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São Paulo, 11 de maio de 2020. 
 
 

C I R C U L A R  
 Medida Provisória n. 905 - Contrato de Trabalho Verde Amarelo  

Medida Provisória n. 955 – Revogação da MP 905 
 
 

Em 11.11.2019 o Governo Federal editou a Medida Provisória n. 905 que instituiu o Contrato 

de Trabalho Verde Amarelo e alterou vários dispositivos da legislação trabalhista, 

previdenciária, com vigência a partir de 01.01.2020. Nos seus tópicos estabelecia vantagens 

para contratações do chamado primeiro emprego para pessoas de 18 a 29 anos de idade 

com a limitação de salário equivalente a 1,5 (um e meio) salário mínimo, sem a incidência de 

encargos sociais, FGTS de 2% (dois por cento) sobre a remuneração, também multa menor 

do FGTS, possibilidade de ajustar em contrato o pagamento do 13º de forma mensal, 

também pagar férias + 1/3 antecipadamente, ajuste direto de PLR. O SINDIMOV divulgou 

informações básicas a seu respeito na Circular datada de 12/11/2019.  

 

A Medida foi bastante criticada e recebeu inúmeras emendas, ainda assim a Câmara dos 

Deputados aprovou um projeto legislativo com modificações no seu texto, porém, este 

deveria ter a tramitação concluída no Senado Federal no prazo final de sua vigência em 

20.04.2020. Diante da previsão de que isto não ocorreria até essa data o Governo Federal 

editou então a Medida Provisória n. 955, em 20.04.2020, revogando a Medida Provisória n. 

905, com declarações públicas de que ela seria reeditada. 

 

O procedimento trouxe insegurança com discussões e questionamentos jurídicos a respeito, 

dentre eles se a nova Medida (955) atende os requisitos de relevância e urgência previstos 

na Constituição Federal para sua edição, se a sua tramitação ocorreu na mesma sessão 

legislativa porque a regra é que medidas provisórias não podem ser reeditadas nessa 

situação ou se então caberá ao Congresso Nacional disciplinar através de decreto legislativo 

e no prazo de 60 dias as relações jurídicas decorrentes da primeira Medida (905). As notícias 

dizem que o Senado Federal suspendeu a análise da Medida Provisória n. 905 para 
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apreciação em conjunto com a Medida Provisória n. 955 e dar uma solução legal para os 

problemas criados. 

 

Destacamos que uma Medida Provisória que seja editada não revoga a lei anterior de que 

trate, tão somente suspende os efeitos da antiga lei até que seja votada. Se for aprovada, 

passa a vigorar como lei nova sobre aquele assunto. Se não for aprovada ou não for votada 

no seu prazo final, a lei anterior volta a ter eficácia e um decreto legislativo deverá disciplinar 

as relações jurídicas decorrentes dessa Medida, como, possivelmente, ocorrerá na situação 

em análise. 

 

Em resumo: 

 

 Desde 20.04.2020, com o prazo final de sua vigência ou sua revogação pela Medida 

Provisória n. 955, as empresas não mais podem fazer contratações com as vantagens e 

benefícios estabelecidos na Medida Provisória n. 905 – Contrato de Trabalho Verde Amarelo; 

 

 Entretanto, enquanto vigorou (de 01.01.2020 a 19.04.2020) a Medida Provisória n. 905 teve 

força de lei, por expressa disposição constitucional; 

 

 Desta forma, os contratos de trabalho firmados na modalidade Verde e Amarelo devem ser 

mantidos até a data prevista para seu término; 

 

 Entende-se, com isto, que os contratos de trabalho firmados na vigência da MP 905 e as suas 

estipulações prevalecem para os prazos nele ajustados, com base nos princípios 

constitucionais de ser respeitado o direito adquirido e os atos jurídicos perfeitos praticados.  

                       

A DIRETORIA 
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