
A MICRO E PEQUENA EMPRESA:
TRATAMENTO JURÍDICO TRABALHISTA DIFERENCIADO

MARCIA LOVANE SOTT
Secretária Geral do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

Secretária Acadêmica do Grupo de Pesquisas de Direito do Trabalho do IDP



ENQUADRAMENTO

EMPRESA FATURAMENTO EMPREGADOS
(MTb)

SEBRAE
(comércio e 

serviços)

MICROEMP. 
INDIVIDUAL

≥ 60.000,00 01 -

MICRO
EMPRESA

≥ 360.000,00 Até 19 Até 09

PEQUENO 
PORTE

≤ 360.000,00 e ≥ 
4.800.000,00

20 a 99 10 a 49





MERCADO DE TRABALHO



EMPREGABILIDADE
2016

MPEs

52% dos empregos com carteira assinada

Fechamento de 281 mil vagas

MÉDIAS E GRANDES EMPRESAS

48% dos empregos formais

Demissão de 1,32 milhão de pessoas



CARACTERÍSTICAS PREDOMINANTES

• Absorção mão de obra menos qualificada

• Capilaridade geográfica na criação dos postos de trabalho 

• Oportunidade para as faixas mais frágeis da estrutura de 
trabalho

• Menor investimento para a criação de um posto de trabalho

• Caráter dual do pequeno empreendedor

• Fluidez na comunicação interna

• Sentido comunitário da empresa



PREVISÃO LEGISLATIVA

• Constituição Federal (arts. 170, VIII, IX; 179)

• Lei 8.864/74 → Lei 9.841/99 → LC 123/06

• LC 128/08 (MEI – microempreendedor 
individual)



RAZÕES PARA EMPREENDER

• Não encontrou emprego (25%)

• Independência (20,1%)

• Complementação da renda familiar (17,7%)

• Experiência na área (8,6%)

• Tradição familiar (8,5%)

• Oportunidade de fazer sociedade (2,4%)

• Horário flexível (2,1%)





OIT

• Convenções 14, 17, 30, 52 e 89 – protegem a
empresa exclusivamente familiar

• Recomendações 112 (assistência médica no
trabalho), 164 (saúde e segurança no trabalho) –
exclusão de pequenas e médias empresas

• Recomendação 189 – condições gerais para
fomentar a criação de empregos nas pequenas e
médias empresas – ajuste da legislação ao
segmento



TRATAMENTO JURÍDICO – O QUE 
TÍNHAMOS

• Dispensa da afixação do quadro de trabalho

• Dispensa da anotação de férias – livros e fichas

• Dispensa da posse do livro de inspeção

• Dispensa da comunicação de férias coletivas ao 
MTb

• Fiscalização prioritariamente orientadora

• Estímulo à utilização da conciliação prévia, 
mediação e arbitragem



TRATAMENTO JURÍDICO – O QUE 
PASSAMOS A TER – LEI 13.467/17

• Jornada de trabalho intermitente

• Férias com parcelamento maior

• Indenização por danos morais e materiais (CLT, 
art. 223-G, XI)

• Redução na multa pela ausência de registro em 
carteira, em relação às grandes empresas (de R$ 
3.000,00 p/ R$ 800,00)

• Redução do depósito recursal para a metade

• Possibilidade de deferimento da justiça gratuita



TRATAMENTO JURÍDICO – PROPOSTAS 
DE EVOLUÇÃO

• Adoção da Recomendação 189 da OIT pelo
Brasil

• Incentivo às contratações atípicas

• Ampliação das hipóteses de contratação por
tempo determinado

• Adoção do consórcio de empregadores

• Parcelamento do 13º salário



“Urge ver a árvore, mas sem perder de vista a floresta”.
Arion Sayão Romita

Urge ver a floresta, mas sem perder de vista a 
árvore.

Urge ver a floresta, mas sem
perder de vista a árvore.


