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ANÁLISE COMPARATIVA DA MINUTA DE PLV DA MPV 927, DE 
2020 À LUZ DA MPV 905 E SEU PLV 

 
 
 
 
 
- Em 26 de maio de 2020, o Deputado Celso Maldaner divulgou minuta de Parecer à 
Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020, que “Dispõe sobre as medidas 
trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo 
Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19), e dá outras providências. 
- Ao ser editada, a MPV 927 recebeu 1.082 emendas, visando mitigar ou ampliar os seus 
efeitos, no sentido da flexibilização de direitos trabalhistas durante o período de vigência 
da calamidade pública Covid-19. 
- Imediatamente após a sua edição a MPV 927 foi alterada pela MPV 928, que revogou o 
seu art. 18, tido como um dos mais ofensivos aos trabalhadores, ao prever a suspensão de 
contrato de trabalho de forma unilateral e sem respeito à necessidade de acordo ou 
convenção coletiva, por até 4 meses (art. 18). 
- Entre os pontos que foram objeto de emendas para proteger os direitos dos 
trabalhadores, destacam-se: 
1. Força maior (art. 1º, par. único): supressão da possibilidade de redução da indenização 
devida aos trabalhadores em caso de demissão sob a alegação de força maior decorrente 
da calamidade covid-19. 
2. Acordo individual (art. 2º): supressão da possibilidade de que empregado e o 
empregador celebrarem acordo individual abrindo mão de direitos, sem a participação de 
sindicatos, tais como teletrabalho, antecipação de férias se direito ao pagamento 
antecipado de 1/3, antecipação de feriados com longo prazo para compensação, banco de 
horas com longo prazo para compensação (2022), prorrogação de jornada e outras 
medidas de restrição de direitos. 
3. Supressão da suspensão de exames médicos ocupacionais. 
4. Supressão da redução de salário com suspensão do contrato de trabalho (já revogada 
pelo governo),  
5. Supressão da descaracterização dos casos contaminação pelo coronavírus (Covid-19) 
como doença ocupacional, com graves prejuízos previdenciários e trabalhistas para os 
trabalhadores em geral, em especial os da saúde. 
6. Supressão das limitações à atuação da Fiscalização do Trabalho, com a ampliação 
das regras sobre dupla visita e impedimento de que autuem empresas infratoras, A MPV 
927 propõe é virtualmente a suspensão da própria fiscalização do trabalho por 180 dias, 
salvo no caso das limitadíssimas situações previstas. 
7. Supressão ou limitação da prorrogação de contratos coletivos que venham a vencer no 
período da calamidade, sem a negociação com os sindicados. 
8. Supressão da convalidação de descumprimento da legislação trabalhista. Na forma 
proposta, quaisquer medidas, ainda que contrárias a outros dispositivos da CLT, mas não 
à própria MPV, poderiam ser consideradas “convalidadas”.  
Em face da inconstitucionalidade da MPV 927, foram ajuizadas no STF Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade pelo Partido Democrático Trabalhista (ADI 6342), pela Rede 
Sustentabilidade (ADI 6344), pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos 
(ADI 6346), pelo Partido Socialista Brasileiro (ADI 6348), pelo Partido Comunista do Brasil 
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(PCdoB), pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e pelo Partido dos Trabalhadores 
(PT) conjuntamente (ADI 6349), pelo partido Solidariedade (ADI 6352) e pela 
Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria (ADI 6354).  
- Ao apreciar as ações diretas, o STF suspendeu dois dispositivos: art. 29 e art. 31, o 
primeiro afastando o direito a considerar como acidente de trabalho a Covid-19, exceto se 
demonstrado nexo causal; e o segundo suspendendo a atuação da fiscalização trabalhista 
pelo prazo de 180 dias, durante o qual somente teria caráter orientador. 
- Antes que a MPV 927 pudesse ser apreciada pela Comissão Mista prevista no art. 62 da 
CF, que deveria examinar a MPV e as emendas apresentadas, sobreveio a edição do Ato 
Conjunto das Mesas da Câmara e do Senado nº 1, de 31 de março de 2020, que, 
lastreado na decisão do STF na ADPF 663, definiu novos ritos de apreciação de medidas 
provisórias enquanto vigorar o estado de calamidade pública Covid-19, dispondo que 
nesse período as medidas provisórias serão instruídas perante o Plenário da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal, ficando excepcionalmente autorizada a emissão de 
parecer em substituição à Comissão Mista por parlamentar de cada uma das Casas 
designado na forma regimental. E, além do prazo de dois dias úteis a contar de sua 
publicação, passou a ser permitida a apresentação de emendas de Plenário, nas duas 
Casas do Congresso, quando de sua apreciação em sessão remota. O ato fixou, ainda, o 
prazo de 9 dias para que a Câmara dos Deputados concluir os seus trabalhos, remetendo 
a MPV ao Senado, que deverá apreciá-la até o 14º de sua vigência. 
- Ainda que se trate de MPV editada antes do ato, a ela se aplicam as novas regras, nos 
termos do art. 7º, devendo, portanto, ser proferido parecer de Plenário além de poderem 
ser apresentadas novas emendas além das 1.082 já apresentadas. 
- É nesse contexto que vem a lume o PLV do Relator, que não será discutido e votado em 
comissão mista, mas diretamente pelo Plenário. 
- Todavia, as novas regras não autorizam o Relator a introduzir matéria nova, ou ampliar o 
escopo da MPV 927, à luz dos limites já fixados pelo STF quanto à observância do devido 
processo legislativo que veda a introdução de “jabutis”, seja por emendas de 
parlamentares, seja pelo próprio Relator. 
- O Relator na Câmara dos Deputados, todavia, além de não acolher praticamente 
nenhuma das emendas apresentadas previamente ao exame do Plenário, ignora esses 
limites e “ressuscita” diversos dispositivos constantes quer da MPV 905, que a pretexto de 
dispor sobre a geração de empregos para jovens com a criação do Contrato Verde e 
Amarelo promoveu uma nova “Reforma Trabalhista” derrubando mais de 130 dispositivos 
da CLT e vulnerando direitos dos trabalhadores, quer do Projeto de Lei de Conversão da 
MPV 905, aprovado em sessão tumultuada e irregular da Comissão Mista, quando já 
estavam suspensos os trabalhos das comissões no Congresso Nacional em face das 
medidas de isolamento social. 
- Assim, além de, em grande medida, manter os problemas da MPV 927 como editada pelo 
Chefe do Executivo, basicamente acatando, apenas, as decisões do STF nas ADI supra 
mencionadas, embora procure contornar em parte essa decisão, quanto ao requisito do 
nexo causal para caracterização de acidente de trabalho por contaminação com a Covid-
19, o Relator APROFUNDA significativamente os problemas da MPV 927, 
REINTRODUZINDO dispositivos rejeitados pela Câmara dos Deputados, quando apreciou 
o PLV da MPV 905, mas, sobretudo, atropelando o devido processo legislativo mediante a 
inclusão de “jabutis” e, na prática, REEDITANDO a MPV 905 na forma do PLV que não foi 
apreciado pelo Senado Federal. A MPV 905, ademais, foi REVOGADA pela MPV 955, de 
20 de abril de 2020, o que impede sua reapreciação na atual sessão legislativa, por se 
tratar de rejeição tácita de seu conteúdo. 
- Nesses termos, prevalecendo a intenção do Relator da MPV 927 na Câmara dos 
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Deputados, será necessário: 
a) apresentar questões de ordem contra a inclusão de matéria nova pelo Relator; 
b) apresentar questões de ordem contra todas as emendas apresentadas à comissão 
mista, validas para apreciação pelo Plenário da Câmara, e emendas a serem apresentadas 
em plenário, que contenham matérias novas sem pertinência temática (medidas relativas 
ao conteúdo original da MPV 927); 
c) apresentar emendas supressivas ou modificativas em plenário, na Câmara e no Senado, 
para alteração do conteúdo da MPV 927 ou de seu Projeto de Lei de Conversão, que tem 
caráter de “emenda substitutiva global” do Relator; 
d) apresentar Destaques para Votação em Separado do art. 37, em especial do PLV do 
Relator, e demais dispositivos por ele mantidos, originais da MPV 927. 
No quadro a seguir, descrevemos as modificações promovidas pelo Relator e sua 
correspondência com o texto original da MPV 927, da MPV 905 e do PLV à MPV 905, não 
apreciado pelo Senado Federal. 
 
 
Em 26 de maio de 2020. 
 

LUIZ ALBERTO DOS SANTOS 
Advogado - Consultor Legislativo do Senado Federal 
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DE 22 DE MARÇO DE 2020 
PROJETO DE LEI DE 

CONVERSÃO À MEDIDA 
PROVISÓRIA Nº 927, DE 2020 

– V4 

Comentários 

Dispõe sobre as medidas 
trabalhistas para 
enfrentamento do estado de 
calamidade pública 
reconhecido pelo Decreto 
Legislativo nº 6, de 20 de 
março de 2020, e da 
emergência de saúde pública 
de importância internacional 
decorrente do coronavírus 
(covid-19), e dá outras 
providências. 

Dispõe sobre as medidas 
trabalhistas para 
enfrentamento do estado de 
calamidade pública 
reconhecido pelo Decreto 
Legislativo nº 6, de 20 de 
março de 2020, e da 
emergência de saúde pública 
de importância internacional 
decorrente do coronavírus 
(covid-19), e dá outras 
providências. 

 

O PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 
62 da Constituição, adota a 
seguinte Medida Provisória, 
com força de lei:  

O Congresso Nacional decreta:  

CAPÍTULO I CAPÍTULO I  
DAS ALTERNATIVAS 
TRABALHISTAS PARA 
ENFRENTAMENTO DO 
ESTADO DE CALAMIDADE 

DAS ALTERNATIVAS 
TRABALHISTAS PARA 
ENFRENTAMENTO DO 
ESTADO DE CALAMIDADE 
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PÚBLICA E DA EMERGÊNCIA 
DE SAÚDE PÚBLICA DE 
IMPORTÂNCIA 
INTERNACIONAL 
DECORRENTE DO 
CORONAVÍRUS (COVID-19)  

PÚBLICA E DA EMERGÊNCIA 
DE SAÚDE PÚBLICA DE 
IMPORTÂNCIA 
INTERNACIONAL 
DECORRENTE DO 
CORONAVÍRUS (COVID-19) 

Art. 1º Esta Medida Provisória 
dispõe sobre as medidas 
trabalhistas que poderão ser 
adotadas pelos empregadores 
para preservação do emprego 
e da renda e para 
enfrentamento do estado de 
calamidade pública 
reconhecido pelo Decreto 
Legislativo nº 6, de 20 de 
março de 2020, e da 
emergência de saúde pública 
de importância internacional 
decorrente do coronavírus 
(covid-19), decretada pelo 
Ministro de Estado da Saúde, 
em 3 de fevereiro de 2020, nos 
termos do disposto na Lei nº 
13.979, de 6 de fevereiro de 
2020. 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre as 
medidas trabalhistas que 
poderão ser adotadas pelos 
empregadores para 
preservação do emprego e da 
renda e para enfrentamento do 
estado de calamidade pública 
reconhecido pelo Decreto 
Legislativo nº 6, de 20 de 
março de 2020, e da 
emergência de saúde pública 
de importância internacional 
decorrente do coronavírus 
(covid-19), decretada pelo 
Ministro de Estado da Saúde, 
em 3 de fevereiro de 2020, nos 
termos do disposto na Lei nº 
13.979, de 6 de fevereiro de 
2020. 

 

Parágrafo único. O disposto 
nesta Medida Provisória se 
aplica durante o estado de 
calamidade pública 
reconhecido pelo Decreto 
Legislativo nº 6, de 2020, e, 
para fins trabalhistas, constitui 
hipótese de força maior, nos 
termos do disposto no art. 501 
da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943. 

Parágrafo único. O disposto 
nesta Lei se aplica durante o 
estado de calamidade pública 
reconhecido pelo Decreto 
Legislativo nº 6, de 20 de 
março de 2020, e, para fins 
trabalhistas, constitui hipótese 
de força maior, nos termos do 
disposto no art. 501 da 
Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943. 

 

Art. 2º Durante o estado de 
calamidade pública a que se 
refere o art. 1º, o empregado e 
o empregador poderão celebrar 
acordo individual escrito, a fim 
de garantir a permanência do 
vínculo empregatício, que terá 
preponderância sobre os 
demais instrumentos 
normativos, legais e negociais, 
respeitados os limites 

Art. 2º Durante o estado de 
calamidade pública a que se 
refere o art. 1º desta Lei, o 
empregado e o empregador 
poderão celebrar acordo 
individual escrito, a fim de 
garantir a permanência do 
vínculo empregatício, que terá 
preponderância sobre os 
demais instrumentos 
normativos, legais e negociais, 
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estabelecidos na Constituição. respeitados os limites 
estabelecidos na Constituição. 

 Parágrafo único. O empregador 
poderá optar por celebrar 
acordo coletivo de trabalho 
com o sindicato da categoria 
profissional para dispor sobre 
as medidas elencadas no art. 
3º desta Lei, o qual, 
excepcionalmente, dispensará 
a aprovação em assembleia. 

Art. 2º, parágrafo único: insere 
a possibilidade de que em 
lugar de acordo individual, seja 
firmado acordo coletivo para 
dispor sobre teletrabalho, 
antecipação de férias, férias 
coletivas, aproveitamento de 
feriados, banco de horas e 
suspensão de exigências 
administrativas em segurança 
e saúde, dispensando a 
aprovação de assembleia. 

Art. 3º Para enfrentamento dos 
efeitos econômicos 
decorrentes do estado de 
calamidade pública e para 
preservação do emprego e da 
renda, poderão ser adotadas 
pelos empregadores, dentre 
outras, as seguintes medidas: 

Art. 3º Para enfrentamento dos 
efeitos econômicos 
decorrentes do estado de 
calamidade pública e para 
preservação do emprego e da 
renda, poderão ser adotadas 
pelos empregadores, dentre 
outras, as seguintes medidas: 

 

I - o teletrabalho; I- o teletrabalho;  
II - a antecipação de férias 
individuais; 

II- a antecipação de férias 
individuais;  

 

III - a concessão de férias 
coletivas; 

III - a concessão de férias 
coletivas; 

 

IV - o aproveitamento e a 
antecipação de feriados; 

IV - o aproveitamento e a 
antecipação de feriados; 

 

V - o banco de horas; V - o banco de horas;  
VI - a suspensão de exigências 
administrativas em segurança e 
saúde no trabalho; 

VI - a suspensão de exigências 
administrativas em segurança 
e saúde no trabalho; 

 

VII - o direcionamento do 
trabalhador para qualificação; e 

 Suprimida a previsão da MPV 
(art. 3º, VII) que previa 
redirecionamento do 
trabalhador para qualificação 
como uma das medidas 
passíveis de adoção. 

VIII - o diferimento do 
recolhimento do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço 
- FGTS.  

VII - o diferimento dos 
depósitos no Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço 
- FGTS. 

 

CAPÍTULO II CAPÍTULO II  
DO TELETRABALHO  DO TELETRABALHO  
Art. 4º Durante o estado de 
calamidade pública a que se 
refere o art. 1º, o empregador 
poderá, a seu critério, alterar o 
regime de trabalho presencial 

Art. 4º Durante o estado de 
calamidade pública a que se 
refere o art. 1º desta Lei, o 
empregador poderá, a seu 
critério, alterar o regime de 
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para o teletrabalho, o trabalho 
remoto ou outro tipo de 
trabalho a distância e 
determinar o retorno ao regime 
de trabalho presencial, 
independentemente da 
existência de acordos 
individuais ou coletivos, 
dispensado o registro prévio da 
alteração no contrato individual 
de trabalho. 

trabalho presencial para o 
teletrabalho, o trabalho remoto 
ou outro tipo de trabalho a 
distância e determinar o 
retorno ao regime de trabalho 
presencial, independentemente 
da existência de acordos 
individuais ou coletivos, 
dispensado o registro prévio da 
alteração no contrato individual 
de trabalho. 

§ 1º Para fins do disposto nesta 
Medida Provisória, considera-
se teletrabalho, trabalho 
remoto ou trabalho a distância 
a prestação de serviços 
preponderante ou totalmente 
fora das dependências do 
empregador, com a utilização 
de tecnologias da informação e 
comunicação que, por sua 
natureza, não configurem 
trabalho externo, aplicável o 
disposto no inciso III do caput 
do art. 62 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 
1943. 

§ 1º Para fins do disposto nesta 
Lei, considera-se teletrabalho, 
trabalho remoto ou trabalho a 
distância a prestação de 
serviços preponderante ou 
totalmente fora das 
dependências do empregador, 
com a utilização de tecnologias 
da informação e comunicação 
que, por sua natureza, não 
configurem trabalho externo, 
aplicável o disposto no inciso III 
do caput do art. 62 da 
Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943. 

 

§ 2º A alteração de que trata o 
caput será notificada ao 
empregado com antecedência 
de, no mínimo, quarenta e oito 
horas, por escrito ou por meio 
eletrônico. 

§ 2º A alteração de que trata o 
caput deste artigo será 
notificada ao empregado com 
antecedência de, no mínimo, 
48 (quarenta e oito) horas, por 
escrito ou por meio eletrônico. 

 

§ 3º As disposições relativas à 
responsabilidade pela 
aquisição, pela manutenção ou 
pelo fornecimento dos 
equipamentos tecnológicos e 
da infraestrutura necessária e 
adequada à prestação do 
teletrabalho, trabalho remoto 
ou trabalho a distância e ao 
reembolso de despesas 
arcadas pelo empregado serão 
previstas em contrato escrito, 
firmado previamente ou no 
prazo de trinta dias, contado da 
data da mudança do regime de 
trabalho. 

§ 3º O empregador estará 
dispensado de realizar termo 
aditivo ao contrato de trabalho, 
bem como de reembolsar 
eventuais despesas arcadas 
pelo empregado com a 
aquisição, a manutenção ou o 
fornecimento dos 
equipamentos tecnológicos e 
da infraestrutura necessária e 
adequada à prestação do 
teletrabalho, do trabalho 
remoto ou do trabalho a 
distância previsto no caput 
deste artigo. 

Altera o § 3º do art. 4º, 
explicitando que o empregador 
não terá que reembolsar 
despesas arcadas pelo 
empregado no regime de 
teletrabalho. A MPV previa que 
essa matéria (reembolso de 
despesas) seria objeto de 
acordo escrito, firmado 
previamente entre empregador 
e trabalhador. 

 



 
 

7 
 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 927, 
DE 22 DE MARÇO DE 2020 

PROJETO DE LEI DE 
CONVERSÃO À MEDIDA 

PROVISÓRIA Nº 927, DE 2020 
– V4 

Comentários 

§ 4º Na hipótese de o 
empregado não possuir os 
equipamentos tecnológicos e a 
infraestrutura necessária e 
adequada à prestação do 
teletrabalho, do trabalho 
remoto ou do trabalho a 
distância: 

§ 4º Na hipótese de o 
empregado não possuir os 
equipamentos tecnológicos e a 
infraestrutura necessária e 
adequada à prestação do 
teletrabalho, do trabalho 
remoto ou do trabalho a 
distância: 

 

I - o empregador poderá 
fornecer os equipamentos em 
regime de comodato e pagar 
por serviços de infraestrutura, 
que não caracterizarão verba 
de natureza salarial; ou 

I – o empregador poderá 
fornecer os equipamentos em 
regime de comodato e pagar 
por serviços de infraestrutura, 
que não caracterizarão verba 
de natureza salarial; ou 

 

II - na impossibilidade do 
oferecimento do regime de 
comodato de que trata o inciso 
I, o período da jornada normal 
de trabalho será computado 
como tempo de trabalho à 
disposição do empregador. 

I – na impossibilidade do 
oferecimento do regime de 
comodato de que trata o inciso 
I deste parágrafo, o período da 
jornada normal de trabalho 
será computado como tempo 
de trabalho à disposição do 
empregador. 

 

§ 5º O tempo de uso de 
aplicativos e programas de 
comunicação fora da jornada 
de trabalho normal do 
empregado não constitui tempo 
à disposição, regime de 
prontidão ou de sobreaviso, 
exceto se houver previsão em 
acordo individual ou coletivo. 

§ 5º O tempo de uso de 
equipamentos tecnológicos e 
de infraestrutura necessária, 
assim como de softwares, 
ferramentas digitais ou 
aplicações de internet 
utilizadas para o teletrabalho 
fora da jornada de trabalho 
normal do empregado não 
constitui tempo à disposição, 
regime de prontidão ou de 
sobreaviso, exceto se houver 
previsão em acordo individual 
ou em acordo ou convenção 
coletiva de trabalho. 

No § 5º do art. 4º é feito ajuste 
redacional para prever de 
forma amais ampla que o 
tempo de uso de equipamentos 
e infraestrutura, aplicativos e 
outros no regime de 
teletrabalho “fora da jornada 
normal” não constitui tempo à 
disposição do empregado. 

 § 6º O empregador poderá 
instalar software, ferramenta 
digital ou aplicação de internet 
para controle das atividades 
nos equipamentos próprios ou 
do empregado, quando do uso 
destes para a execução do 
teletrabalho, devendo informar 
o empregado e obter o seu 
consentimento, na forma da Lei 
nº 13.709, de 14 de agosto de 
2019. 

Incluído o § 6º no art. 4º para 
prever que o empregador 
poderá instalar software, 
ferramenta digital ou aplicação 
de internet para controle das 
atividades nos equipamentos 
próprios ou do empregado, 
mediante consentimento prévio 
do empregado. 

Art. 5º Fica permitida a adoção Art. 5º Fica permitida a adoção  
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do regime de teletrabalho, 
trabalho remoto ou trabalho a 
distância para estagiários e 
aprendizes, nos termos do 
disposto neste Capítulo.  

do regime de teletrabalho, 
trabalho remoto ou trabalho a 
distância para estagiários e 
aprendizes, nos termos do 
disposto neste Capítulo. 

CAPÍTULO III CAPÍTULO III  
DA ANTECIPAÇÃO DE 
FÉRIAS INDIVIDUAIS  

DA ANTECIPAÇÃO DE 
FÉRIAS INDIVIDUAIS 

 

Art. 6º Durante o estado de 
calamidade pública a que se 
refere o art. 1º, o empregador 
informará ao empregado sobre 
a antecipação de suas férias 
com antecedência de, no 
mínimo, quarenta e oito horas, 
por escrito ou por meio 
eletrônico, com a indicação do 
período a ser gozado pelo 
empregado. 

Art. 6º Durante o estado de 
calamidade pública a que se 
refere o art. 1º desta Lei, o 
empregador informará ao 
empregado sobre a 
antecipação de suas férias com 
antecedência de, no mínimo, 
48 (quarenta e oito) horas, por 
escrito ou por meio eletrônico, 
com a indicação do período a 
ser gozado pelo empregado. 

 

§ 1º As férias:  § 1º As férias:  
I - não poderão ser gozadas 
em períodos inferiores a cinco 
dias corridos; e 

I - não poderão ser gozadas 
em períodos inferiores a 5 
(cinco) dias corridos; e 

 

II - poderão ser concedidas por 
ato do empregador, ainda que 
o período aquisitivo a elas 
relativo não tenha transcorrido. 

II - poderão ser concedidas 
por ato do empregador, ainda 
que o período aquisitivo a elas 
relativo não tenha transcorrido. 

 

§ 2º Adicionalmente, 
empregado e empregador 
poderão negociar a 
antecipação de períodos 
futuros de férias, mediante 
acordo individual escrito. 

§ 2º Adicionalmente, 
empregado e empregador 
poderão negociar a 
antecipação de períodos 
futuros de férias, mediante 
acordo individual escrito. 

 

§ 3º Os trabalhadores que 
pertençam ao grupo de risco 
do coronavírus (covid-19) serão 
priorizados para o gozo de 
férias, individuais ou coletivas, 
nos termos do disposto neste 
Capítulo e no Capítulo IV. 

§ 3º Os trabalhadores que 
pertençam ao grupo de risco 
do coronavírus (covid-19) 
serão priorizados para o gozo 
de férias, individuais ou 
coletivas, nos termos do 
disposto neste Capítulo e no 
Capítulo IV desta Lei. 

 

 § 4º Enquanto durar o estado 
de calamidade, não se aplica o 
disposto no art. 137 da 
Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943. 

Inserido o § 4º no art. 6º, 
prevendo que durante a 
calamidade covid-19 não será 
paga a dobra das férias pelo 
fato de não serem concedidas 
no prazo de 12 meses após a 
aquisição do direito. 

Art. 7º Durante o estado de 
calamidade pública a que se 

Art. 7º Durante o estado de 
calamidade pública a que se 
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refere o art. 1º, o empregador 
poderá suspender as férias ou 
licenças não remuneradas dos 
profissionais da área de saúde 
ou daqueles que 
desempenhem funções 
essenciais, mediante 
comunicação formal da decisão 
ao trabalhador, por escrito ou 
por meio eletrônico, 
preferencialmente com 
antecedência de quarenta e 
oito horas. 

refere o art. 1º desta Lei, o 
empregador poderá suspender 
as férias ou licenças não 
remuneradas dos profissionais 
da área de saúde ou daqueles 
que desempenhem funções 
essenciais, mediante 
comunicação formal da decisão 
ao trabalhador, por escrito ou 
por meio eletrônico, 
preferencialmente com 
antecedência de 48 (quarenta 
e oito) horas. 

Art. 8º Para as férias 
concedidas durante o estado 
de calamidade pública a que se 
refere o art. 1º, o empregador 
poderá optar por efetuar o 
pagamento do adicional de um 
terço de férias após sua 
concessão, até a data em que 
é devida a gratificação natalina 
prevista no art. 1º da Lei nº 
4.749, de 12 de agosto de 
1965. 

Art. 8º Para as férias 
concedidas durante o estado 
de calamidade pública a que se 
refere o art. 1º desta Lei, o 
empregador poderá optar por 
efetuar o pagamento do 
adicional de 1/3 (um terço) de 
férias após sua concessão, até 
a data em que é devida a 
gratificação natalina prevista no 
art. 1º da Lei nº 4.749, de 12 de 
agosto de 1965. 

 

Parágrafo único. O eventual 
requerimento por parte do 
empregado de conversão de 
um terço de férias em abono 
pecuniário estará sujeito à 
concordância do empregador, 
aplicável o prazo a que se 
refere o caput. 

Parágrafo único. O eventual 
requerimento por parte do 
empregado de conversão de 
1/3 (um terço) de férias em 
abono pecuniário estará sujeito 
à concordância do 
empregador, aplicável o prazo 
a que se refere o caput deste 
artigo. 

 

Art. 9º O pagamento da 
remuneração das férias 
concedidas em razão do 
estado de calamidade pública a 
que se refere o art. 1º poderá 
ser efetuado até o quinto dia 
útil do mês subsequente ao 
início do gozo das férias, não 
aplicável o disposto no art. 145 
da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1943. 

Art. 9º O pagamento da 
remuneração das férias 
concedidas em razão do 
estado de calamidade pública a 
que se refere o art. 1º desta Lei 
poderá ser efetuado até o 5º 
(quinto) dia útil do mês 
subsequente ao início do gozo 
das férias, não aplicável o 
disposto no art. 145 da 
Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943. 

 

Art. 10. Na hipótese de 
dispensa do empregado, o 

Art. 10. Na hipótese de 
rescisão do contrato de 
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empregador pagará, 
juntamente com o pagamento 
dos haveres rescisórios, os 
valores ainda não adimplidos 
relativos às férias.  

trabalho, os valores das férias, 
individuais ou coletivas, ainda 
não adimplidos serão pagos 
juntamente com as verbas 
rescisórias devidas. 

 Parágrafo único. As férias 
antecipadas gozadas, cujo 
período não tenha sido 
adquirido, serão descontadas 
das verbas rescisórias devidas 
ao empregado no caso de 
pedido de demissão. 

Inserido parágrafo único no art. 
10 para prever que serão 
descontadas das verbas 
rescisórias em caso de pedido 
de demissão as férias 
antecipadas gozadas cujo 
período não tenha sido 
adquirido. 

CAPÍTULO IV CAPÍTULO IV  
DA CONCESSÃO DE FÉRIAS 
COLETIVAS  

DA CONCESSÃO DE FÉRIAS 
COLETIVAS 

 

Art. 11. Durante o estado de 
calamidade pública a que se 
refere o art. 1º, o empregador 
poderá, a seu critério, conceder 
férias coletivas e deverá 
notificar o conjunto de 
empregados afetados com 
antecedência de, no mínimo, 
quarenta e oito horas, não 
aplicáveis o limite máximo de 
períodos anuais e o limite 
mínimo de dias corridos 
previstos na Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 
1943. 

Art. 11. Durante o estado de 
calamidade pública a que se 
refere o art. 1º desta Lei, o 
empregador poderá, a seu 
critério, conceder férias 
coletivas, a todos os 
empregados ou a setores da 
empresa, e deverá notificar o 
conjunto de empregados 
afetados, por escrito ou por 
meio eletrônico, com 
antecedência de, no mínimo, 
48 (quarenta e oito) horas, não 
aplicáveis o limite máximo de 
períodos anuais e o limite 
mínimo de dias corridos 
previstos na Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943, podendo ser 
concedidas por prazo superior 
a 30 (trinta) dias. 

Alterado o art. 11 para permitir 
que a comunicação de férias 
coletivas seja feita inclusive por 
meio eletrônico, e para 
explicitar que as férias 
coletivas poderão ser 
concedidas por prazo superior 
a 30 dias. 

 Parágrafo único. Aplicam-se às 
férias coletivas o disposto no § 
1º do art. 6º, no art. 8º e no art. 
9º desta Lei. 

Inclui parágrafo único no art. 11 
para prever que no caso de 
férias coletivas sua duração 
não será inferior a 5 dias, o 
pagamento do adicional de 1/3 
poderá ser feito após o gozo e 
que o pagamento das férias 
poderá ser feito até o 5º dia do 
mês seguinte. 

Art. 12. Ficam dispensadas a 
comunicação prévia ao órgão 
local do Ministério da Economia 

Art. 12. O empregador deverá 
comunicar ao órgão local do 
Ministério da Economia e ao 

Altera o art. 12 para prever que 
o empregador deverá 
comunicar o órgão local do Min 
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e a comunicação aos 
sindicatos representativos da 
categoria profissional, de que 
trata o art. 139 da 
Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.  

sindicato representativo da 
categoria profissional, no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas, 
contado da notificação aos 
empregados, por escrito ou por 
meio eletrônico, as datas de 
início e fim das férias e os 
estabelecimentos ou setores 
abrangidos pela medida. 

da Economia e ao sindicato em 
48h da notificação dos 
empregados as datas de início 
e fim das férias coletivas e 
estabelecimentos ou setores 
abrangidos. 

CAPÍTULO V CAPÍTULO V  
DO APROVEITAMENTO E DA 
ANTECIPAÇÃO DE 
FERIADOS  

DO APROVEITAMENTO E DA 
ANTECIPAÇÃO DE 
FERIADOS 

 

Art. 13. Durante o estado de 
calamidade pública, os 
empregadores poderão 
antecipar o gozo de feriados 
não religiosos federais, 
estaduais, distritais e 
municipais e deverão notificar, 
por escrito ou por meio 
eletrônico, o conjunto de 
empregados beneficiados com 
antecedência de, no mínimo, 
quarenta e oito horas, 
mediante indicação expressa 
dos feriados aproveitados. 

Art. 13. Durante o estado de 
calamidade pública, os 
empregadores poderão 
antecipar o gozo de feriados 
federais, estaduais, distritais e 
municipais, inclusive os 
religiosos, e deverão notificar, 
por escrito ou por meio 
eletrônico, o conjunto de 
empregados beneficiados com 
antecedência de, no mínimo, 
48 (quarenta e oito) horas, 
mediante indicação expressa 
dos feriados aproveitados. 

 

§ 1º Os feriados a que se 
refere o caput poderão ser 
utilizados para compensação 
do saldo em banco de horas. 

§ 1º Os feriados a que se 
refere o caput deste artigo 
poderão ser utilizados para 
compensação do saldo em 
banco de horas. 

 

§ 2º O aproveitamento de 
feriados religiosos dependerá 
de concordância do 
empregado, mediante 
manifestação em acordo 
individual escrito.  

§ 2º O disposto nesta Lei 
prevalecerá sobre norma mais 
favorável ao empregado 
estabelecida em acordo 
coletivo ou convenção coletiva 
de trabalho vigente dispondo 
sobre o trabalho em feriados. 

Altera o § 2º no art. 13, que 
trata da antecipação de 
feriados, para afastar a 
previsão de que o 
aproveitamento de feriados 
religiosos dependerá da 
concordância do empregado, e 
para afastar norma mais 
benéfica estabelecida em 
acordo ou convenção coletiva. 

 § 3º Poderão ser antecipados 
os feriados dos próximos 18 
(dezoito) meses contados da 
data de entrada em vigor desta 
Lei. 

Insere § 3º no art. 13 para 
permitir que sejam antecipados 
feriados dos 18 meses 
seguintes ao da vigência da 
Lei, ou seja, até, pelo menos 
novembro de 2021. 

CAPÍTULO VI CAPÍTULO VI  
DO BANCO DE HORAS  DO BANCO DE HORAS  
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Art. 14. Durante o estado de 
calamidade pública a que se 
refere o art. 1º, ficam 
autorizadas a interrupção das 
atividades pelo empregador e a 
constituição de regime especial 
de compensação de jornada, 
por meio de banco de horas, 
em favor do empregador ou do 
empregado, estabelecido por 
meio de acordo coletivo ou 
individual formal, para a 
compensação no prazo de até 
dezoito meses, contado da 
data de encerramento do 
estado de calamidade pública. 

Art. 14. Durante o estado de 
calamidade pública a que se 
refere o art. 1º desta Lei, ficam 
autorizadas a interrupção das 
atividades pelo empregador e a 
constituição de regime especial 
de compensação de jornada, 
por meio de banco de horas, 
em favor do empregador ou do 
empregado, estabelecido por 
meio de acordo coletivo ou 
individual formal, para a 
compensação no prazo de até 
12 (doze) meses, contado da 
data de encerramento do 
estado de calamidade pública. 

 

§ 1º A compensação de tempo 
para recuperação do período 
interrompido poderá ser feita 
mediante prorrogação de 
jornada em até duas horas, 
que não poderá exceder dez 
horas diárias. 

§ 1º A compensação de tempo 
para recuperação do período 
interrompido poderá ser feita 
mediante prorrogação de 
jornada em até 2 (duas) horas, 
que não poderá exceder 10 
(dez) horas diárias, podendo 
ser realizada aos finais de 
semana, respeitado o 
descanso semanal mínimo de, 
pelo menos, 1 (um) domingo 
por mês. 

Altera o § 1º do art. 14 para 
permitir que o saldo de horas 
devido pelo empregado em 
caso de interrupção de 
atividades pelo empregador 
durante a calamidade possa 
ser compensado aos finais de 
semana, com respeito de um 
domingo por mês de descanso. 

§ 2º A compensação do saldo 
de horas poderá ser 
determinada pelo empregador 
independentemente de 
convenção coletiva ou acordo 
individual ou coletivo.  

§ 2º A compensação do saldo 
de horas poderá ser 
determinada pelo empregador 
independentemente de 
convenção coletiva ou acordo 
individual ou coletivo e será 
comunicada ao empregado 
com antecedência de 5 (cinco) 
dias úteis. 

Altera o § 2º do art. 14 para 
prever que a compensação dos 
alo de horas deverá ser 
comunicada ao empregado 
com 5 dias úteis de 
antecedência. 

 § 3º O empregado do grupo de 
risco ou que se ausentar do 
trabalho por motivos de 
isolamento ou de quarentena 
imposto por ato do poder 
público, sem apresentação de 
atestado médico ou de 
documento comprobatório de 
afastamento, poderá 
compensar o saldo de horas no 
prazo de 12 (doze) meses, sem 
necessidade de acordo 
coletivo. 

Insere novo § 3º no art. 14 para 
prever que o empregado do 
grupo de risco ou que se 
ausentar do trabalho por 
motivos de isolamento ou de 
quarentena imposto por ato do 
poder público, sem 
apresentação de atestado 
médico ou de documento 
comprobatório de afastamento, 
poderá compensar o saldo de 
horas no prazo de 12 meses, 
sem necessidade de acordo 
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coletivo. 
CAPÍTULO VII CAPÍTULO VII  
DA SUSPENSÃO DE 
EXIGÊNCIAS 
ADMINISTRATIVAS EM 
SEGURANÇA E SAÚDE NO 
TRABALHO  

DA SUSPENSÃO DE 
EXIGÊNCIAS 
ADMINISTRATIVAS EM 
SEGURANÇA E SAÚDE NO 
TRABALHO 

 

Art. 15. Durante o estado de 
calamidade pública a que se 
refere o art. 1º, fica suspensa a 
obrigatoriedade de realização 
dos exames médicos 
ocupacionais, clínicos e 
complementares, exceto dos 
exames demissionais. 

Art. 15. Durante o estado de 
calamidade pública a que se 
refere o art. 1º desta Lei, fica 
suspensa a obrigatoriedade de 
realização dos exames 
médicos ocupacionais, clínicos 
e complementares, exceto dos 
exames demissionais. 

 

 § 1º Fica mantida a 
obrigatoriedade de realização 
de exames ocupacionais e 
treinamentos periódicos aos 
trabalhadores da área de 
saúde e áreas auxiliares em 
efetivo exercício em ambiente 
hospitalar, os quais terão 
prioridade para submissão a 
teste de identificação da covid-
19 previstos em normas de 
segurança e saúde do trabalho 
ou regulamentação 
internacional. 

Insere § 1º no art. 15 para 
manter a obrigatoriedade de 
exames ocupacionais e 
treinamentos periódicos aos 
trabalhadores da área de 
saúde e áreas auxiliares em 
efetivo exercício em ambiente 
hospitalar, e assegurar a 
prioridade para submissão a 
teste de identificação da covid-
19. 

§ 1º Os exames a que se refere 
caput serão realizados no 
prazo de sessenta dias, 
contado da data de 
encerramento do estado de 
calamidade pública. 

§ 2º Os exames a que se refere 
o caput deste artigo serão 
realizados no prazo de 180 
(cento e oitenta) dias, contado 
da data de encerramento do 
estado de calamidade pública. 

Altera o § 2º do art. 15 para 
ampliar de 60 para 180 dias o 
prazo para que sejam 
realizados os exames médicos 
ocupacionais, clínicos e 
complementares cuja 
obrigatoriedade fica suspensa 
durante a calamidade. 

§ 2º Na hipótese de o médico 
coordenador de programa de 
controle médico e saúde 
ocupacional considerar que a 
prorrogação representa risco 
para a saúde do empregado, o 
médico indicará ao empregador 
a necessidade de sua 
realização.  

§ 3º Na hipótese de o médico 
coordenador de programa de 
controle médico e saúde 
ocupacional considerar que a 
prorrogação representa risco 
para a saúde do empregado, o 
médico indicará ao empregador 
a necessidade de sua 
realização. 

 

§ 3º O exame demissional 
poderá ser dispensado caso o 
exame médico ocupacional 
mais recente tenha sido 

§ 4º O exame demissional 
poderá ser dispensado caso o 
exame médico ocupacional 
mais recente tenha sido 
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realizado há menos de cento e 
oitenta dias. 

realizado há menos de 180 
(cento e oitenta dias). 

 § 5º Fica dispensada a 
realização dos exames a que 
se refere o caput deste artigo, 
inclusive os demissionais, nos 
contratos de trabalho de curta 
duração, de safra e por prazo 
determinado. 

Insere § 5º no art. 15 para 
dispensar os exames médicos 
ocupacionais, clínicos e 
complementares no caso de 
trabalhos de curta duração, de 
safra ou por prazo 
determinado. 

Art. 16. Durante o estado de 
calamidade pública a que se 
refere o art. 1º, fica suspensa a 
obrigatoriedade de realização 
de treinamentos periódicos e 
eventuais dos atuais 
empregados, previstos em 
normas regulamentadoras de 
segurança e saúde no trabalho. 

Art. 16. Durante o estado de 
calamidade pública a que se 
refere o art. 1º desta Lei, fica 
suspensa a obrigatoriedade de 
realização de treinamentos 
periódicos e eventuais dos 
atuais empregados, previstos 
em normas regulamentadoras 
de segurança e saúde no 
trabalho. 

 

§ 1º Os treinamentos de que 
trata o caput serão realizados 
no prazo de noventa dias, 
contado da data de 
encerramento do estado de 
calamidade pública. 

§ 1º Os treinamentos de que 
trata o caput deste artigo serão 
realizados no prazo de 180 
(cento e oitenta) dias, contado 
da data de encerramento do 
estado de calamidade pública. 

Altera o § 1º do art. 16 
passando de 90 para 180 dias 
o prazo para que os 
treinamentos periódicos 
obrigatórios de segurança e 
saúde no trabalho, que ficam 
suspensos durante a 
calamidade, sejam realizados. 

§ 2º Durante o estado de 
calamidade pública a que se 
refere o art. 1º, os treinamentos 
de que trata o caput poderão 
ser realizados na modalidade 
de ensino a distância e caberá 
ao empregador observar os 
conteúdos práticos, de modo a 
garantir que as atividades 
sejam executadas com 
segurança. 

§ 2º Durante o estado de 
calamidade pública a que se 
refere o art. 1º desta Lei, os 
treinamentos de que trata o 
caput deste artigo poderão ser 
realizados na modalidade de 
ensino a distância e caberá ao 
empregador observar os 
conteúdos práticos, de modo a 
garantir que as atividades 
sejam executadas com 
segurança. 

 

Art. 17. As comissões internas 
de prevenção de acidentes 
poderão ser mantidas até o 
encerramento do estado de 
calamidade pública e os 
processos eleitorais em curso 
poderão ser suspensos.  

Art. 17. As comissões internas 
de prevenção de acidentes 
poderão ser mantidas até o 
encerramento do estado de 
calamidade pública e os 
processos eleitorais em curso 
poderão ser suspensos, sendo 
retomados após o 
encerramento do estado de 
calamidade pública. 

Altera o art. 17, caput, para 
prever a retomada da de 
processos eleitorais das CIPAS 
após o encerramento da 
calamidade. 

 Parágrafo único. Fica suspensa Insere par. Único no art. 17 
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a realização de quaisquer 
reuniões ordinárias presenciais 
até o encerramento do estado 
de calamidade pública. 

para prever que ficam 
suspensas reuniões 
presenciais das CIPAS até o 
fim da calamidade. 

CAPÍTULO VIII   
DO DIRECIONAMENTO DO 
TRABALHADOR PARA 
QUALIFICAÇÃO  

  

Art. 18. Durante o estado de 
calamidade pública a que se 
refere o art. 1º, o contrato de 
trabalho poderá ser suspenso, 
pelo prazo de até quatro 
meses, para participação do 
empregado em curso ou 
programa de qualificação 
profissional não presencial 
oferecido pelo empregador, 
diretamente ou por meio de 
entidades responsáveis pela 
qualificação, com duração 
equivalente à suspensão 
contratual. (Revogado pela 
Medida Provisória nº 928, de 
2020) 

 Suprimido o art. 18 da MPV, 
que havia sido revogado pela 
MPV 928. 
O art. 18 previa que o 
empregador poderia suspender 
o contrato de trabalho por até 4 
meses para participação do 
empregado em curso ou 
programa de qualificação, 
podendo apenas fazer jus a 
ajuda compensatória. 
 
A revogação ocorreu em 
23.03.2020, ou seja, 24h após 
a edição da MPV 927, sendo 
improvável que haja efeitos da 
norma revogada a serem 
disciplinados pelo Congresso 
em face desse curto prazo. 

§ 1º A suspensão de que trata 
o caput: (Revogado pela 
Medida Provisória nº 928, de 
2020) 

  

I - Não dependerá de acordo 
ou convenção coletiva; 
(Revogado pela Medida 
Provisória nº 928, de 2020) 

  

II - Poderá ser acordada 
individualmente com o 
empregado ou o grupo de 
empregados; e (Revogado pela 
Medida Provisória nº 928, de 
2020) 

  

III - será registrada em carteira 
de trabalho física ou eletrônica. 
(Revogado pela Medida 
Provisória nº 928, de 2020) 

  

§ 2º O empregador poderá 
conceder ao empregado ajuda 
compensatória mensal, sem 
natureza salarial, durante o 
período de suspensão 
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contratual nos termos do 
disposto no caput, com valor 
definido livremente entre 
empregado e empregador, via 
negociação individual. 
(Revogado pela Medida 
Provisória nº 928, de 2020) 
§ 3º Durante o período de 
suspensão contratual para 
participação em curso ou 
programa de qualificação 
profissional, o empregado fará 
jus aos benefícios 
voluntariamente concedidos 
pelo empregador, que não 
integrarão o contrato de 
trabalho. (Revogado pela 
Medida Provisória nº 928, de 
2020) 

  

§ 4º Nas hipóteses de, durante 
a suspensão do contrato, o 
curso ou programa de 
qualificação profissional não 
ser ministrado ou o empregado 
permanecer trabalhando para o 
empregador, a suspensão 
ficará descaracterizada e 
sujeitará o empregador: 
(Revogado pela Medida 
Provisória nº 928, de 2020) 

  

I - Ao pagamento imediato dos 
salários e dos encargos sociais 
referentes ao período; 
(Revogado pela Medida 
Provisória nº 928, de 2020) 

  

II - Às penalidades cabíveis 
previstas na legislação em 
vigor; e (Revogado pela 
Medida Provisória nº 928, de 
2020) 

  

III - às sanções previstas em 
acordo ou convenção coletiva. 
(Revogado pela Medida 
Provisória nº 928, de 2020) 

  

§ 5º Não haverá concessão de 
bolsa-qualificação no âmbito da 
suspensão de contrato de 
trabalho para qualificação do 
trabalhador de que trata este 
artigo e o art. 476-A da 
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Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1943. 
(Revogado pela Medida 
Provisória nº 928, de 2020) 
CAPÍTULO IX CAPÍTULO VIII  
DO DIFERIMENTO DO 
RECOLHIMENTO DO FUNDO 
DE GARANTIA DO TEMPO DE 
SERVIÇO  

DO DIFERIMENTO DO 
DEPÓSITO NO FUNDO DE 
GARANTIA DO TEMPO DE 
SERVIÇO 

 

Art. 19. Fica suspensa a 
exigibilidade do recolhimento 
do FGTS pelos empregadores, 
referente às competências de 
março, abril e maio de 2020, 
com vencimento em abril, maio 
e junho de 2020, 
respectivamente. 

Art. 18. Fica suspensa a 
exigibilidade do depósito no 
FGTS pelos empregadores, 
referente às competências de 
março a novembro de 2020, 
com vencimento entre abril e 
dezembro de 2020, 
respectivamente. 

Altera o art. 19 (art. 18 do PLV) 
para ampliar a suspensão de 
exigibilidade de recolhimento 
do FGTS para as 
competências de março a 
novembro de 2020. Assim, 
serão mais 6 meses de 
suspensão da obrigação. 

Parágrafo único. Os 
empregadores poderão fazer 
uso da prerrogativa prevista no 
caput independentemente: 

Parágrafo único. Os 
empregadores poderão fazer 
uso da prerrogativa prevista no 
caput deste artigo 
independentemente: 

 

I - do número de empregados; I - do número de empregados;   
II - do regime de tributação; II - do regime de tributação;  
III - da natureza jurídica; III - da natureza jurídica;  
IV - do ramo de atividade 
econômica; e 

IV - do ramo de atividade 
econômica; e 

 

V - da adesão prévia. V - da adesão prévia.  
Art. 20. O recolhimento das 
competências de março, abril e 
maio de 2020 poderá ser 
realizado de forma parcelada, 
sem a incidência da 
atualização, da multa e dos 
encargos previstos no art. 22 
da Lei nº 8.036, de 11 de maio 
de 1990. 

Art. 19. O depósito das 
competências de março a 
dezembro de 2020 poderá ser 
realizado de forma parcelada, 
sem a incidência da 
atualização, da multa e dos 
encargos previstos no art. 22 
da Lei nº 8.036, de 11 de maio 
de 1990. 

Altera o art. 20 (art. 19 do PLV) 
para prever que o pagamento 
das competências de março a 
dezembro de 2020 (e não mais 
março a maio) poderão ser 
feitas de forma parcelada. O 
§1º mantém o número de 
parcelas (6 parcelas mensais, 
ou seja, o empregador 
recolherá as 9 parcelas 
suspensas em até 6 meses a 
partir de janeiro de 2021. 

§ 1º O pagamento das 
obrigações referentes às 
competências mencionadas no 
caput será quitado em até seis 
parcelas mensais, com 
vencimento no sétimo dia de 
cada mês, a partir de julho de 
2020, observado o disposto no 
caput do art. 15 da Lei nº 

§ 1º Os depósitos referentes às 
competências mencionadas no 
caput serão realizados em até 
6 (seis) parcelas mensais, com 
vencimento no 7º (sétimo) dia 
de cada mês, a partir de janeiro 
de 2021, observado o disposto 
no caput do art. 15 da Lei nº 
8.036, de 1990. 

Altera o § 1º do art. 20 (art. 19 
do PLV) para prever que as 
parcelas do FGTS não 
recolhido até dez. 2020 serão 
recolhidas a partir de janeiro de 
2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8036consol.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8036consol.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8036consol.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8036consol.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8036consol.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8036consol.htm#art15
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8.036, de 1990. 
§ 2º Para usufruir da 
prerrogativa prevista no caput, 
o empregador fica obrigado a 
declarar as informações, até 20 
de junho de 2020, nos termos 
do disposto no inciso IV do 
caput do art. 32 da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991, 
e no Decreto nº 3.048, de 6 de 
maio de 1999, observado que: 

§ 2º Para usufruir da 
prerrogativa prevista no caput 
deste artigo, o empregador fica 
obrigado a declarar as 
informações, até 20 de 
dezembro de 2020, nos termos 
do disposto no inciso IV do 
caput do art. 32 da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991, 
observado que: 

Altera o § 1º do art. 20 (art. 19 
do PLV) para prever que o 
prazo para declarar 
informações para fazer jus ao 
parcelamento se encerrará em 
20.12.2020 e não mais 
20.06.2020.  

I - as informações prestadas 
constituirão declaração e 
reconhecimento dos créditos 
delas decorrentes, 
caracterizarão confissão de 
débito e constituirão 
instrumento hábil e suficiente 
para a cobrança do crédito de 
FGTS; e 

I – as informações prestadas 
constituirão declaração e 
reconhecimento dos créditos 
delas decorrentes, 
caracterizarão confissão de 
débito e constituirão 
instrumento hábil e suficiente 
para a cobrança do crédito de 
FGTS; e 

 

II - os valores não declarados, 
nos termos do disposto neste 
parágrafo, serão considerados 
em atraso, e obrigarão o 
pagamento integral da multa e 
dos encargos devidos nos 
termos do disposto no art. 22 
da Lei nº 8.036, de 1990. 

II – os valores não declarados, 
nos termos do disposto neste 
parágrafo, serão considerados 
em atraso, e obrigarão o 
pagamento integral da multa e 
dos encargos devidos nos 
termos do disposto no art. 22 
da Lei nº 8.036, de 11 de maio 
de 1990. 

 

Art. 21. Na hipótese de 
rescisão do contrato de 
trabalho, a suspensão prevista 
no art. 19 ficará resolvida e o 
empregador ficará obrigado: 

Art. 20. Na hipótese de 
rescisão do contrato de 
trabalho, a suspensão prevista 
no art. 18 desta Lei ficará 
resolvida e o empregador ficará 
obrigado: 

 

I - ao recolhimento dos valores 
correspondentes, sem 
incidência da multa e dos 
encargos devidos nos termos 
do disposto no art. 22 da Lei nº 
8.036, de 1990, caso seja 
efetuado dentro do prazo legal 
estabelecido para sua 
realização; e 

I – ao depósito dos valores 
correspondentes, sem 
incidência da multa e dos 
encargos devidos nos termos 
do disposto no art. 22 da Lei nº 
8.036, de 11 de maio de 1990, 
caso seja efetuado dentro do 
prazo legal estabelecido para 
sua realização; 

 

II - ao depósito dos valores 
previstos no art. 18 da Lei nº 
8.036, de 1990. 

II – ao depósito dos valores 
previstos no caput do art. 18 da 
Lei nº 8.036, de 11 de maio de 
1990; e 

Altera o art. 19 (art. 20 do PLV) 
modificando o inciso II para 
prever que em caso de 
rescisão de contrato de 
trabalho cuja exigibilidade do 
FGTS tenha sido suspensa, o 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm#art32iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm#art32iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm#art32iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm#art32iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8036consol.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8036consol.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8036consol.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8036consol.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8036consol.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8036consol.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8036consol.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8036consol.htm#art18
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8036consol.htm#art18
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8036consol.htm#art18
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8036consol.htm#art18
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valor integral, da contribuição 
mensal prevista no art. 18, 
caput, da Lei 8.036, será 
devida no ato da rescisão. 

 III – ao depósito, na conta 
vinculada do trabalhador no 
FGTS, de 20% (vinte por 
cento) do montante de todos os 
depósitos realizados na 
referida conta durante a 
vigência do contrato de 
trabalho, atualizados 
monetariamente e acrescidos 
dos respectivos juros, nos 
termos do parágrafo único do 
art. 1º desta Lei. 

Além disso, insere inciso III 
nesse artigo, para prever, 
contrariando ao 
Constituição, que a multa 
sobre o saldo do FGTS será 
reduzida para 20% e não os 
40% previstos no § 1º do art. 
18 da Lei 8.036, aplicado 
somente sobre o valor dos 
depósitos efetuados na 
conta vinculada do 
trabalhador. 
Assim, além da redução da 
multa, não serão computados 
os valores relativos a 9 meses 
de FGTS objeto da suspensão 
de exigibilidade. 
A MPV não alterava o direito à 
multa de 40%, embora 
penalizasse o trabalhador em 
face da não previsão de 
correção e juros sobre os 
valores não pagos em face da 
suspensão. 

Parágrafo único. Na hipótese 
prevista no caput, as eventuais 
parcelas vincendas terão sua 
data de vencimento antecipada 
para o prazo aplicável ao 
recolhimento previsto no art. 18 
da Lei nº 8.036, de 1990. 

Parágrafo único. Na hipótese 
prevista no caput deste artigo, 
as eventuais parcelas 
vincendas terão sua data de 
vencimento antecipada para o 
prazo aplicável ao recolhimento 
previsto no art. 18 da Lei nº 
8.036, de 11 de maio de 1990. 

 

Art. 22. As parcelas de que 
trata o art. 20, caso 
inadimplidas, estarão sujeitas à 
multa e aos encargos devidos 
nos termos do disposto no art. 
22 da Lei nº 8.036, de 1990. 

Art. 21. As parcelas de que 
trata o art. 19 desta Lei, caso 
inadimplidas, estarão sujeitas à 
multa e aos encargos devidos 
nos termos do disposto no art. 
22 da Lei nº 8.036, de 11 de 
maio 1990. 

 

Art. 23. Fica suspensa a 
contagem do prazo 
prescricional dos débitos 
relativos a contribuições do 
FGTS pelo prazo de cento e 
vinte dias, contado da data de 
entrada em vigor desta Medida 

Art. 22. Fica suspensa a 
contagem do prazo 
prescricional dos débitos 
relativos aos depósitos no 
FGTS pelo prazo de 240 
(duzentos e quarenta) dias, 
contado da data de entrada em 

Altera o art. 23 (art. 22 do PLV) 
par ampliar para 240 dias o 
prazo de suspensão da 
prescrição de débitos do 
FGTS. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8036consol.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8036consol.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8036consol.htm#art22
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Provisória. vigor desta Lei. 
Art. 24. O inadimplemento das 
parcelas previstas no § 1º do 
art. 20 ensejará o bloqueio do 
certificado de regularidade do 
FGTS. 

Art. 23. O inadimplemento das 
parcelas previstas no § 1º do 
art. 19 desta Lei ensejará o 
bloqueio do certificado de 
regularidade do FGTS. 

 

Art. 25. Os prazos dos 
certificados de regularidade 
emitidos anteriormente à data 
de entrada em vigor desta 
Medida Provisória serão 
prorrogados por noventa dias. 

Art. 24. Os prazos dos 
certificados de regularidade 
emitidos anteriormente à data 
de entrada em vigor desta Lei 
serão prorrogados por 180 
(cento e oitenta) dias. 

 

Parágrafo único. Os 
parcelamentos de débito do 
FGTS em curso que tenham 
parcelas a vencer nos meses 
de março, abril e maio não 
impedirão a emissão de 
certificado de regularidade.  

Parágrafo único. Os 
parcelamentos de débito do 
FGTS em curso que tenham 
parcelas a vencer nos meses 
de março a dezembro de 2020 
não impedirão a emissão de 
certificado de regularidade. 

Altera o par. Único do art. 25 
(art. 24 do PLV) para ampliar 
para dez. 2020 o prazo em que 
poderá ser emitido certificado 
de regularidade do FGTS, no 
caso de parcelamentos de 
débitos com parcelas a vencer 
até dez 2020. 

CAPÍTULO X CAPÍTULO IX  
OUTRAS DISPOSIÇÕES EM 
MATÉRIA TRABALHISTA  

OUTRAS DISPOSIÇÕES EM 
MATÉRIA TRABALHISTA 

 

Art. 26. Durante o de estado de 
calamidade pública a que se 
refere o art. 1º, é permitido aos 
estabelecimentos de saúde, 
mediante acordo individual 
escrito, mesmo para as 
atividades insalubres e para a 
jornada de doze horas de 
trabalho por trinta e seis horas 
de descanso: 

Art. 25. Durante o estado de 
calamidade pública a que se 
refere o art. 1º desta Lei, é 
permitido aos estabelecimentos 
de saúde, mediante acordo 
individual escrito,  

 

I - prorrogar a jornada de 
trabalho, nos termos do 
disposto no art. 61 da 
Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1943; 
e 

prorrogar a jornada de 
trabalho, nos termos do 
disposto no art. 61 da 
Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943. 

 

II - adotar escalas de horas 
suplementares entre a décima 
terceira e a vigésima quarta 
hora do intervalo interjornada, 
sem que haja penalidade 
administrativa, garantido o 
repouso semanal remunerado 
nos termos do disposto no art. 
67 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo 

 Suprime o inciso II do art. 26 
(art. 25 do PLV) que permitia a 
adoção de escalas de horas 
suplementares, sem 
penalidade administrativa, no 
caso de estabelecimentos de 
saúde, desde que respeitado o 
repouso semanal 
remunerando. 
Assim, não haverá qualquer 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art61
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art61
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art61
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art61
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art61
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Decreto-Lei nº 5.452, de 1943. impedimento à prorrogação de 
jornada desses profissionais.  

Art. 27. As horas 
suplementares computadas em 
decorrência da adoção das 
medidas previstas nos incisos I 
e II do caput do art. 26 poderão 
ser compensadas, no prazo de 
dezoito meses, contado da 
data de encerramento do 
estado de calamidade pública, 
por meio de banco de horas ou 
remuneradas como hora extra. 

Art. 26. As horas 
suplementares computadas em 
decorrência da adoção das 
medidas previstas no art. 25 
desta Lei poderão ser 
compensadas, no prazo de 12 
(doze) meses, contado da data 
de encerramento do estado de 
calamidade pública, por meio 
de banco de horas ou 
remuneradas como hora extra. 

Altera o art. 25 (art. 26 do PLV) 
para adequar à alteração do 
art. 24 (25 do PLV) e insere 
par. Único para prever que o 
empregador poderá celebrar 
acordo ou convenção coletiva 
ou adotar norma coletiva 
vigente para a compensação 
das horas suplementares, caso 
em que não seria obrigado a 
compensar as horas no prazo 
de 12 meses após a 
calamidade.  

 Parágrafo único. O empregador 
poderá, a seu critério, celebrar 
acordo ou convenção coletiva 
de trabalho ou adotar norma 
coletiva vigente dispondo sobre 
a compensação de horas 
suplementares de que trata o 
caput deste artigo. 

Art. 28. Durante o período de 
cento e oitenta dias, contado 
da data de entrada em vigor 
desta Medida Provisória, os 
prazos processuais para 
apresentação de defesa e 
recurso no âmbito de 
processos administrativos 
originados a partir de autos de 
infração trabalhistas e 
notificações de débito de FGTS 
ficam suspensos. 

Art. 27. Durante o período de 
180 (cento e oitenta dias), 
contado da data de entrada em 
vigor desta Lei, os prazos 
processuais para apresentação 
de defesa e recurso no âmbito 
de processos administrativos 
originados a partir de autos de 
infração trabalhistas e 
notificações de débito de FGTS 
ficam suspensos. 

 

 Art. 28. Durante o estado de 
calamidade pública a que se 
refere o art. 1º desta Lei, o 
curso ou o programa de 
qualificação profissional de que 
trata o art. 476-A da 
Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, poderá ser, a 
critério do empregador: 

Insere novo art. 28, para prever 
que durante o estado de 
calamidade, o empregador 
poderá, desde que previsto em 
acordo ou convenção e com a 
concordância do empregado 
oferecer curso ou programa de 
qualificação profissional não 
presencial, com suspensão de 
salário, por um a 3 meses.  
O art. 476-A da CLT prevê 
essa hipótese por até 5 meses, 
podendo o empregador 
conceder ao empregado ajuda 
compensatória mensal, sem 
natureza salarial, durante o 
período de suspensão 
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contratual. 
O art. 18 da MPV, revogado, 
tratava de hipótese 
semelhante, embora 
dispensando o acordo ou 
convenção coletiva. 

 I – suspenso; ou  
 II – oferecido pelo empregador 

exclusivamente na modalidade 
não presencial, com duração 
não inferior a 1 (um) mês e 
nem superior a 3 (três) meses. 

 

Art. 29. Os casos de 
contaminação pelo coronavírus 
(covid-19) não serão 
considerados ocupacionais, 
exceto mediante comprovação 
do nexo causal. (Vide ADI nº 
6342) (Vide ADI nº 6344) (Vide 
ADI nº 6346) (Vide ADI nº 
6352) (Vide ADI nº 6354) (Vide 
ADI nº 6375) 

 Suprimido o art. 29 da MPV, 
que previa que “Os casos de 
contaminação pelo coronavírus 
(covid-19) não serão 
considerados ocupacionais, 
exceto mediante comprovação 
do nexo causal”, em face da 
liminar concedida pelo STF nas 
ADI nº 6342, 6344, 6346, 6352, 
6354 e 6375. 

Art. 30. Os acordos e as 
convenções coletivos vencidos 
ou vincendos, no prazo de 
cento e oitenta dias, contado 
da data de entrada em vigor 
desta Medida Provisória, 
poderão ser prorrogados, a 
critério do empregador, pelo 
prazo de noventa dias, após o 
termo final deste prazo. 

Art. 29. Os acordos e as 
convenções coletivas vencidos 
ou vincendos, no prazo de 180 
(cento e oitenta) dias, contado 
da data de entrada em vigor 
desta Lei, poderão ser 
prorrogados, a critério do 
empregador, pelo prazo de 90 
(noventa) dias, após o termo 
final deste prazo. 

 

Art. 31. Durante o período de 
cento e oitenta dias, contado 
da data de entrada em vigor 
desta Medida Provisória, os 
Auditores Fiscais do Trabalho 
do Ministério da Economia 
atuarão de maneira 
orientadora, exceto quanto às 
seguintes irregularidades: (Vide 
ADI nº 6342) (Vide ADI nº 
6344) (Vide ADI nº 6346) (Vide 
ADI nº 6348) (Vide ADI nº 
6352) (Vide ADI nº 6354) (Vide 
ADI nº 6375) 

 Suprimido o art. 31 da MPV, 
que previa que durante 180 
dias os Auditores Fiscais do 
Trabalho do Ministério da 
Economia atuariam apenas “de 
maneira orientadora”, ou seja, 
impedidos da aplicar multas, 
exceto em alguns casos, O 
STF suspendeu esse 
dispositivo pela liminar 
concedida STF nas ADI nº 
6342, 6344, 6346, 6352, 6354 
e 6375. 

I - falta de registro de 
empregado, a partir de 
denúncias; 

  

II - situações de grave e   
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iminente risco, somente para 
as irregularidades 
imediatamente relacionadas à 
configuração da situação; 
III - ocorrência de acidente de 
trabalho fatal apurado por meio 
de procedimento fiscal de 
análise de acidente, somente 
para as irregularidades 
imediatamente relacionadas às 
causas do acidente; e 

  

IV - trabalho em condições 
análogas às de escravo ou 
trabalho infantil. 

  

Art. 32. O disposto nesta 
Medida Provisória aplica-se: 

Art. 30. O disposto nesta Lei 
aplica-se: 
 

 

I - às relações de trabalho 
regidas: 

I – às relações de trabalho 
regidas: 

 

a) pela Lei nº 6.019, de 3 de 
janeiro de 1974, e 

pela Lei nº 6.019, de 3 de 
janeiro de 1974, e 

 

b) pela Lei nº 5.889, de 8 de 
junho de 1973; e 

pela Lei nº 5.889, de 8 de junho 
de 1973; e 

 

II - no que couber, às relações 
regidas pela Lei Complementar 
nº 150, de 1º de junho de 2015, 
tais como jornada, banco de 
horas e férias. 

II – no que couber, às relações 
regidas pela Lei Complementar 
nº 150, de 1º de junho de 2015, 
tais como jornada, banco de 
horas e férias. 

 

Art. 33. Não se aplicam aos 
trabalhadores em regime de 
teletrabalho, nos termos do 
disposto nesta Medida 
Provisória, as regulamentações 
sobre trabalho em 
teleatendimento e 
telemarketing, dispostas na 
Seção II do Capítulo I do Título 
III da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452.  

Art. 31. Não se aplicam aos 
trabalhadores em regime de 
teletrabalho, nos termos do 
disposto nesta Lei, as 
regulamentações sobre 
trabalho em teleatendimento e 
telemarketing, dispostas na 
Seção II do Capítulo I do Título 
III da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio e 1943. 

 

 Art. 32. Durante o período de 
enfrentamento da emergência 
em saúde pública de que trata 
a Lei nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020, fica 
reconhecido o nexo entre as 
atividades laborais em serviços 
de saúde que impliquem 
contato direto com o paciente 
infectado pelo SARS-CoV-2, 

Insere novo art. 32, para prever 
que fica reconhecido nexo 
causal durante a calamidade 
covid-19 entre as atividades 
laborais em serviços de saúde 
que impliquem contato direto 
com o paciente infectado pelo 
SARS-CoV-2, suas secreções 
ou material contaminado pelo 
vírus e o adoecimento do 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6019.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6019.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5889.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5889.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp150.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp150.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp150.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloiiicapituloisecaoii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloiiicapituloisecaoii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloiiicapituloisecaoii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloiiicapituloisecaoii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloiiicapituloisecaoii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloiiicapituloisecaoii
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suas secreções ou material 
contaminado pelo vírus e o 
adoecimento do trabalhador 
por Covid-19, salvo prova em 
contrário. 

trabalhador por Covid-19, salvo 
prova em contrário. 
Com essa formulação, ao 
explicitar o direito apenas e 
expressamente nesses casos, 
ficam afastadas outras 
situações, ou seja, restabelece-
se a inconstitucionalidade 
reconhecida pelo STF na 
liminar concedida contra o art. 
29 da MPV 927. 

 § 1º Em relação aos demais 
trabalhadores, a adoção pelos 
empregadores das medidas 
cabíveis para a proteção e 
segurança do empregado 
afasta o nexo causal de que 
trata o caput deste artigo, salvo 
prova em contrário. 

O § 1º do novo art. 32 prevê, 
no caso dos demais 
trabalhadores, que a adoção 
de medidas de proteção e 
segurança do empregado, sem 
definir quais sejam, afasta o 
nexo causal, dando como 
suficientes essas medidas para 
afastar o contágio. 

 § 2º Para fins previdenciários, a 
adoção das medidas de que 
trata o § 1º deste artigo não 
impede a caracterização dos 
seguintes nexos técnicos de 
que trata a Lei nº 8.213, de 24 
de julho de 1991: 

O § 2º do novo art. 32 prevê 
que para fins previdenciários, a 
adoção de medidas de 
proteção e segurança do 
empregado, sem definir quais 
sejam, não impede a 
caracterização de nexos 
técnicos (doença profissional 
ou do trabalho, doença 
equiparada a acidente do 
trabalho, individual ou 
epidemiológico previdenciário). 
A má redação do dispositivo 
produzirá sua inutilidade à luz 
da prática previdenciária de 
negação do direito. 

 I – profissional ou do trabalho; 
 II por doença equiparada a 

acidente de trabalho;  
 III – individual; 
 IV – epidemiológico 

previdenciário. 

 Art. 33. Nas execuções 
trabalhistas, o executado que 
for citado para pagamento do 
débito no período 
compreendido da data de 
decretação do estado de 
calamidade pública a que se 
refere o art. 1º desta Lei até 18 
(dezoito) meses do seu 
encerramento poderá requerer 
o parcelamento da dívida em 
até 60 (sessenta) parcelas 
mensais. 

Inserido novo art. 33 para 
permitir que execuções 
trabalhistas a ocorrer até 18 
meses após o fim da 
calamidade poderão ser 
parceladas em 60 parcelas 
mensais. 
Trata-se de um gigantesco 
jabuti, e que não guarda 
relação com o período em que 
foi constituída a dívida 
trabalhista, bastando que a 
citação para se pagamento, 
qualquer que seja o valor, 
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venha a se dar a partir de 
março de 2020 até o final de 
2021. 

 § 1º O parcelamento previsto 
no caput deste artigo deverá 
ser requerido pelo executado 
ao juízo dentro do prazo 
estipulado para pagamento, 
com a especificação do 
número de parcelas, cujo valor 
não pode ser inferior a 1 (um) 
salário mínimo, e a 
comprovação do depósito da 
primeira parcela. 

Na forma do § 1º, cada parcela 
não poderá ser inferior a 1 
salário-mínimo. 

 § 2º Comprovadas as 
exigências previstas no § 1º 
deste artigo, o parcelamento 
será autorizado pelo juízo. 

 

 § 3º O parcelamento será 
anulado se houver atraso ou 
não pagamento de 3 (três) 
parcelas consecutivas, caso 
em que a execução 
prosseguirá sobre o montante 
das parcelas vincendas, 
incidindo sobre o saldo 
devedor atualização pelo Índice 
Nacional de Preços ao 
Consumidor – INPC, elaborado 
pelo Instituto Brasileiro de 
Estatística e Geografia – IBGE. 

O § 3º prevê que o 
parcelamento será anulado em 
caso de não pagamento de 3 
parcelas consecutivas.  

 § 4º Durante o estado de 
calamidade pública a que se 
refere o art. 1º desta Lei: 

O § 4º suspende, durante a 
calamidade, a obrigatoriedade 
de depósito recursal e prevê 
que os débitos serão 
atualizados pelo INPC, ou seja, 
sem juros. Assim, quem for 
condenado poderá recorrer 
livremente e somente pagará 
ao final a correção monetária 
se condenado. 

 I – fica suspensa a 
obrigatoriedade do depósito 
recursal, mantida a 
obrigatoriedade do 
recolhimento das custas 
processuais; e 

 II – os débitos trabalhistas 
serão atualizados pelo INPC. 

CAPÍTULO XI CAPÍTULO X  
DA ANTECIPAÇÃO DO 
PAGAMENTO DO ABONO 
ANUAL EM 2020  

DA ANTECIPAÇÃO DO 
PAGAMENTO DO ABONO 
ANUAL EM 2020 

 

Art. 34. No ano de 2020, o 
pagamento do abono anual de 
que trata o art. 40 da Lei nº 
8.213, de 24 de julho de 1991, 

Art. 34. No ano de 2020, o 
pagamento do abono anual de 
que trata o art. 40 da Lei nº 
8.213, de 24 de julho de 1991, 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8213cons.htm#ART40
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8213cons.htm#ART40


 
 

26 
 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 927, 
DE 22 DE MARÇO DE 2020 

PROJETO DE LEI DE 
CONVERSÃO À MEDIDA 

PROVISÓRIA Nº 927, DE 2020 
– V4 

Comentários 

ao beneficiário da previdência 
social que, durante este ano, 
tenha recebido auxílio-doença, 
auxílio-acidente ou 
aposentadoria, pensão por 
morte ou auxílio-reclusão será 
efetuado em duas parcelas, 
excepcionalmente, da seguinte 
forma: 

ao beneficiário da previdência 
social que, durante este ano, 
tenha recebido auxílio-doença, 
auxílio-acidente ou 
aposentadoria, pensão por 
morte ou auxílio-reclusão será 
efetuado em 2 (duas) parcelas, 
excepcionalmente, da seguinte 
forma: 

I - a primeira parcela 
corresponderá a cinquenta por 
cento do valor do benefício 
devido no mês de abril e será 
paga juntamente com os 
benefícios dessa competência; 
e 

– a primeira parcela 
corresponderá a 50% 
(cinquenta por cento) do valor 
do benefício devido no mês de 
abril e será paga juntamente 
com os benefícios dessa 
competência; e 

 

II - a segunda parcela 
corresponderá à diferença 
entre o valor total do abono 
anual e o valor da parcela 
antecipada e será paga 
juntamente com os benefício 
da competência maio. 

– a segunda parcela 
corresponderá à diferença 
entre o valor total do abono 
anual e o valor da parcela 
antecipada e será paga 
juntamente com os benefício 
da competência maio. 

 

Art. 35. Na hipótese de 
cessação programada do 
benefício prevista antes de 31 
de dezembro de 2020, será 
pago o valor proporcional do 
abono anual ao beneficiário. 

Art. 35. Na hipótese de 
cessação programada do 
benefício prevista antes de 31 
de dezembro de 2020, será 
pago o valor proporcional do 
abono anual ao beneficiário. 

 

Parágrafo único. Sempre que 
ocorrer a cessação do 
benefício antes da data 
programada, para os 
benefícios temporários, ou 
antes de 31 de dezembro de 
2020, para os benefícios 
permanentes, deverá ser 
providenciado o encontro de 
contas entre o valor pago ao 
beneficiário e o efetivamente 
devido.  

Parágrafo único. Sempre que 
ocorrer a cessação do 
benefício antes da data 
programada, para os 
benefícios temporários, ou 
antes de 31 de dezembro de 
2020, para os benefícios 
permanentes, deverá ser 
providenciado o encontro de 
contas entre o valor pago ao 
beneficiário e o efetivamente 
devido. 

 

CAPÍTULO XII CAPÍTULO XI   
DISPOSIÇÕES FINAIS  DISPOSIÇÕES FINAIS  
Art. 36. Consideram-se 
convalidadas as medidas 
trabalhistas adotadas por 
empregadores que não 
contrariem o disposto nesta 
Medida Provisória, tomadas no 
período dos trinta dias 

Art. 36. Consideram-se 
convalidadas as medidas 
trabalhistas adotadas por 
empregadores que não 
contrariem o disposto nesta 
Lei, aplicadas no período dos 
30 (trinta) dias anteriores à 

O art. 36 comete imprecisão 
técnica, pois mantém como 
data para convalidação de 
medidas trabalhistas adotadas 
pelos empregadores os 30 dias 
anteriores à data da entrada 
em vigor DA LEI e não DA 
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anteriores à data de entrada 
em vigor desta Medida 
Provisória. 

data de entrada em vigor desta 
Lei. 

MEDIDA PROVISÓRIA. Assim, 
ficam sem cobertura legal os 
atos praticados desde 22 de 
fevereiro até o final de abril de 
2020, caso a MPV seja 
aprovada no final de maio de 
2020.  

 Art. 37. A Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943, passa a 
vigorar com as seguintes 
alterações: 

 

O art. 37 do PLV representa 
grave ofensa constitucional. 
Ele não apenas reintroduz por 
iniciativa do Relator, de forma 
irregular, temas já prejudicados 
em face de sua rejeição pelo 
Plenário da Câmara quando da 
apreciação da MPV 905, como 
também fere a vedação de 
inclusão de matéria estranha 
ao conteúdo da MPV 927. 
Ressuscita diversas 
modificações na CLT que 
foram veiculadas ou na MPV 
905 ou no seu PLV aprovado 
pela Câmara dos Deputados, 
mas que não chegou a ser 
apreciado pelo Senado, em 
face da revogação da MPV 905 
às vésperas da perda de sua 
eficácia. 
A matéria não pode ser objeto 
de nova MPV na atual sessão 
legislativa, ou seja, até 22 de 
dezembro, e o Executivo se 
vale de esperteza ao usar o 
Parecer do Relator para 
reintroduzir essas alterações 
de forma ilícita e contrária ao 
devido processo legislativo. 
Trata-se, portanto, de “jabutis”, 
ou seja, matérias estranhas e 
sem base regimental para sua 
inclusão em processo sumário 
de apreciação de matéria 
legislativa. 

MPV 905 
Art. 67. É assegurado a todo 
empregado um repouso 
semanal remunerado de vinte e 
quatro horas consecutivas, 
preferencialmente aos 
domingos.      

“Art. 67. É assegurado a todo 
empregado um repouso 
semanal remunerado de 24 
(vinte e quatro) horas 
consecutivas, 
preferencialmente aos 
domingos. 

Inserida no art. 37 alteração ao 
art. 67 da CLT, tratando do 
repouso remunerado.  
Na redação em vigor, o 
repouso deve ser sempre aos 
domingos, “salvo motivo de 
conveniência pública ou 
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necessidade imperiosa do 
serviço”. 
Com a alteração, passa a ser 
apenas “preferencialmente” 
aos domingos. 
A modificação é seguida de 
alterações ao art. 68 e art. 70 
da CLT. 
A matéria constava da MPV 
905, e sequer foi aprovada pela 
Câmara dos Deputados 
quando da apreciação de PLV. 
A MPV, ainda, foi revogada às 
vésperas de perder eficácia. O 
dispositivo, por fim, não tem 
relação com o conteúdo da 
MPV 927. 
JABUTI. 

 ..................................................
..........” (NR) 

 

MPV 905 
Art. 68. Fica autorizado o 
trabalho aos domingos e aos 
feriados.       

“Art. 68. Fica autorizado o 
trabalho aos domingos e aos 
feriados. 

Inserida no art. 37 alteração ao 
art. 68 da CLT, tratando da 
trabalho aos domingos e 
feriados.  
Amplia para todos os setores, 
sem ressalvas, essa 
possibilidade. O § 1º dispõe 
que o repouso remunerado 
devera coincidir com o 
domingo apenas uma vez a 
cada 4 semanas para o 
comércio e serviços e, e uma 
vez a cada 7 semanas na 
indústria.  
A matéria constava da MPV 
905, e sequer foi aprovada pela 
Câmara dos Deputados 
quando da apreciação de PLV. 
A MPV, ainda, foi revogada às 
vésperas de perder eficácia. O 
dispositivo, por fim, não tem 
relação com o conteúdo da 
MPV 927. 
JABUTI. 

§ 1º O repouso semanal 
remunerado deverá coincidir 
com o domingo, no mínimo, 
uma vez no período máximo de 
quatro semanas para os 
setores de comércio e serviços 

§ 1º O repouso semanal 
remunerado deverá coincidir 
com o domingo, no mínimo, 
uma vez no período máximo de 
4 (quatro) semanas para os 
setores de comércio e serviços 
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e, no mínimo, uma vez no 
período máximo de sete 
semanas para o setor 
industrial. 

e, no mínimo, 1 (uma) vez no 
período máximo de 7 (sete) 
semanas para o setor 
industrial. 

§ 2º Para os estabelecimentos 
de comércio, será observada a 
legislação local. 

§ 2º Para os estabelecimentos 
de comércio, será observada a 
legislação local.” (NR) 

 

MPV 905 
Art. 70. O trabalho aos 
domingos e aos feriados será 
remunerado em dobro, exceto 
se o empregador determinar 
outro dia de folga 
compensatória.       

“Art. 70. O trabalho aos 
domingos e aos feriados será 
remunerado em dobro, exceto 
se o empregador determinar 
outro dia de folga 
compensatória. 

Inserida no art. 37 alteração ao 
art. 70 da CLT, tratando da 
trabalho aos domingos e 
feriados.  
Amplia para todos os setores, 
sem ressalvas, essa 
possibilidade, apenas dispondo 
sobre a remuneração em 
dobro, e apenas se não houver 
folga compensatória em outro 
dia. O parágrafo único apenas 
prevê que a folga 
compensatória corresponderá 
ao repouso semanal 
remunerado, mas não garante 
que deverá ser concedida na 
mesma semana. 
A matéria constava da MPV 
905, e sequer foi aprovada pela 
Câmara dos Deputados 
quando da apreciação de PLV. 
A MPV, ainda, foi revogada às 
vésperas de perder eficácia. O 
dispositivo, por fim, não tem 
relação com o conteúdo da 
MPV 927. 
JABUTI. 

Parágrafo único. A folga 
compensatória para o trabalho 
aos domingos corresponderá 
ao repouso semanal 
remunerado.       

Parágrafo único. A folga 
compensatória para o trabalho 
aos domingos corresponderá 
ao repouso semanal 
remunerado.” (NR) 

 

MPV 905 
Art. 161. Conforme 
regulamento da Secretaria 
Especial de Previdência e 
Trabalho do Ministério da 
Economia, a autoridade 
máxima regional em matéria de 
inspeção do trabalho, à vista 
do relatório técnico de Auditor 
Fiscal do Trabalho que 
demonstre grave e iminente 

 
“Art. 161. Conforme 
regulamento da Secretaria 
Especial de Previdência e 
Trabalho do Ministério da 
Economia, a autoridade 
regional em matéria de 
inspeção do trabalho, à vista 
do relatório técnico de Auditor-
Fiscal do Trabalho que 
demonstre grave e iminente 

Inserida no art. 37 alteração ao 
art. 161 da CLT, tratando da 
interdição de estabelecimento, 
atividade, setor, serviço, 
máquina ou equipamento em 
caso de grave e iminente risco 
para o trabalhador. O § 5º 
atribui Secretário de Trabalho 
da Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia a 
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risco para o trabalhador, 
poderá interditar atividade, 
estabelecimento, setor de 
serviço, máquina ou 
equipamento, ou embargar 
obra, indicando na decisão, 
tomada com a brevidade que a 
ocorrência exigir, as 
providências que deverão ser 
adotadas para prevenção de 
acidentes e doenças graves do 
trabalho. 

risco para o trabalhador, 
poderá interditar atividade, 
estabelecimento, setor de 
serviço, máquina ou 
equipamento, ou embargar 
obra, indicando na decisão, 
tomada com a brevidade que a 
ocorrência exigir, as 
providências que deverão ser 
adotadas para prevenção de 
acidentes e doenças graves do 
trabalho. 

harmonização nacional dos 
procedimentos de embargo e 
interdição. São também fixadas 
regras para recurso em caso 
de embargo.  
A matéria constava da MPV 
905, e sequer foi aprovada pela 
Câmara dos Deputados 
quando da apreciação de PLV. 
A MPV, ainda, foi revogada às 
vésperas de perder eficácia. O 
dispositivo, por fim, não tem 
relação com o conteúdo da 
MPV 927. 
JABUTI. 

§ 1º As autoridades federais, 
estaduais, distritais e 
municipais prestarão apoio 
imediato às medidas 
determinadas pela autoridade 
máxima regional em matéria de 
inspeção do trabalho.   

§ 1º As autoridades federais, 
estaduais, distritais e 
municipais prestarão apoio 
imediato às medidas 
determinadas pela autoridade 
máxima regional em matéria de 
inspeção do trabalho. 

 

§ 2º Da decisão da autoridade 
máxima regional em matéria de 
inspeção do trabalho caberá 
recurso no prazo de dez dias, 
contado da data de ciência da 
decisão. 

§ 2º Da decisão da autoridade 
regional em matéria de 
inspeção do trabalho, caberá 
recurso à autoridade máxima 
regional em matéria de 
inspeção do trabalho, no prazo 
de 10 (dez) dias, contado da 
data de ciência da decisão. 

 

§ 3º O recurso de que trata o § 
2º será dirigido à Secretaria de 
Trabalho da Secretaria 
Especial de Previdência e 
Trabalho do Ministério da 
Economia, que terá prazo para 
análise de cinco dias úteis, 
contado da data do protocolo, 
podendo ser concedido efeito 
suspensivo. 

§ 3º A autoridade máxima 
regional terá prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, contado da data do 
protocolo, para análise do 
recurso mencionado no § 2º 
deste artigo, podendo ser 
concedido efeito suspensivo. 

 

 ..................................................
......... 

 

§ 5º A autoridade máxima 
regional em matéria de 
inspeção do trabalho, 
independentemente de 
interposição de recurso, após 
relatório técnico do serviço 
competente, poderá levantar a 
interdição ou o embargo.   

§ 5º A autoridade máxima 
regional em matéria de 
inspeção do trabalho poderá 
levantar a interdição ou o 
embargo após relatório de 
Auditor-Fiscal do Trabalho, 
independentemente de 
interposição de recurso. 

 

 



 
 

31 
 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 927, 
DE 22 DE MARÇO DE 2020 

PROJETO DE LEI DE 
CONVERSÃO À MEDIDA 

PROVISÓRIA Nº 927, DE 2020 
– V4 

Comentários 

 ..................................................
......... 

 

 § 7º Caberá à Secretaria de 
Trabalho da Secretaria 
Especial de Previdência e 
Trabalho do Ministério da 
Economia a harmonização 
nacional dos procedimentos de 
embargo e interdição.” (NR) 

 

PLV MPV 905 
“Art. 226-A. Fica autorizado o 
trabalho aos sábados, 
domingos e feriados, a título 
permanente, em atividades 
envolvidas no processo de 
automação bancária, em 
teleatendimento, em 
telemarketing, em Serviço de 
Atendimento ao Consumidor 
(SAC) e ouvidoria, em serviços 
por canais digitais, incluídos 
serviços de suporte a esses 
canais, em áreas de 
tecnologia, de segurança e de 
administração patrimonial, em 
atividades bancárias de caráter 
excepcional ou eventual e em 
atividades bancárias em áreas 
de funcionamento diferenciado, 
como feiras, exposições, 
shopping centers, aeroportos e 
terminais de ônibus, de trem e 
de metrô.” 

 
“Art. 226-A. Fica autorizado o 
trabalho aos sábados, 
domingos e feriados, a título 
permanente, em atividades que 
envolvam o processo de 
automação bancária, o 
teleatendimento, o 
telemarketing, o serviço de 
atendimento ao consumidor 
(SAC) e a ouvidoria, em 
serviços por canais digitais, 
incluídos serviços de suporte a 
esses canais, em áreas de 
tecnologia, de segurança e de 
administração patrimonial, em 
atividades bancárias de caráter 
excepcional ou eventual e em 
atividades bancárias em áreas 
de funcionamento diferenciado, 
incluindo feiras, exposições, 
centros comerciais, aeroportos 
e terminais de ônibus, de trem 
e de metrô.” 

Inserida no art. 37 o art. 226-A 
da CLT, para autorizar o 
trabalho aos sábados, 
domingos e feriados a título 
permanente, em diversas 
atividades. 
A matéria constava do PLV da 
MPV 905, que foi revogada às 
vésperas de perder eficácia, e 
não tem relação com o 
conteúdo da MPV 927. 
JABUTI. 

   
 “Art. 235-B. 

................................................. 
 

 ..................................................
................... 

 

 VIII – realizar outras atividades 
relacionadas ao transporte, 
incluindo, mas não se 
limitando, a carregamento e 
descarregamento de cargas, 
coleta e entrega de cargas, 
guinchamento, destombamento 
e remoção de veículos 
avariados, prestação de 
socorro mecânico, 
movimentação de cargas, 
operação de equipamentos, 

Inserida no art. 37 alteração ao 
art. 45-B da CLT, para incluir 
inciso VIII ampliando os 
deveres dos motoristas 
profissionais. 
A matéria não tem relação com 
o conteúdo da MPV 927. 
JABUTI. 
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realização de inspeções e 
reparos em veículos, vistoria 
de cargas, verificação de 
documentos e cargas, 
definição de rotas. 

 ..................................................
......................” (NR) 

 

PLV MPV 905 
“Art.457. ............................... 
 

“Art.457. 
..................................................
..... 

 

..................................................

. 
..................................................
.................... 

 

§ 5º-A. O fornecimento de 
alimentação, seja in natura, 
seja por meio de documentos 
de legitimação, como tíquetes, 
vales, cupons, cheques e 
cartões eletrônicos destinados 
à aquisição de refeições ou de 
gêneros alimentícios,  
 

§ 5º-A. O fornecimento de 
alimentação, in natura ou por 
meio de documentos de 
legitimação, como tíquetes, 
vales, cupons, cheques, 
cartões eletrônicos destinados 
à aquisição de refeições ou de 
gêneros alimentícios: 

Inserida no art. 37 alteração ao 
art. 457 da CLT, para excluir a 
alimentação fornecida pelo 
empregador do salário. 
Complementa alteração feita 
ao art. 458 da CLT pelo mesmo 
artigo. 
A mesma modificação 
constava do PLV à MPV 905. 
JABUTI. 

não possui natureza salarial  
 

– não possui natureza salarial;  

e nem é tributável para efeitos 
da contribuição previdenciária 
e dos demais tributos 
incidentes sobre a folha de 
salários e  
 

– não é tributável para efeito da 
contribuição previdenciária, do 
Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço 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. 
..............................................”(
NR) 

– não integra a base de cálculo 
do imposto sobre a renda da 
pessoa física.” (NR) 

 

“Art. 458. Além do pagamento 
em dinheiro, compreende-se 
no salário, para todos os 
efeitos legais, a habitação, o 
vestuário ou outras prestações 
in natura que a empresa, por 
força do contrato ou do 
costume, fornecer 
habitualmente ao empregado, 
e, em nenhuma hipótese, será 
permitido o pagamento com 
bebidas alcoólicas ou drogas 
nocivas. 

“Art. 458. Além do pagamento 
em dinheiro, compreende-se 
no salário, para todos os 
efeitos legais, a habitação, o 
vestuário ou outras prestações 
in natura que o empregador, 
por força do contrato ou do 
costume, fornecer 
habitualmente ao empregado, 
e, em nenhuma hipótese, será 
permitido o pagamento com 
bebidas alcoólicas ou drogas 
nocivas. 

Inserida no art. 37 alteração ao 
art. 458 da CLT, para excluir a 
alimentação fornecida pelo 
empregador do salário. 
Complementa alteração feita 
ao art. 457 da CLT pelo mesmo 
artigo. 
A mesma modificação 
constava do PLV à MPV 905. 
JABUTI. 

..............................................”(
NR) 

..................................................

........ 
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 § 3º A habitação fornecida 
como salário-utilidade deverá 
atender aos fins a que se 
destina e não poderá exceder a 
25% (vinte e cinco por cento) 
do salário-contratual. 

 

 ..................................................
....” (NR) 

 

PLV MPV 905 
Art. 611-B. Constituem objeto 
ilícito de convenção coletiva ou 
acordo coletivo de trabalho, 
exclusivamente, a supressão 
ou redução dos seguintes 
direitos: 

“Art. 611-B. 
.................................................. 

Inserida no art. 37 alteração ao 
art. 611-B da CLT, incluindo no 
rol de direitos que não podem 
ser objeto de convenção ou 
acordo coletivos, portanto 
prevalecendo sobre o 
negociado, o vale transporte. 
A mesma modificação 
constava do PLV à MPV 905. 
Embora a alteração seja 
meritória, trata-se de JABUTI. 

..................................................

. 
..................................................
................... 

 

XXXI – vale-transporte do 
empregado, instituído pela Lei 
nº 7.418, de 16 de dezembro 
de 1985.”(NR) 

XXXI - vale-transporte, nos 
termos da Lei nº 7.418, de 16 
de dezembro de 1985.” (NR) 

 

PLV MPV 905 
“Art. 627. A fim de promover a 
instrução dos responsáveis no 
cumprimento das leis de 
proteção do trabalho, a 
fiscalização observará o critério 
de dupla visita nas seguintes 
hipóteses: 

“Art. 627. A fim de promover a 
instrução dos responsáveis no 
cumprimento das leis de 
proteção do trabalho, a 
fiscalização observará o critério 
de dupla visita nas seguintes 
hipóteses: 

Inserida no art. 37 alteração ao 
art. 627 da CLT, dispondo 
sobre a “dupla visita” na 
fiscalização trabalho. Amplia as 
situações em que deverá 
ocorrer a dupla visita, amplia o 
intervalo entre visitas, e fixa 
exceções a essa regra (falta de 
registro de empregado, atraso 
de salário e falta de depósito 
no FGTS; reincidência, fraude, 
resistência ou embaraço à 
Fiscalização; descumprimento 
de interdição ou embargo, 
somente para a irregularidade 
específica e as relacionadas no 
respectivo termo; acidente do 
trabalho fatal apurado por meio 
de procedimento fiscal de 
análise de acidente, somente 
para as irregularidades 
imediatamente relacionadas às 
causas do acidente; e trabalho 
em condições análogas às de 
escravo ou trabalho infantil, 

a) (revogada); (revogada) 
b) (revogada). (revogada) 
I – quando ocorrer 
promulgação ou edição de 
novas leis, regulamentos ou 
instruções normativas, durante 
o prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, contado da data 
de vigência das novas 
disposições normativas; 

I – quando ocorrer 
promulgação ou edição de 
novas leis, regulamentos ou 
instruções normativas, durante 
o prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, contado da data 
de vigência das novas 
disposições normativas; 

II – quando se tratar de 
primeira inspeção em 
estabelecimentos 
recentemente inaugurados, no 
prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias, contado da data de seu 
efetivo funcionamento, exceto 

II – quando se tratar de 
primeira inspeção em 
estabelecimentos 
recentemente inaugurados, no 
prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias, contado da data de seu 
efetivo funcionamento; exceto 
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nos casos de frentes de 
trabalho e canteiros de obra 
cujo empregador já tenha sido 
devidamente orientado em 
inspeção anterior; 

nos casos de frentes de 
trabalho e canteiros de obra 
cujo empregador já tenha sido 
devidamente orientado em 
inspeção anterior; 

para todas as irregularidades 
diretamente relacionadas à 
configuração da situação 
Trata-se de medidas que 
enfraquecem a fiscalização 
trabalhista). 
A mesma modificação 
constava do PLV à MPV 905. 
JABUTI. 

III – quando se tratar de 
microempresa, empresa de 
pequeno porte ou cooperativas 
que tenham auferido, no ano-
calendário anterior, receita 
bruta até o limite definido no 
inciso II do caput do art. 3º da 
Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006, e 
estabelecimento ou local de 
trabalho com até (20) (vinte) 
trabalhadores; 

III – quando se tratar de 
microempresa, empresa de 
pequeno porte, cooperativas 
que tenham auferido, no ano 
calendário anterior, receita 
bruta até o limite definido no 
inciso II do caput do art. 3º da 
Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006, e 
estabelecimento ou local de 
trabalho com até 20 (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 

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

 

V – quando se tratar de visitas 
técnicas de instrução 
previamente agendadas pela 
autoridade máxima regional em 
matéria de inspeção do 
trabalho. 

V – quando se tratar de visitas 
técnicas de instrução 
previamente agendadas pela 
autoridade máxima regional em 
matéria de inspeção do 
trabalho. 

 

§ 1º O critério de dupla visita 
deverá ser aferido para cada 
item expressamente notificado 
por Auditor-Fiscal do Trabalho, 
de forma presencial ou remota, 
hipótese em que deverá haver, 
no mínimo, 90 (noventa) dias 
entre as inspeções para que 
seja possível a emissão de 
auto de infração. 

§ 1º O critério da dupla visita 
deverá ser aferido para cada 
item expressamente notificado 
por Auditor-Fiscal do Trabalho, 
de forma presencial ou remota, 
hipótese em que deverá haver, 
no mínimo, 90 (noventa) dias 
entre as inspeções para que 
seja possível a emissão de 
auto de infração. 

 

§ 2º O benefício da dupla visita 
não será aplicado nas 
seguintes irregularidades, 
exclusivamente: 

§ 2º O benefício da dupla visita 
não será aplicado nas 
seguintes irregularidades, 
exclusivamente: 

 

I – falta de registro de 
empregado, atraso de salário e 
não recolhimento de FGTS; 
 

I – falta de registro de 
empregado, atraso de salário e 
falta de depósito no FGTS; 
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II - reincidência, fraude, 
resistência ou embaraço à 
fiscalização; 

II – reincidência, fraude, 
resistência ou embaraço à 
Fiscalização; 

 

III – descumprimento de 
interdição ou embargo, 
somente para a irregularidade 
específica e as relacionadas no 
respectivo termo; 

III – descumprimento de 
interdição ou embargo, 
somente para a irregularidade 
específica e as relacionadas no 
respectivo termo; 

 

IV – acidente de trabalho fatal 
apurado por meio de 
procedimento fiscal de análise 
de acidente, somente para as 
irregularidades imediatamente 
relacionadas às causas do 
acidente; e 

IV – acidente do trabalho fatal 
apurado por meio de 
procedimento fiscal de análise 
de acidente, somente para as 
irregularidades imediatamente 
relacionadas às causas do 
acidente; e 

 

V – trabalho em condições 
análogas às de escravo ou 
trabalho infantil, para todas as 
irregularidades diretamente 
relacionadas à configuração da 
situação. 

V – trabalho em condições 
análogas às de escravo ou 
trabalho infantil, para todas as 
irregularidades diretamente 
relacionadas à configuração da 
situação 

 

§ 3º No caso de microempresa, 
empresa de pequeno porte ou 
cooperativas que tenham 
auferido, no ano-calendário 
anterior, receita bruta até o 
limite definido no inciso II do 
caput do art. 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006, o 
critério de dupla visita atenderá 
ao disposto no § 1º do art. 55 
da Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006. 

§ 3º No caso de microempresa, 
empresa de pequeno porte ou 
cooperativas que tenham 
auferido, no ano calendário 
anterior, receita bruta até o 
limite definido no inciso II do 
caput do art. 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006, o 
critério de dupla visita atenderá 
ao disposto no § 1º do art. 55 
da Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006. 

 

§ 4º A inobservância ao critério 
de dupla visita implicará 
nulidade do auto de infração 
lavrado, independentemente da 
natureza principal ou acessória 
da obrigação. 

§ 4º A inobservância ao critério 
de dupla visita implicará 
nulidade do auto de infração 
lavrado, independentemente da 
natureza principal ou acessória 
da obrigação. 

 

§ 5º O disposto no § 2º deste 
artigo deverá ser observado 
exclusivamente para as 
irregularidades arroladas e não 
gerará impacto na aplicação do 
benefício da dupla visita para 
outros itens no curso da ação 
fiscal. 

§ 5º O disposto no § 2º deste 
artigo deverá ser observado 
exclusivamente para as 
irregularidades arroladas e não 
causará impacto na aplicação 
do benefício da dupla visita 
para outros itens no curso da 
ação fiscal.” 

 

§ 6º O benefício da dupla visita 
será renovado após passados 

§ 6º O benefício da dupla visita 
será renovado após 10 (dez) 
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10 (dez) anos da lavratura de 
auto de infração, ou em prazo 
diferente para infrações 
específicas, conforme 
regulamento da Secretaria 
Especial de Previdência e 
Trabalho do Ministério da 
Economia, para cada item 
expressamente notificado por 
Auditor-Fiscal do 
Trabalho.”(NR) 

anos da lavratura de auto de 
infração, ou em prazo diferente 
para infrações específicas, 
conforme regulamento da 
Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia, para 
cada item expressamente 
notificado por Auditor- Fiscal do 
Trabalho.” (NR) 

   
PLV MPV 905 
“Art. 627-A. Poderá ser 
instaurado procedimento 
especial para a ação fiscal, 
com o objetivo de fornecer 
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 que 
estabeleça condições, prazos e 
penalidades específicas, com 
eficácia de título executivo 
extrajudicial, na forma a ser 
disciplinada pelo Ministério da 
Economia. 

“Art. 627-A. Poderá ser 
instaurado procedimento 
especial para a ação fiscal, 
com o objetivo de fornecer 
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, com 
eficácia de título executivo 
extrajudicial, na forma a ser 
regulamentada pelo Ministério 
da Economia. 

Inserida no art. 37 art. 627-A 
da CLT, dispondo sobre 
“procedimento especial para a 
ação fiscal”, e a firmatura de 
termos de compromisso para 
saneamento de infração à 
legislação. 
Assim a fiscalização trabalhista 
passa a ter caráter “orientador”, 
perdendo sua capacidade 
coercitiva. 
Trata-se de medidas que 
enfraquecem a fiscalização 
trabalhista. 
A mesma modificação 
constava do PLV à MPV 905. 
JABUTI. 

§ 1º Os termos de 
compromisso a que se refere o 
caput deste artigo, bem como 
os de ajustamento de conduta 
firmados pela União, terão 
prazo máximo de 2 (dois) anos, 
renovável por igual período 
desde que fundamentado por 
relatório técnico, e deverão ter 
suas penalidades atreladas aos 
valores das infrações contidas 
nesta Consolidação e em 
legislação esparsa trabalhista, 
hipótese em que caberá, em 
caso de descumprimento, a 
elevação das penalidades que 
forem infringidas 3 (três) vezes. 

§ 1º Os termos de 
compromisso a que se refere o 
caput deste artigo, bem como 
os de ajustamento de conduta 
firmados pela União, terão 
prazo máximo de 2 (dois) anos, 
renovável por igual período 
desde que fundamentado por 
relatório técnico, e deverão ter 
suas penalidades atreladas aos 
valores das infrações contidas 
nesta Consolidação e em 
legislação esparsa trabalhista, 
hipótese em que caberá, em 
caso de descumprimento, a 
elevação das penalidades que 
forem infringidas por 3 (três) 
vezes. 

 

§ 2º A empresa não será 
obrigada a firmar perante a 
União e seus órgãos de 

§ 2º O empregador não será 
obrigado a firmar perante a 
União e seus órgãos de 
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fiscalização do trabalho 2 (dois) 
acordos extrajudiciais, seja 
termo de compromisso, seja 
termo de ajustamento de 
conduta, seja outro instrumento 
equivalente, com base na 
mesma infração à legislação 
trabalhista.”(NR) 

fiscalização do trabalho 2 (dois) 
acordos extrajudiciais, seja 
termo de compromisso, seja 
termo de ajustamento, seja 
outro instrumento equivalente, 
com base na mesma infração à 
legislação trabalhista.” (NR) 

PLV MPV 905 
“Art. 627-B. O planejamento 
das ações de inspeção do 
trabalho contemplará a 
elaboração de projetos 
especiais de fiscalização 
setorial para a prevenção de 
acidentes de trabalho, doenças 
ocupacionais e irregularidades 
trabalhistas a partir da análise 
dos dados de acidentalidade e 
adoecimento ocupacionais e do 
mercado de trabalho, conforme 
estabelecido em ato da 
Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia. 

“Art. 627-B. O planejamento 
das ações de inspeção do 
trabalho contemplará a 
elaboração de projetos 
especiais de fiscalização 
setorial para a prevenção de 
acidentes do trabalho, doenças 
ocupacionais e irregularidades 
trabalhistas a partir da análise 
dos dados de acidentalidade e 
adoecimento ocupacionais e do 
mercado de trabalho, conforme 
estabelecido em ato da 
Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia. 

Inserida no art. 37 art. 627- B 
da CLT, dispondo sobre 
planejamento das ações de 
inspeção do trabalho mediante 
“projetos especiais de 
fiscalização”. Na forma do § 5º, 
não será permitida a lavratura 
de auto de infração no curso de 
tais “projetos especiais”.  
Trata-se de medidas que 
enfraquecem a fiscalização 
trabalhista. 
A mesma modificação 
constava do PLV à MPV 905. 
JABUTI. 

§ 1º Caso detectados 
irregularidades reiteradas, 
elevados níveis de 
acidentalidade ou 
adoecimentos ocupacionais em 
determinado setor econômico 
ou região geográfica, o 
planejamento da inspeção do 
trabalho deverá incluir ações 
coletivas de prevenção e 
saneamento das 
irregularidades, bem como 
visitas técnicas de instrução, 
previamente agendadas pela 
autoridade máxima regional 
competente em matéria de 
inspeção do trabalho, com a 
possibilidade de participação 
de outros órgãos públicos e 
entidades representativas de 
empregadores e de 
trabalhadores. 

§ 1º Na hipótese de 
irregularidades reiteradas ou 
elevados níveis de 
acidentalidade ou 
adoecimentos ocupacionais em 
determinado setor econômico 
ou região geográfica, o 
planejamento da inspeção do 
trabalho deverá incluir ações 
coletivas de prevenção e 
saneamento das 
irregularidades, bem como 
visitas técnicas de instrução, 
previamente agendadas pela 
autoridade máxima regional 
competente em matéria de 
inspeção do trabalho, com a 
possibilidade de participação 
de outros órgãos públicos e 
entidades representativas de 
empregadores e de 
trabalhadores. 

 

§ 2º Não caberá lavratura de 
auto de infração no âmbito das 
ações coletivas de prevenção 

§ 2º Não caberá lavratura de 
auto de infração no âmbito das 
ações coletivas de prevenção 
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previstas neste artigo.” previstas neste artigo.” 
 “Art. 627-C. Compete ao 

Auditor-Fiscal do Trabalho a 
adoção da arbitragem como 
meio de composição de 
conflitos, nos termos previstos 
no § 1º do art. 1º da Lei n. 
9.307, de 23 de setembro de 
1996, cuja decisão constituirá 
título executivo extrajudicial." 

Inserida no art. 37 novo art. 
627-C da CLT, para prever que 
compete ao Auditor Fiscal do 
Trabalho “a adoção da 
arbitragem como meio de 
composição de conflitos”. 
Apesar de meritória, 
consolidando na lei iniciativa 
que tem mais de 20 anos de 
aplicação, trata-se de JABUTI. 

   
PLV MPV 905 
“Art. 628. Salvo quanto ao 
disposto nos arts. 627, 627-A e 
627-B desta Consolidação, 
toda verificação em que o 
Auditor-Fiscal do Trabalho 
concluir pela existência de 
violação de preceito legal deve 
corresponder, sob pena de 
responsabilidade 
administrativa, a lavratura de 
auto de infração. 

“Art. 628. Salvo quanto ao 
disposto nos arts. 627, 627-A, 
627-B e 627-C desta 
Consolidação, toda verificação 
em que o Auditor-Fiscal do 
Trabalho concluir pela 
existência de violação de 
preceito legal deve 
corresponder, sob pena de 
responsabilidade 
administrativa, a lavratura de 
auto de infração. 

Inserida no art. 37 a alteração 
ao art. 628 da CLT, afastando 
a imposição de multas nos 
casos previstos nos art. 627, 
627-A, 627-B e 627-C da CLT, 
alterados pelo mesmo artigo.  
Trata-se de medidas que 
enfraquecem a fiscalização 
trabalhista. 
A mesma modificação 
constava do PLV à MPV 905. 
JABUTI. 

§ 1º (Revogado). § 1º (Revogado) No mesmo art. 628, são 
revogados os §§ 1º, 2º e 4º do 
art. 628, que tratam de 
registros de visitas de inspeção 
do trabalho e lavratura de 
autos fictícios.  

§ 2º (Revogado). § 2º (Revogado)  
§ 3º Comprovada sua má-fé, o 
agente da inspeção responderá 
por falta grave no cumprimento 
do dever, hipótese em que será 
instaurado, obrigatoriamente, 
processo administrativo 
disciplinar. 

§ 3º Comprovada a má-fé, o 
agente da inspeção responderá 
por falta grave no cumprimento 
do dever, sendo instaurado, 
obrigatoriamente, processo 
administrativo disciplinar. 

 

§ 4º (Revogado). § 4º (Revogado)  
§ 5º O disposto no caput deste 
artigo não se aplica quando se 
tratar de infrações a preceitos 
legais ou a regulamentações 
sobre segurança e saúde do 
trabalhador de gradação leve 
ou média regularizadas no 
curso da própria ação fiscal, ou 
ainda em prazo posterior, 
conforme regulamento da 
Secretaria Especial de 

§ 5º O disposto no caput deste 
artigo não se aplica quando se 
tratar de infrações a preceitos 
legais ou a regulamentações 
sobre segurança e saúde do 
trabalhador de gradação leve 
ou média regularizadas no 
curso da própria ação fiscal, ou 
ainda em prazo posterior, 
conforme regulamento da 
Secretaria Especial de 

Também é inserido no art. 628 
o §5º para prever que não se 
aplica a aplicação obrigatória 
de multa quando se tratar de 
infrações a preceitos legais ou 
a regulamentações sobre 
segurança e saúde do 
trabalhador de gradação leve 
ou média regularizadas no 
curso da própria ação fiscal, ou 
ainda em prazo posterior, 
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Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia.”(NR) 

Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia. ” (NR) 

conforme regulamento. 

PLV MPV 905 
“Art. 855-F. Para prevenir ou 
encerrar o dissídio individual, o 
empregado e o empregador 
poderão celebrar transação 
extrajudicial por meio de 
escritura pública, que será 
considerada substância do ato, 
na presença dos advogados 
individuais de cada parte, 
dispensada homologação 
judicial.” 

“Art. 855-F. Para prevenir ou 
encerrar o dissídio individual, o 
empregado e o empregador 
poderão celebrar transação 
extrajudicial por meio de 
escritura pública, que será 
considerada substância do ato, 
na presença dos advogados 
individuais de cada parte, 
dispensada homologação 
judicial.” 

Inserida no art. 37 o art. 855-F 
da CLT tratando de celebração 
de transação para encerrar ou 
prevenir dissídio individual. 
A mesma modificação 
constava do PLV à MPV 905. 
JABUTI. 

PLV MPV 905 
“Art. 879. .............................. 
 

“Art. 879. 
..................................................
... 

 

..................................................

. 
 

..................................................

................... 
 

§ 7º A atualização dos créditos 
decorrentes de condenação 
judicial será feita pela variação 
do IPCA-E, ou por índice que 
venha a substituí-lo, calculado 
pelo IBGE, que deverá ser 
aplicado de forma uniforme por 
todo o prazo decorrido entre a 
condenação e o cumprimento 
da sentença, com acréscimo de 
juros de mora equivalentes à 
remuneração adicional dos 
depósitos de poupança, 
conforme previsto no inciso II 
do caput do art. 12 da Lei nº 
8.177, de 1º de março de 1991, 
devidos estes, em qualquer 
caso, somente a partir da data 
do ajuizamento da reclamação 
e aplicados pro rata die, ainda 
que não explicitados na 
sentença ou no termo de 
conciliação.”(NR) 

§ 7º A atualização dos créditos 
decorrentes de condenação 
judicial será feita pela variação 
do Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo Especial 
– IPCA-E, ou por índice que 
venha a substituí-lo, calculado 
pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE, 
que será aplicado de forma 
uniforme por todo o prazo 
decorrido entre a condenação 
e o cumprimento da sentença, 
acrescido de juros de mora 
equivalentes à remuneração 
adicional dos depósitos de 
poupança, conforme previsto 
no inciso II do art. 12 da Lei nº 
8.177, de 1º de março de 1991, 
sendo estes, em qualquer 
caso, devidos somente a partir 
da data do ajuizamento da 
reclamação e aplicados pro 
rata die, ainda que não 
explicitados na sentença ou no 
termo de conciliação.” (NR) 

Inserida no art. 37 alteração ao 
art. 879 da CLT tratando de 
atualização de dívidas 
trabalhistas, de forma a reduzir 
o seu valor em prejuízo dos 
trabalhadores. 
A mesma modificação 
constava do PLV à MPV 905. 
JABUTI. 

PLV MPV 905 
“Art. 899. .............................. 
..................................................
. 

“Art. 
899............................................
.................... 

Inserida no art. 37 alteração ao 
art. 899 da CLT tratando de 
depósito recursal. 
A mesma modificação 
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constava do PLV à MPV 905. 
JABUTI. 

 ..................................................
............................ 

 

§ 4º O depósito recursal será 
feito em conta vinculada ao 
juízo e será atualizado nos 
termos do § 7º do art. 879 
desta Consolidação. 

§ 4º O depósito recursal será 
feito em conta vinculada ao 
juízo e atualizado nos termos 
do disposto no § 7º do art. 879 
desta Consolidação. 

 

 ..................................................
............................. 

 

§ 11. O depósito recursal, 
inclusive aquele realizado 
antes da entrada em vigor da 
Lei nº 13.467, de 13 de julho de 
2017, poderá ser substituído, a 
qualquer tempo, por fiança 
bancária ou por seguro 
garantia judicial, a critério do 
recorrente. 

§ 11. O depósito recursal, 
inclusive aquele realizado 
antes da entrada em vigor da 
Lei nº 13.467, de 13 de julho de 
2017, poderá ser substituído, a 
qualquer tempo, por fiança 
bancária ou por seguro 
garantia judicial, a critério do 
recorrente. 

 

§ 12. Não será exigido, para 
fins de substituição do depósito 
recursal por fiança bancária ou 
por seguro garantia judicial, 
qualquer acréscimo ao valor do 
depósito. 

§ 12. Não será exigido, para 
fins de substituição do depósito 
recursal por fiança bancária ou 
por seguro garantia judicial, 
qualquer acréscimo ao valor do 
depósito. 

 

§ 13. O instrumento de fiança 
bancária ou de seguro garantia 
judicial não conterá cláusulas 
de perda do direito do 
segurado ou de desobrigação 
decorrente de atos exclusivos 
do tomador, da seguradora ou 
de ambos e deverá ser 
observado o seguinte: 
 

§ 13. O instrumento de fiança 
bancária ou de seguro garantia 
judicial não conterá cláusulas 
de perda do direito do 
segurado ou de desobrigação 
decorrente de atos exclusivos 
do tomador, da seguradora ou 
de ambos e observará, ainda, o 
seguinte: 

 

I – cada instrumento será 
vinculado exclusivamente a um 
processo, por meio de apólice 
registrada e ofertada por 
seguradora autorizada pelo 
órgão supervisor do mercado 
de seguros; 
 

I – cada instrumento será 
vinculado exclusivamente a um 
processo, por meio de apólice 
registrada e ofertada por 
seguradora autorizada pelo 
órgão supervisor do mercado 
de seguros; 

 

II – o recorrente garantirá 
novamente o juízo, por meio de 
fiança bancária, seguro 
garantia judicial ou depósito em 
espécie, nos 15 (quinze) dias 
anteriores ao término da 

II – o recorrente garantirá 
novamente o juízo, por meio de 
fiança bancária, seguro 
garantia judicial ou depósito em 
espécie, nos 15 (quinze) dias 
anteriores ao término da 
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vigência do instrumento, exceto 
se houver previsão de 
renovação automática, sob 
pena de restar prejudicado o 
respectivo recurso; 
 

vigência do instrumento, exceto 
se houver previsão de 
renovação automática, sob 
pena de restar prejudicado o 
respectivo recurso; 

III – o prazo para apresentação 
do instrumento de fiança 
bancária ou de seguro garantia 
judicial será o mesmo do ato 
processual a ser garantido; e 
 

III – o prazo para apresentação 
do instrumento de fiança 
bancária ou de seguro garantia 
judicial é o mesmo do ato 
processual que ele visa a 
garantir; e 

 

IV – o instrumento de fiança 
bancária ou de seguro garantia 
judicial ficará à disposição do 
juízo para consulta. 
 

IV – o instrumento de fiança 
bancária ou de seguro garantia 
judicial ficará à disposição do 
juízo para consulta. 

 

§ 14. Na hipótese de o juízo 
entender que o instrumento de 
fiança bancária ou de seguro 
garantia judicial não observou 
o disposto neste artigo, a parte 
será intimada a se manifestar e 
a garantir a execução, se 
necessário, e o não 
atendimento a essa 
determinação importará em 
deserção do recurso interposto. 
 

§ 14. Na hipótese de o juízo 
entender que o instrumento de 
fiança bancária ou de seguro 
garantia judicial não observou 
o disposto neste artigo, a parte 
será intimada a se manifestar e 
garantir a execução, se 
necessário, e o não 
atendimento a esta 
determinação importará em 
deserção do recurso interposto. 

 

§ 15. Nos termos do § 4º deste 
artigo, o valor da garantia de 
que trata o art. 884 desta 
Consolidação ou o valor que o 
executado tiver que pagar será 
deduzido do valor do depósito 
recursal feito em conta 
vinculada ao juízo.”(NR) 

§ 15. Nos termos do disposto 
no § 4º deste artigo, o valor da 
garantia de que trata o art. 884 
desta Consolidação ou o valor 
que o executado tiver que 
pagar será deduzido do valor 
do depósito recursal feito em 
conta vinculada ao juízo.” (NR) 

 

PLV MPV 905 
Art. 36. O art. 1º da Lei nº 
6.321, de 14 de abril de 1976, 
passa a vigorar acrescido do 
seguinte § 3º: 
 

Art. 38. A Lei nº 6.321, de 14 
de abril de 1976, passa a 
vigorar com a seguinte 
alteração: 

O novo art. 38 reintroduz 
dispositivo constante do PLV 
da MPV 905, não apreciado, 
que altera a Lei 6.321, para 
prever que a execução 
inadequada dos programas de 
alimentação do trabalhador ou 
o desvirtuamento de suas 
finalidades acarretará a perda 
do incentivo fiscal, o 
cancelamento da inscrição ou 
do registro da pessoa jurídica 
no programa e a aplicação de 

“Art. 1º ................................ 
..................................................
. 
 

Art. 1º 
..................................................
.............. 

 ..................................................
......................... 

§ 3º A execução inadequada § 3º A execução inadequada 
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dos programas de alimentação 
do trabalhador ou o 
desvirtuamento de suas 
finalidades acarretará a perda 
do incentivo fiscal, o 
cancelamento da inscrição ou 
do registro da pessoa jurídica 
no programa e a aplicação de 
multa de R$ 1.000,00 (mil 
reais) a R$ 10.000,00 (dez mil 
reais), observados o porte 
econômico do empregador 
infrator pessoa física ou do 
estabelecimento infrator.”(NR) 

dos programas de alimentação 
do trabalhador ou o 
desvirtuamento de suas 
finalidades acarretará a perda 
do incentivo fiscal, o 
cancelamento da inscrição ou 
do registro da pessoa jurídica 
no programa e a aplicação de 
multa de R$ 1.000,00 (mil 
reais) a R$ 10.000,00 (dez mil 
reais), observados o porte 
econômico do empregador 
infrator pessoa física ou do 
estabelecimento infrator.” (NR) 

multa.” (NR) 

PLV MPV 905 
Art. 29. O art. 39 da Lei nº 
8.177, de 1º de março de 1991, 
passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 

Art. 39. A Lei nº 8.177, de 1º de 
março de 1991, passa a vigorar 
com as seguintes alterações: 

O novo art. 39 reintroduz 
alterações na Lei 8.177, de 
1991, que haviam sido objeto 
da MPV 905 e seu PLV. A MPV 
905 não foi apreciada e foi 
revogada. 

“Art. 39. Os débitos trabalhistas 
de qualquer natureza, quando 
não satisfeitos pelo 
empregador ou pelo 
empregado, nos termos 
previstos em lei, convenção ou 
acordo coletivo, sentença 
normativa ou cláusula 
contratual, serão atualizados 
monetariamente com base na 
remuneração adicional dos 
depósitos de poupança, 
conforme previsto no inciso II 
do caput do art. 12 desta Lei, 
de forma simples, no período 
compreendido entre o mês 
subsequente ao vencimento da 
obrigação e o seu efetivo 
pagamento, e, em caso de 
condenação judicial, a 
atualização dos créditos será 
feita nos termos do § 7º do art. 
879 da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 
1º de maio de 1943. 

“Art. 39. Os débitos trabalhistas 
de qualquer natureza, quando 
não satisfeitos pelo 
empregador ou pelo 
empregado, nos termos 
previstos em lei, convenção ou 
acordo coletivo, sentença 
normativa ou cláusula 
contratual, serão atualizados 
monetariamente com base na 
remuneração adicional dos 
depósitos de poupança, 
conforme previsto no art. 12, 
inciso II, desta Lei, de forma 
simples, no período 
compreendido entre o mês 
subsequente ao vencimento da 
obrigação e o seu efetivo 
pagamento, sendo que, em 
caso de condenação judicial, a 
atualização dos créditos se 
dará nos termos do § 7º do art. 
879 da Consolidação das Leis 
do Trabalho – CLT, aprovada 
pelo Decreto- Lei nº 5.452, de 
1º de maio de 1943. 

A alteração ao art. 39 da Lei 
8.177 reduz o valor dos débitos 
trabalhistas, inclusive 
resultantes de decisões 
judiciais, com redução da taxa 
de juros aplicável. O tema é de 
grande interesse do Governo 
que pretende com isso reduzir 
o passivo trabalhista de 
empresas estatais. 

§ 1º Os débitos trabalhistas 
constantes de condenação 
pela Justiça do Trabalho ou 
decorrentes dos acordos 

§ 1º Os débitos trabalhistas 
constantes de condenação 
pela Justiça do Trabalho ou 
decorrentes dos acordos 
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celebrados em ação trabalhista 
não pagos nas condições 
homologadas ou constantes do 
termo de conciliação serão 
acrescidos de juros de mora, 
nos termos do § 7º do art. 879 
da CLT, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943. 
 

celebrados em ação trabalhista 
não pagos nas condições 
homologadas ou constantes do 
termo de conciliação serão 
acrescidos de juros de mora, 
nos termos do § 7º do art. 879 
da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943. 

..............................................” 
(NR) 

..................................................

............” (NR) 
 

Art. 37. A Lei nº 8.212, de 
1991, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 

Art. 40. A Lei nº 8.212, de 24 
de julho de 1991, passa a 
vigorar com a seguinte 
alteração: 

 

 “Art. 28. 
..................................................
.............. 

 

 ..................................................
............................ 

 

 § 9º 
..................................................
..................... 

 

 ..................................................
............................ 

 

 c) a parcela in natura recebida 
de acordo com os programas 
de alimentação, nos termos da 
Lei nº 6.321, de 14 de abril de 
1976, e o fornecimento de 
alimentação, na forma do art. 
457 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943; 

É inserida no art. 37 (art. 40 do 
PLV) alteração ao art. 28, § 9º, 
“c” da Lei 8.212, para prever 
que também não será 
considerado no salário de 
contribuição o fornecimento de 
alimentação “na forma do art. 
457 da CLT”. 
Ocorre que o art. 457 da CLT 
em vigor não trata desse tema, 
mas o art. 458, que prevê o 
oposto (“Além do pagamento 
em dinheiro, compreende-se 
no salário, para todos os 
efeitos legais, a alimentação) “. 
A alteração complementa, 
portanto, a mudança que o 
PLV propõe no art. 457 e 458, 
excluindo a alimentação como 
parcela salarial. 

 ..................................................
....................” (NR) 

 

“Art. 47. 
..................................................

“Art. 47. 
..................................................

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm
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..................................................

...... 
.............. 

..................................................

..................................................

.................... 

..................................................

............................ 
 

§ 5º O prazo de validade da 
certidão expedida 
conjuntamente pela Secretaria 
Especial da Receita Federal do 
Brasil e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional do 
Ministério da Economia, 
referente aos tributos federais 
e à dívida ativa da União por 
elas administrados, será de até 
cento e oitenta dias, contado 
data de emissão da certidão, 
prorrogável, excepcionalmente, 
em caso de calamidade 
pública, pelo prazo 
determinado em ato conjunto 
dos referidos órgãos. 

§ 5º O prazo de validade da 
certidão expedida 
conjuntamente pela Secretaria 
Especial da Receita Federal do 
Brasil e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional do 
Ministério da Economia, 
referente aos tributos federais 
e à dívida ativa da União por 
elas administrados, será de até 
180 (cento e oitenta) dias, 
contado data de emissão da 
certidão, prorrogável, 
excepcionalmente, em caso de 
calamidade pública, pelo prazo 
determinado em ato conjunto 
dos referidos órgãos. 

 

..................................................

..................................................

.............” (NR) 

..................................................

...................” (NR) 
 

 Art. 41. A Lei nº 8.213, de 24 
de julho de 1991, passa a 
vigorar com as seguintes 
alterações: 

 

PLV MPV 905 CD 
“Art. 21. Equiparam-se ao 
acidente de trabalho, para os 
efeitos desta Lei: 
 

“Art. 21. Equiparam-se ao 
acidente de trabalho, para os 
efeitos desta Lei: 

Inserido no art. 41, alteração 
ao art. 21 da Lei 8.213, de 
modo a prejudicar o 
trabalhador que sofrer acidente 
no percurso para o trabalho ou 
de volta para casa.  
A redação é JABUTI que vem 
do PLV da MPV 905, que foi 
revogada no último dia de sua 
vigência, para não cair por 
decurso de prazo. 

 ..................................................
................... 

 

 IV - 
..................................................
........... 

 

 ..................................................
................... 

 

PLV MPV 905 CD 
d) no percurso da ida para o 
local de trabalho, bem como no 

d) no percurso da ida para o 
local de trabalho, bem como no 
da volta, em veículo fornecido 

A redação dada à alínea “d” do 
art. 21 da Lei 8.213 passa a 
prever que só é acidente de 
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da volta, em veículo fornecido 
pelo empregador, desde que 
comprovada a culpa ou dolo 
deste ou de seus prepostos no 
acidente. 
 

pelo empregador, desde que 
comprovada a culpa ou dolo 
deste ou de seus prepostos no 
acidente. 

trabalho o que ocorrer em 
veículo fornecido pelo 
empregador, e desde que 
comprovada a culpa ou dolo. 
A regra atual assegura a 
caracterização como acidente 
do trabalho em qualquer caso. 
A mudança afetará o direito à 
pensão por morte ou 
aposentadoria, no caso de 
invalidez, posto que apenas 
nesse caso o benefício é de 
100% da média de 
contribuições conforme a EC 
103/19 (Reforma da 
Previdência).  

..............................................”(
NR) 
 

..................................................

.....................” (NR) 
 

PLV MPV 905 CD 
“Art. 21-B. O acidente sofrido 
pelo segurado no percurso de 
ida para o local de trabalho, 
bem como no de volta, 
qualquer que seja o meio de 
locomoção, inclusive veículo de 
propriedade do segurado, 
ensejará a concessão de 
benefícios previdenciários de 
acordo com as mesmas regras 
aplicáveis aos benefícios 
concedidos em razão de 
acidente do trabalho. 
 

“Art. 21-B. O acidente sofrido 
pelo segurado no percurso de 
ida para o local de trabalho, 
bem como no de volta, 
qualquer que seja o meio de 
locomoção, inclusive veículo de 
propriedade do segurado, 
ensejará a concessão de 
benefícios previdenciários de 
acordo com as mesmas regras 
aplicáveis aos benefícios 
concedidos em razão de 
acidente do trabalho. 

Ao mesmo tempo insere o art. 
21-B, como norma autônoma, 
dizendo aquilo que já está dito 
atualmente no art. 21: que o 
acidente sofrido pelo segurado 
no percurso de ida para o local 
de trabalho, bem como no de 
volta, qualquer que seja o meio 
de locomoção, inclusive veículo 
de propriedade do segurado, 
ensejará a concessão de 
benefícios previdenciários de 
acordo com as mesmas regras 
aplicáveis aos benefícios 
concedidos em razão de 
acidente do trabalho. 
Além de injurídica, posto que 
formulada para justificar o veto, 
trata-se de matéria 
prejudicada, dada a revogação 
da MPV 905 ante a iminente 
rejeição tácita no Senado, além 
de infração ao limite material 
de emendas em MPV 
(pertinência temática e respeito 
ao devido processo legislativo). 

PLV MPV 905 CD 
Parágrafo único. O valor do 
benefício por incapacidade 
permanente decorrente do 
acidente de que trata o caput 
deste artigo será calculado nos 
termos do inciso II do § 3º do 
art. 26 da Emenda 
Constitucional nº 103, de 12 de 
novembro de 2019.” 
 

Parágrafo único. O valor do 
benefício por incapacidade 
permanente decorrente do 
acidente de que trata o caput 
será calculado nos termos do 
inciso II do § 3º do art. 26 da 
Emenda Constitucional nº 103, 
de 12 de novembro de 2019.” 

PLV MPV 905 CD 
Art. 30. A Lei nº 10.101, de 
19 de dezembro de 2000, 
passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 

Art. 42. A Lei nº 10.101, de 
19 de dezembro de 2000, 
passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 

Inserido no art. 42, alteração 
à Lei 10.101, relativa ao 
pagamento de PLR. 
A redação é JABUTI que 
vem do PLV da MPV 905, 
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 revogada ante a iminente 
perda de eficácia por 
decurso de prazo. 

“Art. 2º ................................ 
 

“Art. 2º 
..............................................
......................... 

 

..............................................

..... 
 

..............................................

..................................... 
 

§ 3º-A. A não equiparação 
de que trata o inciso II do § 
3º desde artigo não é 
aplicável às hipóteses em 
que tenham sido utilizados 
índices de produtividade ou 
qualidade ou programas de 
metas, resultados e prazos. 
 

§ 3-A. A não equiparação de 
que trata o inciso II do § 3º 
desta Lei não se aplica às 
hipóteses em que tenham 
sido utilizados índices de 
produtividade ou qualidade 
ou programas de metas, 
resultados e prazos. 

 

..............................................

..... 
 

..............................................

...................................... 
 

§ 5º As partes podem: § 5º As partes podem:  
I – adotar os procedimentos 
de negociação estabelecidos 
nos incisos I e II do caput e 
no § 10 deste artigo, 
simultaneamente; e 

I – adotar os procedimentos 
de negociação estabelecidos 
nos incisos I e II do caput e 
no § 10º deste artigo 
simultaneamente; e 

 

II – estabelecer múltiplos 
programas de participação 
nos lucros ou nos 
resultados, observada a 
periodicidade estabelecida 
pelo § 2º do art. 3º desta Lei. 
 

II – estabelecer múltiplos 
programas de participação 
nos lucros ou nos 
resultados, observada a 
periodicidade estabelecida 
pelo § 1º do art. 3º desta Lei. 

 

§ 6º Na fixação dos direitos 
substantivos e das regras 
adjetivas, inclusive no que 
se refere à fixação dos 
valores e à utilização 
exclusiva de metas 
individuais, a autonomia da 
vontade das partes 
contratantes será respeitada 
e prevalecerá em face do 
interesse de terceiros. 
 

§ 6º Na fixação dos direitos 
substantivos e das regras 
adjetivas, inclusive no que 
se refere à fixação dos 
valores e à utilização 
exclusiva de metas 
individuais, a autonomia da 
vontade das partes 
contratantes será respeitada 
e prevalecerá em face do 
interesse de terceiros. 
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§ 7º Consideram-se 
previamente estabelecidas 
as regras fixadas em 
instrumento assinado: 

§ 7º Consideram-se 
previamente estabelecidas 
as regras fixadas em 
instrumento assinado: 

 

I – anteriormente ao 
pagamento da antecipação, 
quando prevista; e 
 

-- anteriormente ao 
pagamento da antecipação, 
quando prevista; e 

 

II – com antecedência de, no 
mínimo, 90 (noventa) dias 
da data do pagamento da 
parcela única ou da parcela 
final, caso haja pagamento 
de antecipação. 

– com antecedência de, no 
mínimo, 90 (noventa) dias 
da data do pagamento da 
parcela única ou da parcela 
final, caso haja pagamento 
de antecipação. 

 

§ 8º A inobservância à 
periodicidade estabelecida 
no § 2º do art. 3º desta Lei 
macula exclusivamente os 
pagamentos feitos em 
desacordo com a norma, 
assim entendidos: 

§ 8º A inobservância à 
periodicidade estabelecida 
no § 2º do art. 3º desta Lei 
invalida exclusivamente os 
pagamentos feitos em 
desacordo com a norma, 
assim entendidos: 

 

I – os pagamentos 
excedentes ao segundo, 
feitos a um mesmo 
empregado, no mesmo ano 
civil; e 

I – os pagamentos 
excedentes ao segundo, 
feitos a um mesmo 
empregado, dentro do 
mesmo ano civil; e 

 

II – os pagamentos 
efetuados a um mesmo 
empregado, em 
periodicidade inferior a um 
trimestre civil do pagamento 
anterior. 

I – os pagamentos efetuados 
a um mesmo empregado, 
em periodicidade inferior a 
um trimestre civil do 
pagamento anterior. 

 

§ 9º Na hipótese do inciso II 
do § 8º deste artigo, 
mantém-se a higidez dos 
demais pagamentos. 

§ 9º Na hipótese do inciso II 
do § 8º desta Lei, mantêm-
se a validade dos demais 
pagamentos. 

 

§ 10. A participação nos 
lucros ou nos resultados de 
que trata esta Lei poderá ser 
fixada diretamente com o 
empregado referido no 
parágrafo único do art. 444 
da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943. 

§ 10. A participação nos 
lucros ou nos resultados de 
que trata esta Lei poderá ser 
fixada diretamente com o 
empregado de que trata o 
parágrafo único do art. 444 
da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943. 
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§ 11. Uma vez composta, a 
comissão paritária de que 
trata o inciso I do caput 
deste artigo dará ciência por 
escrito ao ente sindical para 
que indique seu 
representante no prazo 
máximo de 7 (sete) dias, 
findo o qual a comissão 
poderá iniciar e concluir 
suas tratativas.”(NR) 

§ 11. Uma vez composta, a 
comissão paritária de que 
trata o inciso I do caput 
deste artigo dará ciência por 
escrito ao ente sindical para 
que indique seu 
representante no prazo 
máximo de 7 (sete) dias, 
findo o qual a comissão 
poderá iniciar e concluir 
suas tratativas.” (NR) 

 

“Art. 5º-A. São válidos os 
prêmios de que tratam os §§ 
2º e 4º do art. 457 da CLT, 
aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, e a alínea z do § 9º do 
art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 
de julho de 1991, 
independentemente da 
forma de seu pagamento e 
do meio utilizado para a sua 
fixação, inclusive por ato 
unilateral do empregador, 
por ajuste deste com o 
empregado ou grupo de 
empregados, bem como por 
norma coletiva, inclusive 
quando pagos por 
fundações e associações, 
desde que sejam 
observados os seguintes 
requisitos: 

“Art. 5º-A. São válidos os 
prêmios de que tratam os § 
2º e § 4º do art. 457 da 
Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943, e a alínea 
“z” do § 9º do art. 28 da Lei 
nº 8.212, de 24 de julho de 
1991, independentemente 
da forma de seu pagamento 
e do meio utilizado para a 
sua fixação, inclusive por ato 
unilateral do empregador, 
ajuste deste com o 
empregado ou grupo de 
empregados, bem como por 
norma coletiva, inclusive 
quando pagos por 
fundações e associações, 
desde que sejam 
observados os seguintes 
requisitos: 

 

I – sejam pagos 
exclusivamente a 
empregados, de forma 
individual ou coletiva; 

I – sejam pagos, 
exclusivamente, a 
empregados, de forma 
individual ou coletiva; 

 

II – decorram de 
desempenho superior ao 
ordinariamente esperado, 
avaliado discricionariamente 
pelo empregador, desde que 
o desempenho ordinário 
tenha sido previamente 
definido; 

II – decorram de 
desempenho superior ao 
ordinariamente esperado, 
avaliado discricionariamente 
pelo empregador, desde que 
o desempenho ordinário 
tenha sido previamente 
definido; 
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III – o pagamento de 
qualquer antecipação ou 
distribuição de valores seja 
limitado a 4 (quatro) vezes 
no mesmo ano civil e, no 
máximo, a 1 (um) 
pagamento no mesmo 
trimestre civil.” 

III – o pagamento de 
qualquer antecipação ou 
distribuição de valores seja 
limitado a 4 (quatro) vezes 
no mesmo ano civil e, no 
máximo, de 1 (um) no 
mesmo trimestre civil.” 

 

Art. 38. A Lei nº 13.979, de 
2020, passa a vigorar com 
as seguintes alterações: 

Art. 43. A Lei nº 13.979, de 6 
de fevereiro de 2020, passa 
a vigorar com as seguintes 
alterações: 

 

“Art. 3º 
..............................................
..............................................
............ 

“Art. 3º 
..............................................
............ 

 

..............................................

..............................................

.......................... 

..............................................

.......................... 
 

§ 6º Ato conjunto dos 
Ministros de Estado da 
Saúde, da Justiça e 
Segurança Pública e da 
Infraestrutura disporá sobre 
a medida prevista no inciso 
VI do caput. 

§ 6º Ato conjunto dos 
Ministros de Estado da 
Saúde, da Justiça e 
Segurança Pública e da 
Infraestrutura disporá sobre 
a medida prevista no inciso 
VI do caput. 

 

§ 6º-A O ato conjunto a que 
se refere o § 6º poderá 
estabelecer delegação de 
competência para a 
resolução dos casos nele 
omissos. 

§ 6º-A O ato conjunto a que 
se refere o § 6º poderá 
estabelecer delegação de 
competência para a 
resolução dos casos nele 
omissos. 

 

..............................................

..............................................

............” (NR)  

..............................................

.................” (NR) 
 

PLV MPV 905 
Art. 41. Para efeito de 
aplicação do inciso I do 
caput do art. 106 da Lei nº 
5.172, de 25 de outubro de 
1966 (Código Tributário 
Nacional), têm caráter 
interpretativo as seguintes 
alterações promovidas nesta 
Lei: 
 

Art. 44. Para efeito de 
aplicação do inciso I do 
caput do art. 106 da Lei nº 
5.172, de 25 de outubro de 
1966 (Código Tributário 
Nacional), têm caráter 
interpretativo as seguintes 
alterações promovidas nesta 
Lei: 

Inserido novo art. 44, 
incluindo o teor do art. 41 do 
PLV da MPV 905, que 
perdeu eficácia sem ser 
apreciada no Senado. 
O artigo define que tem 
caráter interpretativo o art. 
457 da CLT e os § 3º-A e §§ 
5º a 9º do art. 2º e o art. 5º-A 
da Lei nº 10.101, de 19 de 
dezembro de 2000 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm
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I – o art. 457 da 
Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943; 
 

I – o art. 457 da 
Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943; 

(alterados também por 
artigos JABUTI que foram 
reintroduzidos, oriundos do 
PLV da MPV 905.).  

II – o § 3º-A e os §§ 5º a 9º 
do art. 2º e o art. 5º-A da Lei 
nº 10.101, de 19 de 
dezembro de 2000. 
 

II – o § 3º-A e os §§ 5º a 9º 
do art. 2º e o art. 5º-A da Lei 
nº 10.101, de 19 de 
dezembro de 2000. 

 Art. 45. Revogam-se:  
 I – as alíneas “c” e “d” do 

caput do art. 627 e os §§ 1º, 
2º e 4º do art. 628 da 
Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943; 

Inserida no novo art. 45, I, 
revogação de dispositivos da 
CLT. A MPV 905 também 
revogava os mesmos 
dispositivo, dando nova 
redação aos art. 627 e 628 
da CLT. 
JABUTI. 

 II – o inciso II do § 4º do art. 
2º e os arts. 6º ao 6º-B da 
Lei nº 10.101, de 19 de 
dezembro de 2000. 

Inserida no novo art. 45, II, 
revogação de dispositivos da 
Lei 10.101. 
JABUTI. 

Art. 39. Esta Medida 
Provisória entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 46. Esta Lei entra em 
vigor na data de sua 
publicação. 

 

   
Brasília, 22 de março de 
2020; 199º da 
Independência e 132º da 
República.  

Sala das Sessões, em de de 
2020. 

 

JAIR MESSIAS 
BOLSONARO 

  

Paulo Guedes   
 Deputado CELSO 

MALDANER Relator 
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