
A Medida Provisória 905 é mais um ataque do governo federal aos trabalha-
dores brasileiros.  Ao alterar brutalmente a legislação trabalhista, com a mo-
dificação de dezenas de itens da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a 
MP retira direitos conquistados.

A medida já está em vigor desde a sua publicação, em 11 de novembro de 
2019, mas ainda precisa ser aprovada no Congresso Nacional. Por isso, é pre-
ciso resistir e reagir!

Medida Provisória 905 retira
direitos dos trabalhadores

MP
905



Diga NÃO à MP 905!
A Medida Provisória 905, assinada por Bolsonaro, tem 
como principal objetivo a criação de uma nova 
modalidade de contratação: a carteira verde e 
amarela. Porém, ela também modifica diversas outras 

normas que dizem respeito à regulação do direito do 
trabalho.

Veja as principais alterações trazidas pela MP:

Carteira verde e amarela

Seguro acidente privatizado

Servirá para a contratação de jovens de 18 a 29 anos em postos que recebam até 
um salário mínimo e meio, ou R$ 1.497, pelo prazo de dois anos.

Empregadores não pagarão alíquotas do Sistema S, do salário-educação e da 
contribuição patronal de 20% para a Previdência Social. A alíquota do FGTS passa 
de 8% para 2%. Em caso de demissão sem justa causa, a multa sobre o FGTS baixa 
de 40% para 20%.

Estimativas apontam que a folha de pagamento terá uma redução de 34% nos 
impostos a ela vinculados. De outro lado, em casos de demissão sem justa causa, a 
perspectiva é que o trabalhador receba até 80% menos em verbas.

Empregadores também estarão isentos da parcela patronal para a Previdência. Para 
compensar, o governo deverá cobrar contribuições de quem recebe 
seguro-desemprego.

A MP abre a possibilidade de contratação de seguro privado para acidentes pessoais, a partir 
de acordo individual entre empregado e empregador. A CLT prevê apenas seguro para 
acidentes de trabalho de forma obrigatória.

Além do estímulo às seguradoras, há uma contrapartida: caso a opção seja adotada, o 
adicional por periculosidade cai dos 30% – da CLT – para 5%, tendo como novo critério que a 
exposição ao perigo esteja presente em pelo menos 50% da jornada.

Domingos e feriados

A MP 905, na prática, elimina a vedação de trabalho aos domingos, permitindo o não 
pagamento da hora dobrada, desde que haja a compensação, ou seja, folga, em outro dia.

O repouso semanal remunerado deverá coincidir com o domingo no mínimo uma vez a cada 
quatro semanas para os setores de comércio e serviços. Para o setor industrial, deverá 
coincidir no mínimo uma vez a cada sete semanas.

x
Alimentação

O pagamento ao trabalhador a 
título de fornecimento de alimenta-
ção, explicitamente, deixa de ter 
caráter salarial, não incidindo 
sobre os valores, portanto, impos-
tos trabalhistas.

Gorjeta 

A gorjeta recebida em bares e 
restaurantes é transformada em 
salário, com incidência de impostos.



Terceira instância 

Na esfera administrativa – diferente da judicial – infrações relacionadas ao mundo do trabalho ganham 
uma “terceira instância”, um conselho vinculado à Secretaria de Trabalho. O modelo é similar ao da Receita 
Federal, que conta com o Carf, que já sofreu críticas pela politização de suas decisões.

Multas trabalhistas 

A MP fixa o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) como critério de 
atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e estipula, como critério de 
correção da dívida não paga pelo executado, os juros da caderneta de poupança. A estimativa 
é que a MP 905 reduza em 50% a taxa atualmente aplicada para atualizar dívidas trabalhistas.

Profissões 

Corretor de seguro, jornalista, 
radialista, publicitário, sociólogo, 
químico e artista são profissões 
que têm sua regulamentação 
eliminada pela MP.

Enfraquecimento na fiscalização

A MP relaxa a fiscalização do trabalho ao alterar 
o sistema de multas por descumprimento de 
ordem legal. Agora, os valores são mais suaves 
e os procedimentos de apuração e decisão 
podem ser mais brandos.

Categoria bancária
A MP 905 ataca, diretamente, conquistas da categoria bancária. Os trabalhadores já reagiram e negociam 
um acordo aditivo que garante o que está previsto na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). Os efeitos da 
MP estão suspensos até a assinatura do documento (mais informações na página 4).

Aumento da jornada de trabalho

A MP acaba com a jornada de seis horas da categoria, sendo 
mantida apenas para os caixas. As demais funções só recebem 
horas extras a partir da oitava hora de jornada. 

Trabalho aos finais de semana

Além de eliminar a vedação dos trabalhos aos domingos, revoga 
o item da CLT que garantia o sábado como dia de descanso para 
bancárias e bancários. 

PLR

Permite que as empresas definam as regras de pagamento da 
PLR sem negociação com os sindicatos, podendo inclusive adotar 
regras diferentes entre os trabalhadores.

Sextou!



Bancários garantem suspensão dos
efeitos da MP 905

O Comando Nacional dos Bancários e a Federação 
Nacional dos Bancos (Fenaban) negociaram, no dia 26 
de novembro, sobre a proposta que neutraliza os efeitos 
da Medida Provisória (MP) 905/2019. A presidenta do 
Sindicato, Eliana Brasil, participou da mesa.

Ficou então, garantida, a manutenção da jornada de 
segunda a sexta-feira, que não haverá aumento de 
jornada e que a PLR continuará sendo negociada com 
os sindicatos. Como é hoje, o trabalho aos sábados 
somente será permitido se houver negociação com o 
movimento sindical.

A negociação se prolongou durante todo o dia e houve 
várias pausas para que as partes discutissem entre si as 

propostas e contrapropostas que eram apresentadas. 
Ao final do dia, as negociações avançaram bastante, 
mas falta definir alguns detalhes sobre a vigência.

Até que o aditivo seja assinado, os efeitos da MP 
seguem suspensos.

Medida enfrenta rejeição
A movimentação no Congresso Nacional já deixa claro que a MP 905 ainda gerará 
muitas discussões e trará dificuldades para o governo. O principal indicativo é o 
número de emendas apresentadas por deputados e senadores: já são mais de 2 mil 
sugestões de mudanças do texto.

Uma consulta feita pelo site do Senado também aponta grande rejeição popular ao 
Contrato de Trabalho Verde e Amarelo: até o início de dezembro, mais de 54 mil 
pessoas já se manifestaram contra a proposta e pouco mais de 2 mil a favor.

A votação da MP no plenário só deve ocorrer em 2020. De acordo com a legislação, 
o Congresso tem 60 dias para analisar a medida, prorrogáveis por outros 60.

Mobilize-se!
Diante de tantos ataques, é preciso reagir e deixar claro que não aceitaremos a 
retirada de direitos!

Para pressionar os parlamentares, manifeste-se e entre em contato pelas redes 
sociais, por telefone e por e-mail - formas de contato com cada parlamentar estão 
disponíveis nos sites da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Mais informações também são publicadas no portal do Sindicato: 
www.bancariosbh.org.br (digite “MP 905” na busca).


