante à
jornada de trabalho (art. 611-A, I, da CLT). Possibilidade de
manutenção da jornada de 6 horas via instrumento coletivo.
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TRABALHO AOS DOMINGOS E FERIADOS NA MP 
Nº 905/2019

• Tentativa prévia de regulamentação do trabalho
aos domingos e feriados: Durante a tramitação da
MP da Liberdade Econômica houve a tentativa de
modificar o tema. Contudo, diante da ausência de
pertinência temática do assunto, a matéria foi removida
da redação final da Lei nº 13.874/2019.



• Descanso semanal remunerado: O descanso
semanal remunerado de 24 horas deve ser concedido
preferencialmente aos domingos.
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• Antes da MP nº 905/2019: quando era possível
trabalhar aos domingos e feriados?

1) Autorização para o trabalho em domingos e
feriados em atividades em geral: a autorização
podia ser permanente ou provisória:

• Autorização permanente: atividades elencadas no
Anexo do Decreto nº 27.048/1949. Nesse caso, em um
período máximo de sete semanas de trabalho, cada
empregado deveria usufruir de, pelo menos, um
domingo de folga. Ex.: Indústria de laticínios, hotéis e
similares, dentre outros.
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• Autorização provisória: se não constasse no
anexo, deveria ocorrer autorização provisória:

a) mediante acordo coletivo específico firmado entre
empregadores e entidade representativa da categoria
profissional de empregados;

b) mediante ato de autoridade competente do
Ministério do Trabalho e Emprego, baseado em
relatório da inspeção do trabalho, por meio de
requerimento do empregador.
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 2) Autorização para trabalho em domingos e
feriados no comércio em geral:

 2.1) Domingos: podiam funcionar no domingo,
desde que respeitados os seguintes requisitos:

a) observada a legislação municipal; e

b) o DSR coincidisse, pelo menos uma vez no período
máximo de três semanas, com o domingo.

 2.2) Feriados: expressa autorização em convenção
coletiva
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• Autorização aos domingos e feriados na MP nº
905: A MP nº 905/2019 autoriza o trabalho aos
domingos e feriados. Para isso, há algumas regras de
coincidência do DSR com os domingos a depender do
setor econômico:

 a) Comércio e serviços: o DSR deverá coincidir com o
domingo, no mínimo, uma vez no período máximo de 4
semanas.

 b) Indústria: O DSR deverá coincidir com o domingo,
no mínimo, uma vez no período máximo de 7 semanas.
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• Folga compensatória: O trabalho realizado aos
domingos e aos feriados deverão ser remunerados
em dobro, salvo se o empregador determinar outro
dia de folga compensatória.

• Multa administrativa: O descumprimento das
normas sobre duração do trabalho, inclusive no
tocante ao DSR, sujeitam o empregador à multa
tarifada prevista no art. 634-A, II, CLT.
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• Descanso semanal remunerado dos telefonistas:
A MP nº 905/2019 revogou o § 2º do art. 227 da CLT
que versava sobre o descanso semanal remunerado dos
telefonistas.

• Antes da MP nº 905/2019: trabalho aos domingos e
feriados seria considerado extraordinário e deveria
atender à previsão firmada em acordo individual ou
negociação coletiva.

• MP nº 905/2019: Revogação do dispositivo –
aplicação da regra geral aos telefonistas.
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• Descanso semanal remunerado das mulheres:
estavam previstos no art. 385 e 386 da CLT

• Art. 385 da CLT: previa que o DSR deveria coincidir no
todo ou em parte com o domingo, salvo motivo de
conveniência pública ou necessidade imperiosa de serviço

• Art. 386 da CLT: deveria ser organizada uma escala de
revezamento quinzenal que favorecesse o repouso dominical
(semanal).

• MP nº 905/2019: Revogação dos dispositivos – aplicação
da regra geral às mulheres.
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• Descanso semanal remunerado dos
professores: A MP nº 905/2019 revogou o art. 319
da CLT que versava sobre a proibição de regência de
aulas e o trabalho em exames aos domingos para os
professores.

• Em suma, os professores poderão ser convocados
para trabalhar aos domingos e feriados nos termos
da nova redação dos arts. 68 a 70 da CLT
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COMO FICOU A REGULAMENTAÇÃO DAS 
GORJETAS PELA MP Nº 905/2019?

 Regulamentação das gorjetas: diversos diplomas
legislativos nos últimos anos.

 A) Antes da Lei nº 13.419/2017: a legislação apenas
se referia à natureza jurídica das gorjetas no art. 457, § 3º
da CLT

 B) Lei nº 13.419/2017: regulamentou as regras de
rateio e distribuição das gorjetas e garantias aos
membros da comissão de gorjetas.
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 C) Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017): por
má técnica legislativa, houve a revogação dos § 5º ao 11
do art. 457 da CLT que regulamentava o assunto.

 D) MP nº 808/2017 (vigência de 13/11/2017 a
23/04/2018): trouxe de volta a regulamentação da Lei
nº 13.419/2017 nos § 12 a 23 do art. 457 da CLT. Não foi
convertida em lei.

 E) MP nº 905/2019: nova regulamentação às gorjetas
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• Novo art. 457-A da CLT: a gorjeta não constitui
receita própria dos empregadores, destinando-se aos
trabalhadores. A distribuição deve ser realizada por
meio de critérios de custeio e de rateio definidos em
convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho.

• Inexistência de instrumento coletivo de
trabalho: os critérios devem ser estabelecidos em
assembleia geral dos trabalhadores destinadas a esse
fim (art. 457-A, § 1º, da CLT).
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• Retenção de percentual das gorjetas: A MP nº
905/2019 prevê ainda a retenção de percentual das
gorjetas para que o empregador utilizasse
exclusivamente para o pagamento de encargos sociais,
previdenciários e trabalhistas derivados da integração
das gorjetas à remuneração dos empregados:

 a) Empresas inscritas em regime de tributação
federal diferenciada: retenção de até 20% da
arrecadação;

 b) Empresas não inscritas em regime de
tributação federal diferenciada: retenção de até
33% da arrecadação.
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• Anotação na CTPS: O valor pago a título de
gorjetas e o salário fixo devem ser anotado na CTPS
do empregado (art. 457-A, § 2º, III, da CLT).

• Cessação da cobrança de gorjetas pelo
empregador: cessada a cobrança que já vinha
sendo realizada por mais de 12 meses, a gorjeta deve
se incorporar ao salário do trabalhador, tendo como
base a média dos últimos 12 meses, salvo previsão
em contrário de acordo ou convenção coletiva de
trabalho.
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• Descumprimento das regras do art. 457-A da
CLT: o empregador deverá pagar ao empregado
prejudicado, a título de multa, o valor correspondente a
1/30 da média da gorjeta recebida pelo empregador por
dia de atraso, limitada ao piso da categoria, assegurados
em qualquer hipótese os princípio do contraditório e da
ampla defesa.

• Atenção: a MP nº 905/2019 não restaurou os
dispositivos da Lei nº 13.419/2017, que previa a criação
de comissão de representantes dos empregados nas
gorjetas.
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PRÊMIOS NA MP Nº 905/2019

 Prêmios: Os prêmios decorrem da produtividade do
trabalhador, dizendo respeito a fatores de ordem pessoal
dele, como a produção, a assiduidade, a qualidade.

 Art. 457, § 4º, CLT: Consideram-se prêmios as
liberalidades concedidas pelo empregador em forma de
bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a
grupo de empregados, em razão de desempenho superior
ao ordinariamente esperado no exercício de suas
atividades.

60



• MP nº 905/2019: alterou a redação da Lei nº
10.101/2000 para regulamentar os prêmios concedidos
aos trabalhadores.

 1) Pagamento aos empregados: Os prêmios devem
ser pagos, exclusivamente, a empregados, de forma
individual ou coletiva;

 2) Desempenho superior ao ordinário: Devem
decorrer de desempenho superior ao ordinariamente
esperado, avaliado discricionariamente pelo empregador,
desde que o desempenho ordinário tenha sido
previamente definido;
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 3) Limitação: O pagamento de qualquer antecipação ou
distribuição de valores seja limitado a 4 vezes no mesmo
ano civil e, no máximo, de um no mesmo trimestre civil;

 4) Regras prévias para a concessão: As regras para
a percepção do prêmio devem ser estabelecidas
previamente ao pagamento;

 5) Arquivamento das regras de prêmios: As regras
que disciplinam o pagamento do prêmio devem
permanecer arquivadas por qualquer meio, pelo prazo de
6 anos, contado da data de pagamento.
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NATUREZA JURÍDICA DA ALIMENTAÇÃO
• Vedado pagamento em dinheiro

• MP nº 905/2019: a alimentação, seja in natura seja pela
concessão de vales, cupons, tíquetes, não possui natureza
salário e não é tributável para efeito da contribuição
previdenciária e dos demais tributos incidentes sobre a folha
de salários e tampouco integra a base de cálculo do imposto
sobre a renda da pessoa física.

• Reforço às modificações da Lei nº 13.467/2017:
pretendeu reforçar a natureza indenizatória da parcela
referente à alimentação, que não incidirá nas demais parcelas
trabalhistas e nos tributos nelas incidentes.
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• Modificação do art. 458. “caput”, da CLT: a
alimentação deixa de ser considerada salário "in
natura”.

• Ausência de tecnicidade: A MP nº 905/2019 não
revogou o § 3º do art. 458 da CLT que estabelece os
percentuais da habitação e alimentação como
salário-utilidade.
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PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS
• Previsão constitucional (art. 7º, XI, CF/88):

ausência de natureza salarial (“desvinculada da
remuneração”).

• Regulamentação da PLR (Lei nº 10.101/2000):
estabelece os requisitos para a concessão da PLR aos
trabalhadores.

• Procedimento da PLR antes da MP nº 905/2019:
 1) Comissão paritária escolhida pelas partes, com um

representante indicato pelo sindicato; ou
 2) Convenção ou acordo coletivo.
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• MP nº 905/2019: caso a PLR seja firmada por
comissão paritária, não haverá participação de
representante indicado pelo sindicato da categoria
profissional.

• Múltiplos programas de PLR: A MP nº
905/2019 passou a permitir a adoção de múltiplos
programas de PLR sendo admitido inclusive a
fixação simultânea de programas pela comissão
paritária de negociação e por acordo ou convenção
coletiva com os sindicatos.
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• Periodicidade do pagamento da PLR: máximo
duas vezes por ano. Serão considerados irregulares:

 A) Os pagamentos excedentes ao segundo, feitos a
um mesmo empregado, dentro do mesmo ano civil;

 B) Os pagamentos efetuados a um mesmo
empregados, com periodicidade inferior a um
trimestre civil do pagamento anterior.
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• Empregado hipersuficiente: poderá fixar
livremente a PLR com seu empregador.

• Quem é o hipersuficiente? O empregado deve
ser portador de diploma de nível superior e receber
salário superior a 2 vezes os limites dos Benefícios
do Regime Geral de Previdência Social.

• Em 2020, o limite é de R$ 6.101,05.
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SEGURO-DESEMPREGO

• Seguro-Desemprego: é um benefício previdenciário que
tem a finalidade de prover assistência financeira por um
prazo determinado ao trabalhador dispensado
involuntariamente.

• MP nº 905/2019 (modificação polêmica): instituiu
contribuição previdenciária incidente sobre as parcelas pagas
no seguro-desemprego. Além disso, o período de recebimento
do seguro será computado para a concessão dos demais
benefícios previdenciários.

• Vigência: entrará em vigor no primeiro dia do quarto mês
subsequente ao da publicação da MP.
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ACIDENTE DE TRAJETO

• Revogação do art. 21, IV, “d”, Lei nº 8.213/1991: o
acidente de trajeto não é mais considerado acidente de
trabalho para a legislação previdenciária (Ofício Circular
– 1649/2019 do Ministério da Economia – a partir de
11/11/2019).

• Consequências: Se o trabalhador sofrer acidente
durante o trajeto de sua residência ao trabalho e do
trabalho para a sua residência não terá direito aos
benefícios previdenciários relacionados ao acidente de
trabalho e não terá direito à estabilidade do acidentado.
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FIM DA INSPEÇÃO PRÉVIA
• Inspeção prévia: ocorria antes do início das atividades de

qualquer estabelecimento e era realizada pelo extinto
Ministério do Trabalho (transferência das atribuições ao
Ministério da Economia).

• Revogação da NR nº 2: O art. 2º da Portaria nº 915, de 30
de julho de 2019, da Secretaria Especial de Previdência e
Trabalho do Ministério da Economia revogou a Norma
Regulamentadora nº 2 – Inspeção Prévia.

• Desde 30/07/2019, não há norma do Ministério da Economia
que regulamentasse a inspeção prévia prevista no art. 160 da
CLT.
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• MP nº 905/2019: Em consonância com a medida
adotada em julho de 2019, a MP nº 905/2019
revogou expressamente o art. 160 da CLT que previa
a inspeção prévia.

• Consequência para a fiscalização: a ausência
de inspeção prévia não proíbe a fiscalização dos
estabelecimentos pela fiscalização do trabalho.
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EMBARGOS E INTERDIÇÃO

 MP nº 905/2019: A MP do Contrato Verde e
Amarelo alterou da redação do art. 161 da CLT que
versa sobre o embargo ou interdição.

 A interdição ocorre em estabelecimentos ou setores
da empresa, ao passo que os embargos são
utilizados quando há obra em construção.
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 Autoridade competente: A principal alteração
provocada pela MP nº 905/2019 no "caput" do
dispositivo foi a previsão de que o embargo ou a
interdição deverão ser realizados pela autoridade
máxima regional em matéria de inspeção do trabalho
(atualmente o Gerente Regional do Trabalho).

 Recurso: A nova redação § 2º do art. 161 da CLT passou
a prever que cabe recurso da decisão da autoridade
máxima regional em matéria de inspeção do trabalho no
prazo de 10 dias, contado da data de ciência da decisão.
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 A quem deve ser dirigido o recurso? será
dirigido à Secretaria de Trabalho da Secretaria
Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da
Economia, que terá prazo para análise de 5 dias
úteis, contado da data do protocolo, podendo ser
concedido efeito suspensivo.

 A redação do § 5º destaca que a autoridade máxima
regional de inspeção do trabalho,
independentemente de interposição de recurso,
poderá levantar a interdição ou embargo após
relatório técnico do serviço competente.
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UNIFORMIZAÇÃO DAS MULTAS 
ADMINISTRATIVAS

 Harmonização legislativa: A MP nº 905/2019
modificou diversos artigos da CLT e da legislação
esparsa para permitir uma harmonização das multas
trabalhistas aplicadas pela fiscalização do trabalho.

 A Medida Provisória acrescentou à CLT os art. 634-A
a 634-C, que dispõem sobre valores e regras para o
cálculo das multas administrativas.
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TARIFAÇÃO DAS MULTAS ADMINISTRATIVAS

Natureza da 

infração

Multas variáveis

(art. 634-A, I, CLT)

Multas “per capita”

(art. 634-A, II, CLT)

Leve R$ 1.000,00 a R$ 10.000,00 R$ 1.000,00 a R$ 2.000,00

Média R$ 2.000,00 a R$ 20.000,00 R$ 2.000,00 a R$ 4.000,00

Grave R$ 5.000,00 a R$ 50.000,00 R$ 3.000,00 a R$ 8.000,00

Gravíssima
R$ 10.000,00 a R$ 

100.000,00
R$ 4.000,00 a R$ 10.000,00
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• Ato do Poder Executivo Federal: definirá a classificação
das multas, o enquadramento do porte econômico do infrator
e a natureza da infração. Até que seja publicado o
regulamento, os valores das multas permanecem inalterados.

• Multas reduzidas pela metade: empresas individuais, as
microempresas, as empresas de pequeno porte com até 20
trabalhadores e os empregadores domésticos.

• Atualização pelo IPCA-E: Os valores das multas serão
atualizados anualmente em 1º de fevereiro de cada ano pelo
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial -
IPCA-E ou outro que venha substituí-lo, calculado pelo IBGE.
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• Circunstâncias agravantes da multa: aplicação em
dobro das penalidades

1) reincidência;

2) resistência ou embaraço à fiscalização;

3) trabalho em condições análogas à de escravo;

4) acidente de trabalho fatal

• Reincidente: infrator que for autuado pelo
descumprimento do mesmo dispositivo legal no período
de até 2 anos, contado da data da decisão definitiva de
imposição da multa.
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• Exemplos de multas que foram modificadas:

1) multa “per capita” por ausência de registro ou por
informações incompletas (art. 47 da CLT);

2) multa “per capita” por violação ao salário mínimo
(art. 120 da CLT);

3) Multa variável por infrações às disposições sobre
segurança e medicina do trabalho (art. 201 da CLT);

4) Multa “per capita” por infrações à disposições sobre
profissões regulamentadas (art. 351 da CLT);

5) Multa variável por violação à liberdade de
associação sindical (art. 543, § 6º da CLT)
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EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE OS 
DEPÓSITOS DO FGTS

• LC nº 110/2001: estabeleceu contribuição social temporária
que deveria ser paga pelos empregadores à União na hipótese
de dispensa sem justa causa de seus trabalhadores.

• Valor da multa: 10% do saldo da conta vinculada referente
a todo período laboral.

• MP nº 905/2019: prevê a extinção da contribuição social
sobre os depósitos do FGTS na hipótese de dispensa sem justa
causa. Vale ressaltar que a extinção da contribuição produziu
seus efeitos no dia 01/01/2020.
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DESNECESSIDADE DE REGISTRO PARA 
PROFISSÕES

 Desnecessidade de registros: A MP nº 905/2019
revogou diversos dispositivos da CLT e da legislação
esparsa que traziam a obrigatoriedade de registro ou
de habilitação para o exercício de determinada
profissão. Essa medida tem o intuito de maximizar o
direito de liberdade de profissão previsto no art. 5º,
XIII, da CF/88.
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 Deixa de ser exigido registro, certificado ou habilitação:
1) Jornalista (art. 313 da CLT e art. 4º, 5º, 8º, 10 a 12 do Decreto-Lei
nº 972/1969);
2) Químicos (art. 326 a 330, 333 e 345 da CLT);
3) Publicitários e agenciadores de propaganda (art. 8º ao 10 da
Lei nº 4.680/1965);
4) Atuários (art. 2º ao 4 e 10, § 2º do Decreto-Lei nº 806/1969);
5) Arquivistas e técnicos de arquivo (art. 4º da Lei nº
6.546/1978);
6) Radialistas (art. 6º a 8º, 10, 21, 27, parágrafo único, 29 e 31 da Lei
nº 6.615/1978;
7) Estatísticos (art. 2º, § 1º e 2º, 3º e 4º da Lei nº 4.739/1965);
8) Sociólogos (art. 6º da Lei nº 6.888/1980); e
9) Secretários (art. 6º da Lei nº 7.377/1985);
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FONTES DE RECEITA DO PROGRAMA DE 
HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO FÍSICA E 

PROFISSIONAL, PREVENÇÃO E REDUÇÃO DE 
ACIDENTES DE TRABALHO

• Programa criado pela MP nº 905/2019 (art.
19 a 23): tem a finalidade de financiar o serviço de
habilitação e reabilitação profissional prestado pelo
INSS e programas e projetos de prevenção e redução
de acidentes de trabalho.
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• Financiamento do Programa com valores de
TACs, ACPs Trabalhistas, termo de compromisso
e indenização por danos morais coletivos:
buscou-se criar um Fundo que almeje recompor as lesões
de âmbito trabalhista.

• Destinação do fundo: tem abrangência limitada ao
meio ambiente de trabalho, não alcançando medidas
referentes a outras importantes áreas de atuação do
MPT, tais como trabalho escravo, trabalho infantil,
fraudes nas relações de trabalho, liberdade sindical,
promoção de igualdade de oportunidades, combate à
discriminação no trabalho, dentre outras.
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• Resolução nº 179/2017 do CNMP: continua em
vigor e afasta a exclusividade das destinações para tal
fundo. Portanto, as destinações para o Programa de
Habilitação e Reabilitação Física e Profissional,
Prevenção e Redução de Acidentes de Trabalho são
facultativas.

• Pessoas com deficiência: são vinculados ao
programa os valores devidos por empresas que
descumprirem a reserva de cargos destinada a pessoas
com deficiência, inclusive referentes à aplicação de
multas.
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FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO

• Atribuição dos Auditores-Fiscais do
Trabalho: A MP nº 905 passou a prever
expressamente que incumbe aos auditores-fiscais do
trabalho a fiscalização do cumprimento das normas
de proteção ao trabalho.

• Antes da MP nº 905/2019: já era atribuição dos
AFTs, mas não estava expressamente prevista.
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• Critérios da dupla visita: O art. 627 da CLT amplia
os critérios de dupla visita.

 I - quando ocorrer promulgação ou edição de novas leis,
regulamentos ou instruções normativas, durante o prazo
de cento e oitenta dias, contado da data de vigência das
novas disposições normativas;

 II - quando se tratar de primeira inspeção em
estabelecimentos ou locais de trabalho recentemente
inaugurados, no prazo de cento e oitenta dias, contado da
data de seu efetivo funcionamento;

 III - quando se tratar de microempresa, empresa de
pequeno porte e estabelecimento ou local de trabalho
com até vinte trabalhadores;



 IV - quando se tratar de infrações a preceitos legais ou a
regulamentações sobre segurança e saúde do trabalhador
de gradação leve, conforme regulamento editado pela
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do
Ministério da Economia; e

 V - quando se tratar de visitas técnicas de instrução
previamente agendadas com a Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.

• Prazo para lavratura: deverá haver, no mínimo 90
dias entre as inspeções para que seja possível a lavratura
de auto de infração.



• Procedimento especial para ação fiscal: orientações
sobre o cumprimento das leis de proteção ao trabalho e sobre
a prevenção e o saneamento de infrações à legislação por
meio de termo de compromisso.

• MP nº 905/2019: Termo de compromisso tem eficácia de
título executivo extrajudicial.

• Atuação do MPT: ainda que exista termo de compromisso
firmado com o Ministério da Economia, o Ministério Público
do Trabalho não estará impedido de entrar com ação civil
pública sobre o mesmo fato, podendo inclusive postular tutela
inibitória e indenização pelo dano moral coletivo, nos termos
do art. 785 do CPC/2015.
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• Prazo do termo de compromisso: 2 anos
renovável por igual período, desde que
fundamentado por relatório técnico.

• Valores das penalidades no termo de
compromisso: deverão estar atreladas aos valores
das infrações previstas na CLT e em legislação
esparsa trabalhista.

• Descumprimento: Em caso de descumprimento
por 3 (três) vezes, as penalidades serão elevadas.

91



• Termo de ajustamento de conduta: o art. 627-A, §
1º e 2º passou a versar sobra o TAC firmado pelo MPT
ainda que em capítulo destinado à fiscalização do
trabalho.

• Inconstitucionalidade: MP não pode versar sobre
Direito Processual (art. 62, § 1º, I, “b”, CF/88) – TAC é
instrumento processual versa na Lei de Ação Civil
Pública.

• Além disso, deveria ser objeto de Lei Complementar de
Iniciativa do Procurador-Geral da República, pois é um
instrumento de atuação do Ministério Público.
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• Prazo de validade do TAC: 2 dois) anos, renovável
por igual período desde que fundamentado por relatório
técnico.

• Tutela inibitória do MPT: como regra as obrigações
inseridas no TAC são obrigações de fazer e não fazer
ligadas ao cumprimento do ordenamento legal. Não se
pode admitir que uma obrigação continuativa tenha
prazo de validade.

• A existência de prazo viola as atribuições e prerrogativas
do Ministério Público, além de violar os próprios direitos
fundamentais dos trabalhadores.
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• Valores dos TACs: O art. 627-A, § 1º, da CLT
estabelece que o termo de ajustamento de conduta
deverá ter suas penalidades atreladas aos valores das
infrações contidas na CLT e em legislação esparsa
trabalhista.

• Inconstitucionalidade: Da mesma modo que ocorre
no processo judicial, o estabelecimento da multa para
cumprimento da obrigação de fazer e não fazer
dependem do caso concreto, não podendo ter valores
previamente estipulados por Medida Provisória. Há
violação às prerrogativas do Ministério Público.
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• Impossibilidade de cumulação de acordos
extrajudiciais: O art. 627-A, § 2º da CLT dispõe que a
empresa, em nenhuma hipótese, poderá ser obrigada a
firmar dois acordos extrajudiciais, seja termo de
compromisso, seja termo de ajustamento de conduta
com base na mesma infração à legislação trabalhista.

• Crítica: não se pode obstar que a empresa, de forma
facultativa, firme os dois termos. Aliás, ainda que exista
termo de compromisso firmado com o Ministério da
Economia, o Ministério Público do Trabalho não estará
impedido de entrar com ação civil pública sobre o
mesmo fato, podendo inclusive postular tutela inibitória
e indenização pelo dano moral coletivo.
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• Domicílio eletrônico trabalhista: O art. 628-A
da CLT institui o domicílio eletrônico trabalhista,
regulamentado pela Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.

• Finalidade: cientificar o empregador de quaisquer
atos administrativos, ações fiscais, intimações e
avisos em geral e de receber, por parte do
empregador, documentação eletrônica exigida no
curso das ações fiscais ou apresentação de defesa e
recurso no âmbito de processos administrativos.



RECENTES DECISÕES DO STF E DO TST EM 
DIREITO DO TRABALHO
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CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 

(art. 8º, IV, CF/88 e art. 578 e ss., CLT)

 Antes da Reforma: tributo

 Reforma Trabalhista (art. 545, 578, 579, 582, 
583, 587 e 602 da CLT): facultativa

 Autorização “prévia e expressa”:
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 Aplicação das novas regras:

- Não sindicalizados: autorização prévia e expressa

- Sindicalizados: desconto em folha é possível.
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 Procedimentos ligados à contribuição
sindical: mantidos

- Valor:

- Data de desconto:
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RATEIO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 

EMPREGADOS (art. 589, II, CLT) EMPREGADOR (art. 589, I, CLT) 

5% para as confederações 5% para as confederações 

10% para centrais sindicais41 15% para as federações 

15% para as federações42 60% para os sindicatos 

60% para os sindicatos 20% para a “Conta Especial Emprego e 
Salário” 

10% restantes para Conta Especial do Em-
prego e Salário43 
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- Decisão do STF de 29/06/2018 (ADI 5794):
constitucional (6 a 3)

- Posicionamento da CONALIS e do Enunciado 24
da CCR do MPT: Possibilidade de estabelecimento de
contribuição sindical em assembleia geral, desde que
assegurado direito de oposição.

- MP nº 873/2019 (MP do “Boleto”): autorização
individual, expressa e por escrito. Não foi convertida em
lei. Vigência encerrada.
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AFASTAMENTO DA GESTANTE EM 
ATIVIDADES INSALUBRES

(art. 394-A, CLT)

 Histórico:

 Antes de 2016: ausência de previsão normativa

 Lei nº 13.287/2016: Afastamento obrigatório de gestantes e 
lactantes

 Reforma Trabalhista: Tratamento jurídico diferenciado 
entre gestantes e lactantes 
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AFASTAMENTO EM ATIVIDADES INSALUBRES

Empregada
Grau de 

insalubridade
Afastamento

Gestante

Insalubridade em

grau máximo

Afastamento

obrigatório

Insalubridade em

graus médio e mínimo

Afastamento com

atestado de médico de

confiança da mulher

Lactante
Qualquer grau de

insalubridade

Afastamento com

atestado de médico de

confiança da mulher
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- Decisão do STF (29/05/2019): O plenário do STF,
por maioria de 10 votos a 1, decidiu pela
inconstitucionalidade de trecho do art. 394-A da CLT;

- Em suma: Com a decisão, as empregadas gestantes e
lactantes sempre deverão ser afastadas das atividades
insalubres independentemente do grau de insalubridade.

- Super salário-maternidade: impossibilidade de
transferência para atividade salubre – gravidez de risco
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TERCEIRIZAÇÃO DAS ATIVIDADES-FIM

 Histórico da Súmula nº 331 do TST: a
terceirização era permitida, desde que atendesse aos
requisitos:

a)atividade-meio ou atividades secundárias da
empresa:

b)Ausência de pessoalidade e subordinação:
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 Nova Regulamentação: Possibilidade de
terceirização das Atividades-fim - transferência de
quaisquer atividades da contratante (art. 4º-A e 5º-A
da Lei nº 6.019/1974 – Reforma Trabalhista)

 Julgamento do STF e a terceirização das
atividades-fim: No dia 30/08/2018, o STF julgou a
ADPF nº 324 e o Recurso Extraordinário em
repercussão geral nº 958252, e decidiu que é lícita a
terceirização em todas as etapas do processo
produtivo, sejam elas em atividades-meio ou fim.
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TERCEIRIZAÇÃO DAS EMPRESAS DE CALL 
CENTER

 Posicionamento do STF: a terceirização de
atividade-fim das empresas de telecomunicação não
pode ser considerada ilícita. Note-se, portanto, que a
decisão se coaduna com as alterações promovidas
pela Lei nº 13.429/2017 e 13.467/2017.

 De acordo com o Supremo, é nula a decisão de órgão
fracionário que nega aplicação ao art. 94, I, da Lei nº
9.472/1997, utilizando pelas empresas de “call
center” para justificar a terceirização dos serviços.
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 Informativo nº 213 do TST: O TST, ao analisar
caso sobre terceirização em call center, destaca que
apesar de permitida a terceirização na atividade-fim,
se houver subordinação entre terceirizado e empresa
tomadora, haverá o reconhecimento do vínculo de
emprego diretamente com essa empresa.

 Em suma: permanecem vigentes os requisitos que
vedam a presença de pessoalidade e subordinação na
terceirização ainda que autorizada em atividade-fim.
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COTAS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

 Previsão legal: Empresas com 100 ou mais
empregados está obrigada a preencher cota de 2% a
5% com empregados reabilitados ou pessoa com
deficiência. A ausência de cumprimento da cota
permite a aplicação de multa pela fiscalização do
Trabalho.

 Dispensa de PCD: somente pode ocorrer após a
contratação de outro trabalhador com deficiência ou
reabilitado.
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 Impossibilidade de flexibilização da cota de
Pessoas com deficiência: todas as empresas estão
obrigadas a cumprir a cota ainda que haja
dificuldade de atividades próprias para que essas
pessoas possam trabalhar (STF ADI 5760)

 Atuação do MPT: o MPT atua no cumprimento da
cota de PCD nas empresas mediante a celebração de
TACs e Ações Civis Públicas.
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 Requisitos cumulativos ou alternados?: Se mantida a
cota mínima de PCD exigida em lei após a dispensa do
empregado, ainda assim seria necessário fazer a contratação
de outro trabalhador com deficiência?

 Decisão do TRT 4ª Região: Em decisão recente (Processo
nº 0020363-34.2017.5.04.0403), determinou que os
requisitos são cumulativos: a) deve-se manter a cota mínima
de PCD; e b) contratar outro empregado com deficiência no
lugar do empregado dispensado.

 Pedido de demissão: outra dúvida surge no tocante ao
empregado que pede demissão. Ainda assim permaneceria a
obrigação de contratação de outro empregado no lugar?
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REDUÇÃO DO INTERVALO INTRAJORNADA

 Redução e fracionamento: em regra, é vedado.
Exceções:

a) Autorização do Min. Trabalho (art. 71, § 3º):

b) Motoristas do transporte coletivo de passageiros (art.
71, § 5º):

c) Domésticos (art. 13, LC nº 150/2015):

 Reforma: Instrumento coletivo de trabalho: redução
para 30 minutos (art. 611-A, III)

113



 Informativo nº 208 do TST: “É válida,
independentemente de indicação expressa de
contrapartidas recíprocas, cláusula de
instrumento coletivo firmado após a vigência da Lei
nº 13.467/2017 que flexibilize normas trabalhistas
concernentes à jornada e ao intervalo
intrajornada, desde que, neste último caso,
seja respeitado o limite mínimo de trinta
minutos para jornadas superiores a seis
horas (art. 611-A, III, da CLT).”
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LIMITE DE TOLERÂNCIA NO INTERVALO 
INTRAJORNADA

 Tese firmada no Tema nº 14 em Incidente de
Recurso de Revista Repetitivo: "A redução eventual e
ínfima do intervalo intrajornada, assim considerada aquela
de até 5 (cinco) minutos no total, somados os do início e
término do intervalo, decorrentes de pequenas variações de
sua marcação nos controles de ponto, não atrai a incidência
do artigo 71, § 4º, da CLT. A extrapolação desse limite
acarreta as consequências jurídicas previstas na lei e na
jurisprudência”.
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 Requisitos:

a) A variação do intervalo deve ser limitada até 5
minutos no total;

b) A variação não pode ultrapassar os 10 minutos
diários permitido para variações de registro de
ponto;

c) a variação somente será válida se realizada de
forma eventual.

116



EXIGÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DO 
EMPREGADO

 Tema nº 1 em Incidente de Recurso de Revista
Repetitivo: “A exigência de apresentação de certidão de
antecedentes criminais pelos candidatos ao emprego gera dano
moral?”.

 Tese firmada: a exigência de antecedentes criminais que
venha a configurar tratamento discriminatório do
trabalhador ou que não se justifica em razão de previsão de
lei, natureza do ofício ou do grau especial de fidúcia existente na
relação de emprego configura dano moral, que será devido
independentemente se o trabalhador foi ou não contratado pela
empresa.



 Por outro lado, se existir previsão legal, se assim
demandar a natureza do ofício ou o grau especial de
fidúcia, é possível que o empregador exija a Certidão
de Antecedentes Criminais. Em caráter exemplificativo, o
Tribunal elencou exemplos de profissões que permite a
Certidão de Antecedentes pelo empregador:

 Empregados domésticos, cuidadores de menores, idosos ou
deficientes (em creches, asilos ou intuições afins);

 Motoristas rodoviários de carga;

 Empregados que laboram no setor da agroindústria no manejo
de ferramentas de trabalho perfurocortantes,

 Bancários e afins; (dentre outros)



CUMULAÇÃO DOS ADICIONAIS DE 
PERICULOSIDADE E DE INSALUBRIDADE

 Posicionamentos anteriores do TST: conflitantes

1) Possibilidade de cumulação irrestrita dos adicionais

2) Possibilidade de cumulação desde que os adicionais
tivessem causa de pedir distintas

3) Impossibilidade de cumulação
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 Tese firmada no Tema nº 17 de Incidente de
Recurso de Revista Repetitivo: O art. 193, § 2º,
da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal e
veda a cumulação dos adicionais de insalubridade e
de periculosidade, ainda que decorrentes de fatos
geradores distintos e autônomos

 Em suma: é vedada a cumulação de adicionais de
insalubridade e de periculosidade, devendo optar por
um deles nos termos do art. 193, § 2º da CLT.
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ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E FONES 
DE OUVIDO

 Tema nº 5 de Incidente de Recurso de Revista
Repetitivo: Os operadores de telemarketing que
utilizam fones de ouvido têm direito ao adicional de
insalubridade?



 Tese firmada: A atividade com utilização
constante de fones de ouvido, tal como a de
operador de telemarketing, não gera direito ao
adicional de insalubridade, tão somente por
equiparação aos serviços de telegrafia e
radiotelegrafia, manipulação em aparelhos do tipo
Morse e recepção de sinais em fones, para os fins do
Anexo 13 da Norma Regulamentadora 15 da Portaria
nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho.
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ESTABILIDADE DA GESTANTE E A 
TRABALHADORA TEMPORÁRIA

 Estabilidade da gestante em contrato de
trabalho por prazo determinado: De acordo
com a Súmula nº 244, III, do TST, é assegurada a
estabilidade da gestante em contrato por prazo
determinado. Ocorre que houve questionamento no
TST se a trabalhadora temporária teria direito à
estabilidade provisória.
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 Tese firmada pelo TST (incidente de assunção
de competência): No dia 18/11/2019, o TST
firmou a seguinte tese de que “é inaplicável ao regime
de trabalho temporário, disciplinado pela Lei n.º
6.019/74, a garantia de estabilidade provisória à
empregada gestante, prevista no art. 10, II, b, do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias”.
(Informativo nº 212 do TST)
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 Os principais argumentos que embasaram a tese
foram o de que o contrato temporário tem
regramento próprio e excepcionalíssimo que não se
coaduna com a garantia de emprego da gestante e de
que as decisões que embasaram a criação do item III
da Súmula nº 244 do TST não guardam relação com
essa modalidade de contratação.
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RESPONSABILIDADE DO DONO DA OBRA

 Dono da obra em contratos de empreitada:
Em regra, o dono da obra não assume qualquer
responsabilidade pelos empregados da empreiteira.

 Exceção da OJ nº 191 da SDI-I do TST: Se o dono da
obra é construtora ou incorporadora responde
subsidiariamente pelos débitos trabalhistas.

 Obs.: Acidente de trabalho – responsabilidade solidária
(omissão quanto às normas de saúde e segurança)



 Tema nº 6 em Incidente de Recurso de Revista
Repetitivo: as empresas de médio e grande porte, assim como
entes públicos, não são responsáveis pelas obrigações
trabalhistas dos empregados da empreiteira ou construtora que
lhe presta serviços (Item I).



 Responsabilidade por inidoneidade do
empreiteiro contratado: Exceto ente público da
Administração Direta e Indireta, se houver
inadimplemento das obrigações trabalhistas contraídas
por empreiteiro que contratar, sem idoneidade
econômico-financeira, o dono da obra responderá
subsidiariamente por tais obrigações, em face de
aplicação analógica do art. 455 da CLT e culpa in
eligendo (Item IV). Esse posicionamento somente é
válido para os contratos de empreitada celebrados após
11/05/2017, data do julgamento (item V)
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HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE ACORDO 
EXTRAJUDICIAL

 O que é acordo extrajudicial? O acordo
extrajudicial compreende o ajuste direto entre
empregado e empregador, em que pode ser discutido
e negociado aquilo que não foi pago durante o
período em que o trabalhador prestou seus serviços.
Após celebrado o acordo, há necessidade de levá-lo
ao Juiz do Trabalho para homologação.
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 Vedação à homologação parcial: No dia
11/09/2019, a 4ª Turma do TST decidiu que o juiz do
trabalho não pode homologar parcialmente o acordo
extrajudicial firmado. Nesse caso, cabe ao juiz apenas
homologar ou recusar integralmente o acordo, não
podendo substituir as partes para que seja
reconhecido apenas parcialmente.

 De acordo com dados apresentados pela Folha de São
Paulo, foram homologados de julho de 2018 a julho
de 2019, 49.569 acordos extrajudiciais.
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 Questionamentos: Persistem ainda alguns
questionamentos sobre o acordo extrajudicial.

 É possível o parcelamento das verbas rescisórias?

 É possível a transação de direitos adquiridos do
trabalhador?

 A existência de vício pontual impede a homologação
do acordo?
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ABUSO DO PODER DE CONTROLE NAS 
REVISTAS PESSOAIS

 Poder de controle do empregador: o
empregador fiscaliza as tarefas executadas, verifica o
cumprimento da jornada de trabalho e protege seu
patrimônio, mediante o controle de estoque,
produtividade etc.
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 Revistas pessoais: As revistas pessoais, realizadas
com razoabilidade, sem que envolvam nudez, têm sido
admitidas, desde que a atividade exercida justifique esse
controle.

 Informativo nº 210 do TST: é cabível a indenização
por danos morais em razão de revistas realizadas no
armário do empregado sem o seu conhecimento. De
acordo com o Tribunal, ainda que a revista não tenha
ocorrido com contato físico, houve violação à intimidade
e à dignidade do trabalhador ao se realizar a revista ao
armário com os pertences sem o consentimento do
empregado. Nesse caso, há abuso do poder fiscalizatório
do empregador e merece reparação.
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TRABALHADOR AVULSO PORTUÁRIO
 Relação de trabalho avulso portuário: 3 pessoas

envolvidas:
 1) Operador Portuário, que é responsável pela

exploração da atividade ligada aos portos;
 2) Órgão Gestor de Mão de Obra (Ogmo), por sua

vez, que é criado pelo operador portuário, com a
finalidade única e exclusiva de gerenciar e administrar a
mão de obra. O operador portuário e o Ogmo não se
confundem com a figura de empregador.

 3) Trabalhador Avulso, que não é empregado, é uma
espécie de trabalhador eventual, colocado no trabalho
com a intermediação do Ogmo.
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 Contratação de trabalhadores portuários
empregados: deve ser feita exclusivamente entre os
portuários avulsos registrados (art. 40, § 2º, Lei
nº 12.815/2013).

 Informativo nº 214 do TST: o TST confirmou
expressamente que, após o advento da Lei nº
12.815/2013, os trabalhadores portuários somente
podem ser contratados na condição de empregados
dentre os trabalhadores avulsos registrados no Órgão
Gestor de Mão de Obra por interpretação literal, histórica
e sistemática do art. 40 da Lei nº 12.815/2013)
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GREVE NO SERVIÇO PÚBLICO

 Previsão constitucional: o direito de greve será exercido
nos termos e nos limites definidos em lei específica (art. 37,
VII, CF/88)

 Greve nas empresas estatais: estão submetidas ao regime
jurídico próprio das pessoas jurídicas de direito privado com a
aplicação integral dos dispositivos da Lei nº 7.783/1989.

 Greves servidores estatuários (STF): após vários
Mandados de Injunção, aplicou, por analogia, a Lei de Greve
(nº 7.783/89) para os servidores estatutários, atendendo às
peculiaridades do serviço público



- Desconto dos dias paralisados no serviço
público:

1)Corrente minoritária (atualmente): necessidade
de manutenção da remuneração do servidor público
durante o movimento paredista (caráter alimentar)

2)Corrente majoritária: a necessidade do desconto
no salário dos servidores públicos durante a greve em
razão dos princípios da supremacia do interesse
público e da continuidade do serviço público.



 STF (RE 693.456 – Repercussão geral): “A
administração pública deve proceder ao desconto
dos dias de paralisação decorrentes do exercício do
direito de greve pelos servidores públicos, em
virtude da suspensão do vínculo funcional que dela
decorre, permitida a compensação em caso de
acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar
demonstrado que a greve foi provocada por
conduta ilícita do Poder Público”.
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TEMA DO MÊS DE MARÇO DO TST– E-SPORTS E O 
DIREITO DO TRABALHO

 E-Sports: é a abreviação de “eletronic sport”, que poderia ser
livremente traduzido para “esporte eletrônico”. Corresponde a
um jogo multiplayer jogado de forma competitiva para
espectadores, tipicamente por jogadores profissionais.

 Indústria do e-sports: receitas superaram 1 bilhão de
dólares em 2019 com audiência estimada em 450 milhões de
pessoas no mundo (Fonte: https://sportv.globo.com/site/e-
sportv/noticia/pela-primeira-vez-mercado-de-esports-vai-
superar-1-bilhao-de-dolares-no-ano.ghtml)
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 Brasil: Diversas empresas passaram a investir no e-Sports no
Brasil com a formação de times para competir em ligas com
direito a prêmios milionários. Inclusive clubes conhecidos por
suas participações no futebol, investiram no “e-Sports” como
Santos e Flamengo.

 Trabalho dos “players”: Os jogadores profissionais são
contratados por essas empresas e, muitas vezes, passam a residir
nas denominadas “gaming houses”, para se dedicarem aos jogos.

 A rotina seria, portanto, semelhante às dos jogadores de futebol
que residem em centros de treinamento dos clubes.
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 “e-Sports” e Direito do Trabalho: surge o
questionamento se esses jogadores podem ser considerados
empregados? Se presentes os requisitos do art. 3º da CLT,
deve ser reconhecido o vínculo de emprego e os direitos
inerentes à relação de emprego observadas as particularidades
do contrato de atleta profissional.

 “Gaming houses” e ambiente de trabalho: respeito às
normas de saúde e segurança do trabalho com condições de
higiene nos dormitórios e nos locais de trabalho.
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