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Publicada a Portaria n.º 950, de 13 de janeiro de 2020 (DOU 14/01/2020) expedida pela Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, que  edita normas complementares  relativas ao Contrato 
Verde Amarelo.  
 
O Contrato Verde e Amarelo foi instituído pela Medida Provisória (MP) 905/2019 e é destinado à criação de novos 
postos de trabalho para as pessoas entre 18  e vinte e nove anos de idade, para fins de registro do primeiro emprego 
em Carteira de Trabalho e Previdência Social, mediante contrato por prazo determinado de até 24 meses, em 
qualquer atividade, inclusive para substituição transitória de pessoal.  
 
Nos termos do que dispõe a MP  a contratação  de trabalhadores na 
modalidade Contrato de Trabalho Verde e Amarelo está limitada a 
20% do total de empregados da empresa, devendo ser celebrado 
no período de 01/01/2020 a 31/12/2022, por prazo determinado de 
até 24 meses. Também isenta as empresas de parcelas incidentes 
sobre a folha de pagamento relativos aos contratos dessa 
modalidade.  

Confira os principais pontos dessa portaria já vigente.  

Condições de elegibilidade, prazo e prorrogação do contrato Verde e Amarelo:  

No momento da celebração do Contrato de Trabalho Verde e Amarelo devem ser observadas as seguintes  
condições de elegibilidade do trabalhador:  a) limite máximo de idade de 29 anos, ficando assegurada a duração 
do contrato por até 24 meses; e b) a caracterização como primeiro emprego do trabalhador, cabendo a este 
apresentar ao empregador informações da Carteira de Trabalho Digital para comprovar a inexistência de 
vínculos laborais anteriores, desconsiderando, para tanto, aqueles como menor aprendiz, contrato de 
experiência, trabalho intermitente, e trabalho avulso. 

O prazo máximo do contrato é de 24 meses, incluindo as prorrogações, que podem ocorrer até o dia 31 de 
dezembro de 2022 e enquanto o trabalhador tiver idade inferior a 30 anos. 

É vedada a contratação, sob a modalidade do Contrato de Trabalho Verde e Amarelo, dos trabalhadores  
submetidos à legislação especial a que alude o artigo 7º da CLT, quais sejam: a) empregados domésticos; 
trabalhadores rurais; funcionários públicos; servidores de autarquias paraestatais sujeitos a regime próprio de 
proteção ao trabalho que lhes assegure situação análoga a dos funcionários públicos. 
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Aferição  da média para cálculo do limite de contratações: 

Na aferição da média de que trata o artigo 2º da MPv 905/2019, que visa estabelecer o percentual limite dos novos 
postos de trabalho para a contatação de empregados  na modalidade Verde e Amerelo (20% do total de 
empregados da empresa), serão considerados: 

• Todos os estabelecimentos da empresa; e 

• O número total de empregados a cada mês, correspondendo à quantidade de vínculos ativos no último dia 
daquele mês. 

 
A citada média poderá ser consultada, por estabelecimento, nos sítios www.gov.br ou 
https://servicos.mte.gov.br/verdeamarelo, mediante o uso de certificação digital. 
 
Serão considerados novos postos de trabalho as contratações que tornem o total de empregados da empresa 
superior à citada média. 

Da descaracterição do Contrato de Trabalho Verde Amarelo: 

Descaracteriza a modalidade Contrato Verde e Amarelo a contratação de trabalhador que desrespeitarem as 
regras de equiparação salarial constantes do art. 461 da CLT, ou de trabalhador cujo piso salarial da categoria 
ou o salário profissional seja superior a um salário-mínimo e meio nacional. 

Do pagamento mensal antecipado das parcelas de remuneração, 13º salário e férias: 

O pagamento  antecipado das parcelas, a que se referem os incisos I, II e III do art. 6º da MPv 905/2019 - quais 
sejam,  a remuneração, décimo terceiro proporcional, e férias proporcionais acrescidas de 1/3 - será mensal, 
salvo acordo entre as partes que estipule prazo menor, sendo devidas ao empregado independentemente do 
número de dias trabalhados no mês. 

Nos casos de celebração de acordo entre as partes estipulando prazo menor de pagamento, não haverá 
alteração do mês de referência para fins de recolhimentos fundiários, tributários e previdenciários. 

Do gozo de férias: 

Os empregados contratados nesta modalidade contrato terão direito ao gozo de férias, nos termos da CLT, 
exceto quanto à forma de pagamento das parcelas previstas no art. 6º da MPv nº 905/2019, que respeitará os 
termos lá contidos. 

Pagamento antecipado da multa do FGTS: 

Na hipótese de antecipação do pagamento da indenização sobre o saldo do FGTS, acordada entre 
empregador e empregado na forma do trata §1º do art. 6º, da MPv nº 905/2019, será o valor pago diretamente 
ao empregado, sem necessidade de depósito em conta vinculada, cujo importe, deverá ser obrigatoriamente 
discriminado na folha de pagamento. 

Diretos do empregado nos casos de conversão do Contrato Verde e Amarelo em Contrato de Trabalho por 
Prazo Indeterminado: 

Havendo conversão ou transformação do Contrato de Trabalho Verde e Amarelo em contrato de trabalho por 
prazo indeterminado, por motivo de esgotamento do prazo contatual de 24 meses (§ 3º do art. 5º da MPv 
905/2019) ou  por infração ao limite de 20% para a contratação de trabalhadores,  calculados  sobre o total de 
empregados da empresa (§ 2º do art. 16 da MPv 905/2019), o empregado fará jus: 

https://servicos.mte.gov.br/verdeamarelo
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• Ao gozo de férias após doze meses de trabalho, nos termos do art. 134 da CLT, remuneradas com base no 
salário devido no mês da concessão e abatidos os valores recebidos de forma antecipada a título de férias 
proporcionais com acréscimo de um terço; 

• Ao décimo-terceiro salário pago da seguinte forma: 

a) adiantamento, até o mês de novembro, correspondente à diferença entre a metade do valor do décimo-
terceiro, considerado o salário recebido no mês anterior, e os valores recebidos antecipadamente nos 
correspondentes meses relativamente ao décimo-terceiro salário proporcional; e 

b) pagamento, até 20 de dezembro, correspondente à diferença entre o salário do mês de dezembro e os 
valores já recebidos a título de décimo-terceiro salário. 

• Na hipótese de despedida imotivada, após a citada conversão do contrato, à indenização de 40% sobre o 
saldo do FGTS, sobre: 

a) o montante dos depósitos de FGTS realizados a partir da data da conversão ou transformação, para o 
empregado que fizer acordo para pagamento de forma antecipada; 

b) o montante dos depósitos de FGTS realizados relativos a todo o período de trabalho, para o empregado 
que não fizer o acordo de antecipação de pagamento. 

Da rescisão contratual: 

Ocorrendo rescisão do Contrato de Trabalho Verde Amarelo, serão devidos: 

• Saldo de salário e demais parcelas salariais, com base no valor do salário mensal no mês da rescisão; 

• Parcelas de férias proporcionais com acréscimo de um terço e do décimo-terceiro que não tenham sido 
antecipadas; 

• Aviso prévio indenizado, quando for o caso; e 

• Indenização sobre o saldo do FGTS, (quando não tiver sido acordado a sua antecipação), em conta vinculada 
do trabalhador, no caso de rescisão antes do término da vigência do contrato, por iniciativa do empregador; 

Independentemente do motivo da rescisão, não será devido a devolução ao empregador dos valores refentes 
ao décimo-terceiro e às férias proporcionais, pagos antecipadamente ao trabalhador mensalmente, por acordo 
entre as partes. 

Descumprimento das regras: 

Constatado o descumprimento das regras referentes a esta modalidade contratual, será o contrato 
desconstituído a partir da data de início da irregularidade, e devidas todas as verbas, encargos e tributos 
relativos ao contrato de trabalho por tempo indeterminado. 

A Portaria n.º 950/2020, entrou em vigor na data da sua publicação (DOU, 14/01/2020, Edição 9, Seção 1, pág. 7). 
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