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Medida Provisória 905, de 11-11-2019 

 
CARTEIRA DE TRABALHO 

 
a) a falta de anotação dos dados da admissão do empregado na CTPS acarretará a               
lavratura de custo de infração pelo Auditor Fiscal de Trabalho, que deverá de ofício              
lançar as anotações no sistema eletrônico competente, na forma a ser regulamentada            
pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia; 
b) a partir de 10-2-2020, o empregador estará sujeito à multa de natureza per capita,               
observados o porte econômico do infrator e o número de empregados em situação             
irregular, podendo a infração ser classificada em leve, média e grave ou gravíssima             
quando: 
- efetuar anotações desabonadoras à conduta do empregado em sua CTPS; 
- extraviar ou inutilizar a CTPS. 

 
ACIDENTE DE TRABALHO 

Percurso da residência para o trabalho  
e vice-versa 

 
Foi revogado o dispositivo que determinava que o acidente sofrido no percurso da             
residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que fosse o meio de                
locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado, equiparava-se também ao          
acidente de trabalho. 
 
 

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO 
DO TRABALHADOR 

 
O fornecimento de alimentação, seja in natura ou seja por meio de documentos de              
legitimação, tais como tíquetes, vales, cupões, cheques, cartões eletrônicos destinados à           
aquisição de refeições ou de gêneros alimentícios, não possui natureza salarial nem            
tributável para efeito da contribuição previdenciária e dos demais tributos incidentes           
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sobre a folha de salário e tampouco integra a base de cálculo do imposto sobre renda da                 
pessoa física. 
Está alteração somente produzirá efeito quando atestado por ato do Ministro da            
Economia. 
 
 

RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 
Parcelas Rescisórias 

 
Extinguida a Contribuição Social de que trata a Lei Complementar 110, de            
23-6-2001. 
 
Sendo assim fica extinta, a partir de 1-1-2020, a Contribuição Social de 10% (dez por               
cento) incidente sobre o montante dos depósitos realizados na conta vinculada do FGTS             
do empregado demitido sem justa causa. 
 
 

RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 
Homologação 

 
Atualização do valor da multa administrativa pelo não cumprimento do prazo de            
pagamento dos valores constante do instrumento de rescisão ou recibo de quitação. 
 
Assim sendo o não pagamento das parcelas rescisórias até 10 (dez) dias contados a              
partir do término do contrato sujeitará o infrator: 
a) ao pagamento de multa em valor equivalente do seu salário, exceto quando,             
comprovadamente, o empregado der causa à mora; e 
b) a partir de 10-2-2020, à aplicação da multa de natureza per capita, observados o porte                
econômico do infrator e o número de empregados em situação irregular, podendo a             
infração ser classificada em leve, média, grave ou gravíssima. 
 

CONTRATO DE TRABALHO 
 
Contrato de trabalho Verde e Amarelo, modalidade de contratação destinada à criação            
de novos postos de trabalho para pessoas entre 18 e 29 anos de idade, para fins de                 
registro do primeiro emprego em Carteira de Trabalho e Previdência Social. 
Devem ser observadas, dentre outras, as seguintes disposições: 
a) a contratação será permitida no período de 1-1-2020 a 31-12-2021; 
b) o salário base mensal deve ser de até 1 (um) salário mínimo e meio nacional; 
c) o contrato de trabalho será celebrado por prazo determinado por até 24 (vinte e               
quatro) meses a critério do empregador; 
d) será de 2% (dois por cento) a alíquota mensal relativa ao depósito do FGTS; 
e) a duração da jornada diária de trabalho poderá ser acrescida de horas extras em               
número não excedente de duas, e a hora extra será no mínimo 50% (cinquenta por               
cento) superior a remuneração da hora normal; 



f) somente quando disciplinado por Ato do Ministério da Economia, as empresas que             
contratarem nessa modalidade ficarão isentos de determinadas contribuições; 
g) na hipótese de extinção do Contrato de Trabalho Verde e Amarelo, serão devidas os               
seguintes haveres rescisórios com base na média mensal dos valores recebidos pelo            
empregado no curso do respectivo contrato: a indenização de 40% (quarenta por cento)             
sobre o saldo do FGTS, caso não tenha sido acordado entre empregado e empregador, o               
pagamento antecipado da indenização à alíquota de 20% (vinte por cento); e os demais              
verbas trabalhistas que lhe forem devidas. 
 

JORNADA DE TRABALHO 
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 

 
Entre as novidades destacamos: 
- foi autorizado o trabalho dos domingos e aos feriados; 
- o repouso semanal remunerado deverá coincidir com domingo, no mínimo uma vez no              
período máximo de 4 (quatro) semanas para os setores do comércio e serviço; 
- para o setor industrial o repouso remunerado deverá coincidir com o domingo, no              
mínimo uma vez no período máximo de 7 (sete) semanas; 
- o trabalho aos domingos e aos feriados será remunerado em dobro, exceto se o               
empregador determinar outro dia de folga compensatória; 
- os infratores dos dispositivos que tratam do período de descanso ficam sujeitos a partir               
de 10-2-2020, à aplicação da multa de natureza per capita, observando o porte             
econômico do infrator e o número de empregados em situação irregular, podendo a             
infração ser classificada em leve, média, grave ou gravíssima; 
- quando as mulheres trabalharem aos domingos deixa de ser obrigatória a organização             
de uma escala de revezamento quinzenal que favoreça o repouso dominical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


