
 
 

Assessoria Jurídica 

Comunicado nº07 -  16 de Dezembro de 2019 

 

MEDIDA PROVISÓRIA 905/2019 – LIBERAÇÃO DE TRABALHO AOS 

DOMINGOS E FERIADOS – EXTINÇÃO DO ACIDENTE DE TRABALHO NO 

PERCURSO RESIDÊNCIA E TRABALHO 

No dia 11 de novembro de 2019 foi promulgada a Medida 

provisória nº 905 que instituiu a modalidade de Contrato de Trabalho 

Verde e Amarelo destinado a criação de postos de trabalho para as 

pessoas entre dezoito e vinte e nove anos de idade. São 53 artigos que 

trazem mudanças significativas principalmente em relação à 

legislação do trabalho e previdenciária. 

Neste momento faremos alusão a duas novidades que 

reputamos de grande importância para os Associados. 

Até a MP 905/2019 o trabalho em domingos e feriados sempre foi 

caracterizado por entraves jurídicos, que para autorização de 

trabalhos nestes dias demandava-se grande burocracia e inúmeras 

providências judiciais para garantia do direito. Assim, foi alterado o 

artigo 68 da C.L.T que passa a ter a seguinte redação: 

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

§ 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 e, no mínimo, uma vez no período máximo de sete semanas para o setor 

industrial 

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

Verifica-se que remanesce a exigência da observância da 

legislação municipal que deverá ser consultada pelo associado na 

cidade de localização do estabelecimento, mas sem dúvida alguma 

representa significativo avanço em relação a legislação 

desatualizada que tinha origem na distante década de 40.  

Outra mudança significativa é o acidente de trabalho ocorrido no 

percurso da residência para o trabalho e vice-versa e que sempre foi 

objeto de sérios debates judiciais, pois quando reconhecido obrigava 

a empresa a manter o empregado em seu quadro de funcionário 

além de lhe garantir a estabilidade de 12 meses após o retorno do 



 
 

empregado, além do que, pagava-se o fundo de garantia sobre o 

período de afastamento previdenciário, nos termos do artigo 15, § 5º, 

da Lei 8.036/90, o que agravava o caixa da empresa. 

O que dizia o artigo 21, letra “d”, da Lei 8213/91: 

Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos 

desta Lei: 

d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para 

aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo 

de propriedade do segurado.  (REVOGADO)       

Deste modo, a MP 905/2019, em seu artigo 51, inciso XIX, alínea 

“b”, revogou o disposto no artigo acima transcrito, de forma que não 

é mais considerado acidente de trabalho aquele ocorrido no tempo 

do percurso da residência para trabalho, compreendo a ida e a volta. 

Vale ressaltar que por ser Medida Provisória, o disposto na 

presente Lei deverá ainda passar por discussão e aprovação na 

Câmara dos Deputados e Senado Federal, para conversão em Lei 

Federal, mas seus dispositivos estão em vigência desde 11 de 

novembro de 2019. 

 


