
Cartilha das normas trabalhistas
Consolidação, simplificação e desburocratização de normas
trabalhistas infralegais

Novembro/2021



No dia 10 de novembro de 2021, foi publicado o Decreto 10.854, estabelecendo o Programa
Permanente de Consolidação, Simplificação e Desburocratização de Normas Trabalhistas
Infralegais.

O objetivo do Programa é revisar, compilar e consolidar normas trabalhistas infralegais, por meio
do exame dos atos normativos pertinentes a serem integrados quanto ao mérito, à oportunidade, à
conveniência e à compatibilização da matéria neles tratada com as políticas e as diretrizes do
Governo Federal. 

O decreto regulamentou temas diversos contidos na legislação trabalhista.

O Madrona Advogados desenvolveu esta Cartilha com as principais previsões sobre cada tema.

Confira!
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Compete exclusivamente aos auditores fiscais do MTP fiscalizar o
cumprimento das normas de proteção ao trabalho, saúde e
segurança.
A Subsecretaria de Inspeção de Trabalho da Secretaria de Trabalho

As denúncias poderão ser utilizadas como fonte nas fases de elaboração e execução do
planejamento da inspeção do trabalho, e ter prioridade em situações específicas,
principalmente quando envolver indícios de risco grave à saúde e segurança, ausência de
pagamento de salário, trabalho infantil e trabalho análogo ao de escravo.
O planejamento da inspeção do trabalho contemplará atuação estratégica por meio de ações
especiais setoriais para a prevenção de acidentes de trabalho, de doenças relacionadas ao
trabalho e de irregularidades trabalhistas, as quais serão iniciativas fora do âmbito das ações de
fiscalização.
No âmbito das ações especiais não caberá lavratura de auto de infração.
Incumbe exclusivamente à autoridade máxima regional em matéria de inspeção do trabalho a
aplicação de multas.
Serão nulos os autos de infração ou as decisões de autoridades que não indicar expressamente
os dispositivos legais e infralegais ou cláusulas de instrumentos coletivos que tenham sido
infringidos.
É vedado ao auditor-fiscal do trabalho determinar o cumprimento de exigências que constem
apenas de manuais, notas técnicas, ofícios circulares ou atos congêneres.

                                                         FISCALIZAÇÃO DAS NORMAS DE PROTEÇÃO AO
                                                         TRABALHO E DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

                                                do MTP receberá denúncias sobre irregularidades trabalhistas e
       pedidos de fiscalização por meio eletrônico, garantindo a confidencialidade do usuário.
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O livro de inspeção do trabalho será disponibilizado em meio
eletrônico pelo MTP a todas as empresas que tenham ou não
empregados, e será denominado eLIT.
As microempresas e as empresas de pequeno porte poderão aderir
ao eLIT.
O eLIT substitui o livro de inspeção do trabalho.
O MTP estabelecerá a data do uso obrigatório do eLIT.

LIVRO DE INSPEÇÃO DO TRABALHO ELETRÔNICO



O registro eletrônico de controle de jornada será realizado por meio
de sistemas e equipamentos que atendam aos requisitos técnicos, na
forma estabelecida em ato pelo ministro de Estado do Trabalho e
Previdência.
Os sistemas de registro eletrônicos não devem permitir a alteração
ou eliminação dos dados registrados pelo empregado, restrições de

                                                         REGISTRO ELETRÔNICO DE CONTROLE DE JORNADA

        horário às marcações de ponto e marcações automáticas de ponto. Mas, devem permitir a pré-
        assinatura do período de repouso e assinatura de ponto por exceção.

Na elaboração e revisão das normas regulamentadoras de segurança
e saúde no trabalho, poderão ser previstos tratamentos
diferenciados e favorecidos para as microempresas e empresas de
pequeno porte.

Na elaboração e revisão das normas regulamentadoras são vedadas: criar reserva de mercado
para favorecer segmento econômico, exigir especificação técnica que não seja necessária para
atingir o fim pretendido, redigir enunciados que impeçam ou retardem a inovação e a adoção
de novas tecnologias, processos ou modelos de negócios.
A atuação normativa deverá compreender todas as atividades e situações de trabalho, e
priorizará as situações de alto risco ocupacional e aquelas com maior propensão a gerar
adoecimentos e acidentes de trabalho graves.
A elaboração e a revisão das normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho
incluirão mecanismos de consulta à sociedade em geral e às organizações sindicais mais
representativas de trabalhadores e empregadores.

                                                         DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E REVISÃO DAS
                                                         NORMAS REGULAMENTADORAS DE SEGURANÇA E SAÚDE
                                                         NO TRABALHO
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O equipamento de proteção individual somente poderá ser
comercializado com a obtenção do certificado de aprovação.
O certificado de aprovação de equipamento de proteção individual
será emitido por meio de sistema eletrônico simplificado.

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL



Não configura vínculo empregatício a relação trabalhista entre os
trabalhadores ou sócios das empresas prestadoras de serviços,
independentemente do ramo de suas atividades, e a empresa
contratante.
A verificação de vínculo empregatício e de infrações trabalhistas,
quando se tratar de trabalhador terceirizado, será realizada contra a

A mera identificação do trabalhador na cadeia produtiva da contratante ou o uso de
ferramentas de trabalho ou de métodos organizacionais e operacionais estabelecidos pela
contratante não implicará a existência de vínculo empregatício.
A empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes
ao período em que ocorrer a prestação de serviços.
A empresa contratante será responsável pelas infrações relacionadas às condições de
segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores quando o trabalho for realizado nas suas
dependências.

                                                         EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS A TERCEIROS

        empresa prestadora dos serviços e não em relação à empresa contratante, exceto se
        comprovada fraude na contratação.

Os trabalhadores, por intermédio de entidades sindicais
representantes, e os empregadores, por si ou por intermédio de
entidades sindicais representantes, poderão solicitar à Secretaria de
Trabalho do MTP a realização de mediação com vistas à composição
de conflito coletivo.
A designação de mediador não terá ônus para as partes e recairá
sobre servidor público do MTP, inclusive integrantes da carreira de
auditor fiscal.
Havendo consenso, o mediador deverá lavrar ata de mediação que
terá natureza de título executivo extrajudicial.

MEDIAÇÃO DE CONFLITOS COLETIVOS DE TRABALHO
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Para fins do trabalho temporário não se considera demanda
complementar de serviços as contínuas ou permanentes, e as
decorrentes da abertura de filiais.
Compete à empresa de trabalho temporário remunerar e assistir os
trabalhadores temporários quanto aos seus direitos assegurados,
bem como realizar anotações na CTPS do empregado.
É vedado à empresa de trabalho temporário ter ou utilizar, em seus

É responsabilidade da empresa tomadora de serviços ou cliente garantir as condições de
segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores quando o trabalho for realizado em suas
dependências.
Não existe vínculo empregatício, independentemente do ramo da empresa tomadora de
serviços ou cliente, entre ela e os trabalhadores contratados pelas empresas de trabalho
temporário.
A empresa tomadora de serviços ou cliente exercerá o poder técnico, disciplinar e diretivo
sobre os trabalhadores temporários colocados à sua disposição.
Não se aplica ao trabalhador temporário, o contrato de experiência, e a indenização devida aos
empregados com contratos com prazo determinado, despedidos sem justa causa.
A empresa tomadora de serviços ou cliente responderá subsidiariamente pelas obrigações
trabalhistas referentes ao período em que for realizado o trabalho temporário, exceto no caso
de falência da empresa de trabalho temporário, quando se torna solidária a responsabilidade. 

                                                         TRABALHO TEMPORÁRIO

        serviços, trabalhador temporário, exceto quando o trabalhador for contratado por outra
        empresa de trabalho temporário, e for comprovada a necessidade de substituição transitórias
        de pessoal permanente ou demanda complementar de serviços.
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Deverá ser realizado até o dia 20 de dezembro de cada ano, tendo
como base a remuneração devida neste mês, de acordo com o
tempo de serviço do empregado no ano em curso.
A gratificação de Natal para os empregados que recebem salário
variável, a qualquer título, será calculada na base de um onze avos da
soma dos valores variáveis devidos nos meses trabalhados até
novembro de cada ano e será adicionada àquela que corresponder à
parte do salário contratual fixo, quando houver.

GRATIFICAÇÃO DE NATAL



Considera-se empregador rural a pessoa natural ou jurídica,
proprietária ou não, que explore atividade agroeconômica em caráter
permanente ou temporário, diretamente ou por meio de prepostos e
com auxílio de empregados.
Empregado rural é toda pessoa natural que, em propriedade rural ou
prédio rústico, preste serviços de natureza não eventual a

Os contratos de trabalho rural, individuais ou coletivos, estabelecerão as praxes e os costumes
de cada região, o início e o término normal da jornada de trabalho, cuja duração não poderá
exceder a oito horas diárias.
Sempre que ocorrer interrupção resultante de causas acidentais ou de força maior que
determinem a impossibilidade de sua realização, a duração da jornada de trabalho poderá ser
prorrogada pelo tempo necessário até o máximo de duas horas, durante o número de dias
indispensáveis à recuperação do tempo perdido, desde que não exceda a dez horas diárias, em
período não superior a 45 dias por ano, sujeita essa recuperação à autorização prévia da
autoridade competente.
Nos serviços intermitentes não serão computados como exercício efetivo os intervalos entre
uma e outra parte da execução da tarefa diária, o que deverá ser expressamente ressalvado nos
registros referentes à CTPS.
O trabalho noturno acarretará acréscimo de 25% sobre a remuneração normal da hora diurna.
Considera-se safreiro ou safrista o trabalhador que se obriga à prestação de serviços por meio
de contrato de safra.
Expirado normalmente o contrato de safra, o empregador deverá pagar ao safreiro, a título de
indenização do tempo de serviço, o valor correspondente a um 12 avos do salário mensal por
mês de serviço.

                                                         RELAÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS DE TRABALHO
                                                         RURAL

        empregador rural, sob a dependência deste e mediante o pagamento de salário.
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O empregador pagará, entre os meses de fevereiro e novembro de
cada ano, como adiantamento da gratificação de Natal, em parcela
única, metade do salário recebido pelo empregado no mês anterior
ao do pagamento.
Quando parte da remuneração for paga em utilidades, o valor da
quantia efetivamente descontada e correspondente a essas, será
computado para fixação da respectiva gratificação.



O vale-transporte é um benefício que o empregador antecipará ao
trabalhador para a utilização efetiva em despesas de deslocamento
residência-trabalho-residência.
O empregador que proporcionar, por meios próprios ou
contratados, em veículos adequados ao transporte coletivo, o
deslocamento residência-trabalho-residência de seus trabalhadores
fica desobrigado de fornecer vale-transporte.

É vedado ao empregador substituir o vale-transporte por antecipação em dinheiro ou qualquer
outra forma de pagamento, exceto quanto ao empregador doméstico.
O vale-transporte não tem natureza salarial, não constitui base de incidência de contribuição
previdenciária ou do FGTS, não é considerado para fins de pagamento da gratificação de Natal,
e não configura rendimento tributável do beneficiário.
O vale-transporte será custeado pelo beneficiário em parcela equivalente a 6% do salário
básico ou vencimento e pelo empregado, no que exceder à parcela paga pelo beneficiário.
O cálculo do valor do vale-transporte considerará o valor da tarifa integral, relativa ao
deslocamento do beneficiário, por um ou mais meios de transporte, mesmo que a legislação
local preveja descontos de tarifa.

                                                         VALE-TRANSPORTE
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 A aposentadoria por idade concedida ao empregado rural, na forma prevista na legislação, não
acarretará rescisão de contrato de trabalho nem constituirá justa causa para a sua dispensa.
O empregador rural que tiver a seu serviço, nos limites de sua propriedade, mais de 50
trabalhadores de qualquer natureza, com família, fica obrigado a possuir e conservar em
funcionamento escola primária, inteiramente gratuita, para os menores dependentes, com
tantas classes quantos sejam os grupos de 40 crianças em idade escolar.

O programa é destinado a prorrogar por 60 dias a duração da
licença-maternidade, e por 15 dias, a duração da licença-paternidade.
O disposto aplica-se à empregada ou ao empregado de pessoa
jurídica que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de
criança.

PROGRAMA EMPRESA CIDADÃ



O empregado contratado no País ou transferido por seus
empregadores para prestar serviços no exterior, enquanto estiver
prestando serviços no estrangeiro, poderá converter e remeter para
o local de trabalho, no todo ou em parte, os valores correspondentes
à remuneração paga em moeda nacional.
Os valores pagos pela empresa empregadora, na liquidação de

Caso o saldo existente na conta vinculada do FGTS em nome do empregado não seja suficiente
para a dedução integral dos valores correspondentes aos direitos liquidados pela empresa no
exterior, a diferença poderá ser recolhida por nova dedução dessa conta, quando da cessação
no País do contrato de trabalho por meio da expedição de novo alvará, independentemente de
nova homologação.
A contratação de trabalhador por empresa estrangeira para trabalhar no exterior fica
condicionada à autorização do MTP.

                                                         SITUAÇÃO DE TRABALHADORES CONTRATADOS OU
                                                         TRANSFERIDOS PARA PRESTAR SERVIÇOS NO EXTERIOR

        direitos estabelecidos pela lei do local da prestação de serviços no exterior, poderão ser
        deduzidos dos depósitos do FGTS em nome do empregado existentes na conta vinculada.
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No período de prorrogação da licença-maternidade, da licença-
paternidade e da licença à adotante, a empregada ou o empregado
não poderão exercer qualquer atividade remunerada, exceto na
hipótese de contrato de trabalho simultâneo firmado previamente.
O descumprimento dessa previsão ocasiona a perda do direito às
prorrogações.

Todo empregado tem direito a um descanso semanal remunerado
de 24 horas consecutivas, preferencialmente aos domingos e, nos
limites das exigências técnicas das empresas, nos feriados civis e
religiosos, de acordo com a tradição local.

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO E DO PAGAMENTO DE
SALÁRIO NOS FERIADOS CIVIS E RELIGIOSOS 
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Será admitido, excepcionalmente, o trabalho em dia de repouso quando ocorrer motivo de
força maior ou para atender à realização ou à conclusão de serviços inadiáveis ou cuja
inexecução possa acarretar prejuízo manifesto, a empresa obtiver autorização prévia da
autoridade competente em matéria de trabalho, com discriminação do período autorizado, o
qual, de cada vez, não excederá a 60 dias.
A remuneração do repouso semanal corresponderá, para os que trabalham por dia, semana,
quinzena ou mês, à um dia de trabalho, computadas as horas extras, e para os que trabalham
por hora, à sua jornada, computadas as horas extras. Para os que trabalham por tarefa ou peça,
ao salário correspondente às tarefas ou peças feitas durante a semana, no horário normal de
trabalho, dividido pelos dias de serviço efetivamente prestados ao empregador, e para os
empregados em domicílio, ao quociente da divisão por seis do valor total da sua produção na
semana.
O trabalhador que, sem motivo justificado ou em razão de punição disciplinar, não tiver
trabalhado durante toda a semana e cumprido integralmente o seu horário de trabalho perderá
a remuneração do dia de repouso.

 A RAIS conterá elementos destinados a suprir as necessidades de
controle, estatística e informações das entidades governamentais da
área social, e subsidiar o pagamento do abono salarial.
As informações relativas à RAIS serão declaradas pelas pessoas
jurídicas inscritas no CNPJ a Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil do Ministério da Economia, e pelas pessoas naturais que
tenham mantido empregados contratados no período referente às
informações, exceto empregado doméstico.

RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS
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Para usufruir dos correspondentes benefícios fiscais relacionados ao
PAT, a pessoa jurídica beneficiária deverá requerer a sua inscrição
no MTP.
Para fins de execução do PAT, a pessoa jurídica beneficiária poderá
manter serviço próprio de refeições, distribuir alimentos, ou firmar
contrato com entidade de alimentação coletiva.
A pessoa jurídica beneficiária do PAT poderá abranger todos os
trabalhadores de sua empresa e atender prioritariamente aqueles de
baixa renda.
A parcela paga in natura pela pessoa jurídica beneficiária, no âmbito
do PAT ou disponibilizada na forma de instrumentos de pagamento,
vedado o seu pagamento em dinheiro, não tem natureza salarial, não
se incorpora à remuneração e não constitui base de incidência de
FGTS.

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR



No Madrona Advogados, o relacionamento faz tudo fluir. Equipes determinadas, integradas em um ambiente de
processo leve, conseguem respostas precisas e precisas. Com foco em advocacia empresarial, operações de fusões
e aquisições, mercado de capitais, direito financeiro e Infraestrutura, além de forte atuação nas áreas tributária,
imobiliária, contencioso cível e trabalhista, mais de 120 profissionais trabalham para o nosso escritório ser cada vez
mais reconhecido. 

Esta comunicação contém apenas informação de caráter geral e informativo. Consulte um de nossos profissionais
qualificados antes de tomar qualquer decisão que possam afetar a sua empresa. O Madrona Advogados não se
responsabilizará por qualquer dano sofrido em decorrência do uso desse material.

© 2021. Para mais informações, contate Madrona Advogados.
www.madronalaw.com.br


