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INTRODUÇÃO

Criação do Livro de Inspeção eletrônico; 
Fiscalização das normas de segurança e saúde no trabalho; 
Diretrizes para elaboração e revisão das normas regulamentadoras
de segurança e saúde no trabalho; 
Certificação de equipamento de proteção individual; 
Registro eletrônico de controle de jornada; 
Mediação de conflitos coletivos de trabalho; 
Prestação de serviços a terceiros; 
Trabalho temporário; 
Gratificação de Natal; 
Relações individuais e coletivas de trabalho rural;
Vale-transporte; 
Programa Empresa Cidadã; 
Trabalhadores contratados ou transferidos para trabalhar no exterior; 
Repouso semanal remunerado; 
Relação Anual de Informações Sociais - RAIS; e 
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.

No dia 10 de novembro de 2021, foi sancionado pelo presidente Jair
Bolsonaro o Decreto Legislativo nº 10.854/2021, informalmente nomeado
como “Marco Regulatório Trabalhista Infralegal”.

A medida, em linhas gerais, regulamentou disposições relativas à
legislação trabalhista infralegal e instituiu o Programa Permanente de
Consolidação, Simplificação e Desburocratização de Normas
Trabalhistas Infralegais. Além disso, atualiza e/ou consolida normas
esparsas que tratam dos seguintes temas:

Muitas das regras a respeito dos temas acima não foram alteradas, mas
apenas consolidadas em uma única norma.

A seguir elencamos algumas mudanças que nos parecem mais
relevantes.



1. CAPÍTULO IV
FISCALIZAÇÃO DAS NORMAS DE PROTEÇÃO
AO TRABALHO E DE SAÚDE E SEGURANÇA
Assim foi redigido o art. 16:

2. CAPÍTULO VII
REGISTRO ELETRÔNICO DE CONTROLE DE
JORNADA

O Decreto abre as portas para novas formas de controle de horário e
desenvolvimento de novas tecnologias ao estabelecer que:

O Decreto conferiu exclusivamente aos Auditores-Fiscais do Trabalho
do Ministério do Trabalho o poder de fiscalização, contrariando a
legislação a respeito do tema.

Provável que sofra questionamentos quanto à sua legalidade.

“Compete exclusivamente aos Auditores-Fiscais do Trabalho
do Ministério do Trabalho e Previdência, autoridades
trabalhistas no exercício de suas atribuições legais, (...), a
fiscalização do cumprimento das normas de proteção ao
trabalho e de saúde e segurança no trabalho.”

Art. 31. O registro eletrônico de controle de jornada (...) será
realizado por meio de sistemas e de equipamentos que
atendam aos requisitos técnicos, na forma estabelecida em
ato do Ministro de Estado do Trabalho e Previdência, de
modo a coibir fraudes, a permitir o desenvolvimento de
soluções inovadoras e a garantir a concorrência entre os
ofertantes desses sistemas. (g.n.) 
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Além disso, foi expresso ao estabelecer que os equipamentos de
controle não poderão exigir prévia autorização para que o empregado
registre o trabalho extraordinário, o que contraria a política interna de
algumas empresas que exige autorização prévia para que o empregado
trabalhe em regime extraordinário.

§ 2º Os equipamentos e os sistemas de registro eletrônico de
jornada (...) registrarão fielmente as marcações efetuadas e
atenderão aos seguintes critérios:

I - não permitir:

Por outro lado, possibilitou, a pré-assinalação do
período de intervalo e a utilização do ponto por
exceção que já havia sido autorizado pela Reforma
Trabalhista, mediante acordo individual escrito,
convenção ou acordo coletivo de trabalho (art. 74,
§4º, da CLT). 

a) alteração ou eliminação dos dados registrados pelo
empregado;
b) restrições de horário às marcações de ponto; e
c) marcações automáticas de ponto, tais como horário
predeterminado ou horário contratual; 

II - não exigir autorização prévia para marcação de
sobrejornada; (g.n.)

III - permitir:

a) pré-assinalação do período de repouso; e 
b) assinalação de ponto por exceção à jornada regular de
trabalho. 
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3. CAPÍTULO IX 
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS A
TERCEIROS

A importância deste capítulo está em nortear a fiscalização do
Ministério do Trabalho e evitar abusos como por vezes vimos ocorrer.

Nessa linha, o capítulo destina-se a reforçar as regras incorporadas à
CLT pela Reforma Trabalhista, melhor conceituar a relação de
terceirização e os seus partícipes, reforçando a premissa de que não há
relação de emprego entre o empregado ou sócia da empresa
prestadora de serviço e a empresa contratante.

Além disso, encerra de uma vez por todas a disputa a respeito das
atividades passíveis de serem terceirizadas acolhendo (e impondo aos
auditores do Ministério do Trabalho) a tese adotada pela lei que autoriza
a terceirização de qualquer atividade pela lógica da especialização e
não mais pela distinção entre atividade-meio:

Art. 39. Considera-se prestação de serviços a terceiros a
transferência feita pela contratante da execução de
quaisquer de suas atividades, inclusive de sua atividade
principal, à pessoa jurídica de direito privado prestadora de
serviços que possua capacidade econômica compatível com
a sua execução.
(...)
§ 2º 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. 
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Importante inovação foi trazida pelo § 3º ao definir que, na hipótese de
fraude, o vínculo de emprego se forma com a empresa prestadora do
serviço e não com a contratante:

A verificação de vínculo empregatício e de infrações
trabalhistas, quando se tratar de trabalhador terceirizado,
será realizada contra a empresa prestadora dos serviços e
não em relação à empresa contratante, exceto (...) quando
for comprovada fraude na contratação da prestadora (...). 

E ainda, exige caracterização individualizada para constatação de
eventual vínculo de emprego, eliminando – em tese – autuações nas
quais as empresas eram forçadas a registrar todos os empregados
terceirizados de forma indistinta a partir da presunção de fraude:

§ 4º Na hipótese de configuração de vínculo empregatício
com a empresa contratante, o reconhecimento do vínculo
deverá ser precedido da caracterização individualizada dos
seguintes elementos da relação de emprego: I - não
eventualidade; II - subordinação jurídica; III - onerosidade; e
IV - pessoalidade.

Por fim, o Decreto também enfrenta a tese da chamada subordinação
estrutural, definindo que a simples inserção do empregado na cadeia
produtiva da tomadora do serviço não caracteriza uma relação de
emprego:

§ 5º 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.
§ 6º A caracterização da subordinação jurídica deverá ser
demonstrada no caso concreto e incorporará a submissão
direta, habitual e reiterada do trabalhador aos poderes
diretivo, regulamentar e disciplinar da empresa contratante,
dentre outros.
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Também no que se refere ao trabalho temporário, o capítulo destina-se
a reforçar as regras incorporadas à Lei 6.019/74 e melhor conceituar a
relação de tripartite (empregado, empresa de trabalho temporário e
contratante):

4. CAPÍTULO X
TRABALHO TEMPORÁRIO

I - empresa de trabalho temporário - pessoa jurídica,
devidamente registrada no Ministério do Trabalho e
Previdência, responsável pela colocação de trabalhadores
temporários à disposição de outras empresas, tomadoras de
serviços ou clientes que deles necessite temporariamente; 

II - empresa tomadora de serviços ou cliente - pessoa
jurídica ou entidade a ela equiparada que, em decorrência
de necessidade de substituição transitória de pessoal
permanente ou de demanda complementar de serviços,
celebre contrato de prestação de serviços de colocação à
disposição de trabalhadores temporários com empresa de
trabalho temporário; 

III - trabalhador temporário - pessoa natural contratada por
empresa de trabalho temporário colocada à disposição de
empresa tomadora de serviços ou cliente, destinada a
atender à necessidade de substituição transitória de pessoal
permanente ou à demanda complementar de serviços; 

IV - demanda complementar de serviços - demanda
proveniente de fatores imprevisíveis ou, quando decorrente
de fatores previsíveis, que tenha natureza intermitente,
periódica ou sazonal;
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V - substituição transitória de pessoal permanente -
substituição de trabalhador permanente da empresa
tomadora de serviços ou cliente afastado por motivo de
suspensão ou interrupção do contrato de trabalho, tais
como férias, licenças e outros afastamentos previstos em lei; 

VI - contrato individual de trabalho temporário - contrato de
trabalho individual escrito celebrado entre o trabalhador e a
empresa de trabalho temporário; e 

VII - contrato de prestação de serviços de colocação à
disposição de trabalhador temporário - contrato escrito
celebrado entre empresa de trabalho temporário e empresa
tomadora de serviços ou cliente para a prestação de
serviços de colocação de trabalhadores temporários. 

Art. 56. A empresa tomadora de serviços ou cliente
estenderá ao trabalhador temporário, colocado à sua
disposição, os mesmos atendimentos médico, ambulatorial
e de refeição destinados aos seus empregados existentes
em suas dependências ou em local por ela designado.

Como não poderia ser diferente, o Decreto reafirma que a duração do
contrato temporário “não será superior a cento e oitenta dias corridos”
e que só pode ser prorrogado uma única vez, por até 90 dias
“comprovada a manutenção das condições que ensejaram a
contratação temporária”.
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Além disso, a recontratação do
trabalhador pelo mesmo tomador
exige um espaço de tempo mínimo
de 90 dias.



5. CAPÍTULO XI
VALE TRANSPORTE

No que diz respeito ao vale-transporte, o decreto define que “é utilizável
em todas as formas de transporte público coletivo urbano ou, ainda,
intermunicipal e interestadual de caráter urbano”, operado diretamente
pelo Poder Público ou por empresa por ele delegada, em linhas
regulares e com tarifas estabelecidas pela autoridade competente.

E esclarece que o vale-transporte “não se aplica aos serviços de
transporte privado coletivo e transporte público individual”, o que inclui
ônibus fretados e aplicativos de transporte compartilhado, como Uber e
99Táxi.

Um ponto importante é que o Decreto reiterou os termos de uma
norma anterior (Decreto n° 95.247/1987), que proibia o pagamento do
vale-transporte em dinheiro, ao estabelecer que:

“Art. 110. É vedado ao empregador
substituir o vale-transporte por
antecipação em dinheiro ou
qualquer outra forma de
pagamento, exceto quanto ao
empregador doméstico, (...)”

O Decreto perdeu uma ótima oportunidade de avançar nesse tema e
permitir a substituição do vale-transporte por antecipação em dinheiro,
uma vez que atende aos mesmos fins, confere maior flexibilidade ao
empregado, ao mesmo tempo em que reduz a burocracia para as
empresas. Além do mais, há precedentes do TST autorizando o
pagamento em dinheiro:
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VALE-TRANSPORTE. PAGAMENTO EM DINHEIRO. NATUREZA
INDENIZATÓRIA. Segundo a jurisprudência desta Corte, o
vale-transporte, pago em dinheiro ou fornecido em tíquete,
mantém sua natureza jurídica indenizatória, e não se
incorpora à remuneração para nenhum efeito. Recurso de
revista conhecido e provido. (TST – AIRR:
10006108520165020073, Relator: Breno Medeiros, 5ª Turma,
Data de Publicação: 13/08/2020)

O Governo, no entanto, optou por uma postura mais conservadora e
manter a proibição da concessão do vale transporte em dinheiro. 

6. CAPÍTULO XVI
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO
TRABALHADOR - PAT

Alterações importantes também foram implementadas no tocante ao
PAT com o objetivo primordial de flexibilizar o benefício e conferir maior
liberdade para o empregado utilizá-lo.

Nessa linha, parece-nos que a principal modificação foi eliminar as
chamadas “redes credenciadas” e autorizar que o empregado utilize o
vale-refeição em qualquer estabelecimento que aceite esse modelo de
pagamento, independentemente da bandeira. Ou seja, em 18 meses
contados da publicação do Decreto, os estabelecimentos poderão
aceitar qualquer tipo de VA ou VR, desde que compatíveis com os
benefícios. 

Além disso, o decreto acaba com um dos principais instrumentos dos
emissores de vale-alimentação para reter clientes e afastar
concorrentes menores: o chamado “rebate”, espécie de cashback.
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O rebate costuma ser oferecido para grandes clientes — e também para
empresas menores que não conseguem se beneficiar dos incentivos
fiscais oferecidos pelo PAT, que permite deduzir do lucro o valor pago a
título de benefício, reduzindo os impostos a pagar. Os rebates
costumam ser da ordem de 2% a 4% do valor dos benefícios
disponibilizados para o trabalhador. 

De acordo com a mudança, as empresas de vale alimentação não vão
mais poder oferecer rebate para seus clientes corporativos sobre o valor
pago ao trabalhador a título de benefício:

As pessoas jurídicas beneficiárias, (...), não poderão exigir ou
receber qualquer tipo de deságio ou imposição de descontos
sobre o valor contratado, prazos de repasse que
descaracterizem a natureza pré-paga dos valores a serem
disponibilizados aos trabalhadores, ou outras verbas e
benefícios diretos ou indiretos de qualquer natureza não
vinculados diretamente à promoção de saúde e segurança
alimentar do trabalhador.

Outra mudança diz respeito à portabilidade para empresas que
recebem incentivos fiscais para oferecer o benefício de alimentação:
dentro de 18 meses (tempo destinado à adaptação das empresas), o
trabalhador poderá solicitar a mudança de fornecedor do vale
alimentação, conforme previsão no art. 177:

As empresas facilitadoras de aquisição de
refeições ou gêneros alimentícios
organizadas na forma de arranjo de
pagamento fechado deverão permitir a
interoperabilidade entre si e com arranjos
abertos, indistintamente, com o objetivo de
compartilhar a rede credenciada de
estabelecimentos comerciais

11 | NOVO MARCO REGULATÓRIO TRABALHISTA INFRALEGAL



As mudanças no PAT também ampliam os critérios para cadastro de
estabelecimentos que podem aceitar pagamento com o vale, que antes
excluíam food trucks e restaurantes que só atendem no delivery,
ampliando a oferta e opções de estabelecimentos.

A equipe Trabalhista de L.O. Baptista está acompanhando este assunto
e está à disposição para esclarecer os pontos aqui abordados e outros
que causem dúvidas às empresas.
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