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SÉRIE 1/3 
 

TEMA: Comentários Gerais da  

Medida Provisória 905 de 2019 

 

 

 

 

 



 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

  Assim como foi feito à época da publicação da Lei n. 13.467/2017 que instituiu a chamada Reforma 

Trabalhista, a ZAC – ZILMARA ALENCAR CONSULTORIA apresenta a Série “MP 905/2019: 

ORDEM E PROGRESSO?” que abordará os pontos da Medida Provisória nº 905/2019, publicada no Diário 

Oficial da União do dia 12/11/2019, a qual institui o contrato de Trabalho Verde e Amarelo, bem como altera a 

legislação trabalhista e dá outras providências, objetivando demonstrar ao movimento sindical, de forma 

acessível, os impactos das modificações promovidas. Dessa forma, a presente Série tem como finalidade 

primordial propiciar uma melhor compreensão sobre o assunto, de modo a subsidiar as entidades sindicais de 

informações e fundamentos para que essas possam atuar nesse cenário de retrocessos sociais e trabalhistas.  

 

  Assim, dando início à série, segue a Edição I da Série “MP 905/2019: ORDEM E 

PROGRESSO?”, a qual traz trará comentários gerais acerca da referida Medida Provisória. 
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I) DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 905/2019 
 

 A Medida Provisória n. 905/2019 possui 52 artigos, sendo 

dividida em 07 capítulos, quais sejam:  

1. Do contrato de trabalho verde e amarelo;  

 Beneficiários do Contrato de Trabalho Verde e Amarelo; 

 Manutenção dos Direitos dos empregados; 

 Prazo de contratação;  

 Pagamentos antecipados ao empregado; 

 Jornada de trabalho; 

 Rescisão contratual;  

 Prazo para contratação pela modalidade de Contrato de Trabalho Verde e Amarelo. 

 

2. Do programa de habilitação e reabilitação física e profissional, prevenção e redução de acidentes 

de trabalho;  



 

 
 

 Ações do Programa;  

 Receitas vinculadas ao Programa; 

 Conselho do Programa de habilitação e reabilitação física e profissional, prevenção e redução 

de acidentes do trabalho;  

 

3. Do estímulo ao microcrédito; 

 

4. Do Instituto Nacional do Seguro Social;  

 

5. Das alterações na Consolidação das Leis do Trabalho;  

 

 Armazenamento em meio eletrônico; 

 Falsificação de carteiro de trabalho; 

 Trabalho aos domingos; 

 Embargo ou interdição; 

 Redistribuição de aprovações burocráticas emitidas pelo extinto Ministério do Trabalho;  
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 Atualização do valor das multas; 

 Trabalho aos sábados em bancos; 

 Simplificação da legislação trabalhista em setores específicos;  

 Alimentação; 

 Gorjetas; 

 Descanso semanal; 

 Juros em débitos trabalhistas;  

 Participação nos lucros e prêmios;  

 

6. Da Previdência Social; 

 

7. Disposições finais 

 

 

 

 

 



 

 
 

I.I) ASPECTOS PRELIMINARES DA MP 905/2019: 

 Observa-se que a Medida Provisória vem no sentido de instituir uma nova 

Reforma Trabalhista, uma vez que em sua redação altera 60 artigos da CLT, além de 

revogar 37 artigos do referido normativo, totalizando, portanto, 97 artigos da Consolidação 

das Leis do Trabalho alterados ou revogados.  

 

 Cumpre ressaltar, também, que a MP 905/2019 apresenta pontos que já foram objeto de tentativa 

de alteração por parte do Governo Federal quando da publicação da Medida Provisória nº 881/2019, conhecida 

como MP da Liberdade Econômica, dos quais destacamos os que versam acerca do repouso semanal 

remunerado e trabalho aos domingos e feriados.   

 

 A MP 905/2019 realiza, ainda, alteração nos artigos que tratam da remuneração e da 

jornada de trabalho, sem, no entanto, trazer as diferenciações provenientes de determinadas 

classes trabalhadoras quanto ao tema, o que proporcionará o recebimento de remunerações 
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diferentes para pessoas que exercem a mesma função, indo de encontro aos princípios constitucionais da 

dignidade da pessoa humana e da isonomia.  

 

 Por fim, salienta-se que a MP 905/2019 altera outras legislações objetivando uniformizar os critérios 

e valores para aplicação das multas administrativas por infrações à legislação de proteção ao trabalho. 

 

 

I.II) TRAMITAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA: 

 

 

  Cumpre ressaltar que apesar de produzir efeitos jurídicos imediatos, a partir de sua publicação, a 

Medida Provisória precisa de posterior apreciação pelas Casas do Congresso Nacional (Câmara e 

Senado) para se converter definitivamente em lei ordinária.  

 

 

 



 

 
 

  Assim, o Congresso criará uma Comissão Mista para analisá-la, a qual será presidida por um 

senador, e o relator principal será um deputado, a serem indicados. O relatório aprovado na comissão será 

votado posteriormente pelos Plenários da Câmara e do Senado. 

 

 Nesse cenário procedimental, dando inicio à tramitação, no mesmo dia da publicação da MP, foi 

aberto o prazo para apresentação de emendas, o qual se encerra no dia 20/11/2019.  

 

 Ressalte-se, por fim, que o prazo inicial de vigência de uma MP é de 60 dias, sendo prorrogado 

automaticamente por igual período caso não tenha sua votação concluída nas duas Casas do 

Congresso Nacional.  
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CONCLUSÃO  

 

Na próxima edição abordaremos os impactos das alterações provenientes da MP 905/2019, que será 

subdividida em:  

 Capítulo I – Contrato de Trabalho Verde e Amarelo, e 

 Capítulo II – Alterações e Revogações na legislação trabalhista.  

Segue anexo quadro comparativo completo da MP 905/2019, no qual consta coluna de comentários, os 

quais serão abordados no decorrer da Série.  

 

 CONFIRA! 
 

Vedada a reprodução no todo ou em parte sem a citação da fonte.  


