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Em razão do Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020, que reconhece o estado de cala-
midade, foram publicadas Medidas Provisórias com regras trabalhistas aplicáveis aos contratos de tra-
balho, na vigência do DL nº6.

As medidas integram um plano emergencial para a manutenção dos contratos de trabalho, com 
alternativas negociadas entre empregado e empregadores.

 Pela MP 927, as seguintes: 
Considerando que, em razão dos decretos e resoluções que determinaram o isolamento social, 

diversas empresas passaram a conviver com a dúvida com relação às medidas a serem adotadas, para 
adequar a não prestação de serviços de seus empregados, à realidade da existência do contrato. As alter-
nativas segundo a MP 927 são:
 Como funciona o teletrabalho na empresa?
 O empregador fornece os meios eletrônicos e de acesso, para que o empregado possa executar a 
prestação de serviços. Não é considerado teletrabalho  trabalho externo. Logo, o empregador não pode 
alterar a modalidade presencial para trabalho externo.
 Posso fazer antecipação de férias individuais?
 Para antecipação das férias a MP 927 tanto refere àquelas já vencidas e não concedidas como, a 
possibilidade de antecipar períodos aquisitivos não completos ainda. 
	 O	pagamento	das	férias	também	segue	regra	especifica	com	base	na	MP	927:	o	pagamento	do	
mês de férias poderá ser feito até o 5º dia útil subsequente ao mês de concessão das férias. E o pagamen-
to do 1/3 constitucional poderá ser feito no mesmo prazo do pagamento do 13º (geralmente em dezem-
bro).
 Há possibilidade de aproveitar e/ou antecipar feriados?
 Os feriados podem ser antecipados, com exceção dos feriados religiosos que o empregado deverá 
consentir para que sejam antecipados.
 Temos restrição no uso do banco de horas?
	 O	período	em	que	o	empregado	ficou	em	casa	em	razão	da	quarentena,	sem	prestação	de	ser-
viços	(não	adotou	home	office)	o	empregador	poderá	“cobrar”	em	prestação	laboral	como	horas	extras:	
até o limite de duas horas por dia, no prazo de dezoito meses, contado da data de encerramento do estado de 
calamidade pública, por meio de banco de horas ou remuneradas como hora extra.
	 Como	ficam	as	exigências	administrativas	em	segurança	e	saúde	no	trabalho?
	 Há	uma	flexibilização	quanto	à	exigência	dos	exames	periódicos	e,	demissionais.	Deverão	ser	fei-
tos, porém os demissionais poderão ser feitos em momento posterior caso o empregado tenha feito 
exame de rotina recentemente.
 Posso postergar o recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS? 
Sim,	a	MP	suspendeu	exigibilidade	do	recolhimento	do	FGTS referente	às	competências	de	março,	abril	
e maio de 2020, com vencimento em abril, maio e junho de 2020. O valor poderá ser parcelado em até 
06 vezes a partir de 07/2020.

 Alternativas com base na MP 936:
 - o pagamento de Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (custeado com recursos 
da União). 

 Como	fica	a	redução	de	jornada	de	trabalho?

 A redução proporcional de jornada de trabalho e de salários. A redução deverá obedecer a seguinte propor-
cionalidade: 25%, 50% e 70%.
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 A jornada de trabalho e o salário pago anteriormente serão restabelecidos no prazo de dois dias corridos, 
contado:  I - da cessação do estado de calamidade pública; II - da data estabelecida no acordo individual como ter-
mo de encerramento do período e redução pactuado; ou: III - da data de comunicação do empregador que informe 
ao	empregado	sobre	a	sua	decisão	de	antecipar	o	fim	do	período	de	redução	pactuado.

 A redução deverá ser feita em acordo por escrito entre empregado e empregador, sem a exigên-
cia da participação da entidade sindical (conforme decisão do STF ocorrida em julgamento dia 17 de 
abril, que indicou a constitucionalidade dos dispositivos que dispõe sobre o acordo direto (sem aval da 
entidade sindical).
 A redução de salário e jornada de trabalho pode durar no máximo 90 dias.
 No caso de suspensão do contrato de trabalho, a empresa deixa temporariamente de pagar o sa-
lário	do	empregado,	que	fica	dispensado	do	trabalho.	Ou	seja,	é	uma	redução	de	100%	do	valor	que	seria	
pago a título de salário no período. Entretanto todos os demais benefícios como planos de saúde dentre 
outros, deverão ser mantidos.
 - A empresa também poderá suspender o contrato de trabalho por completo, ou seja, deixará de 
pagar o salário do funcionário. Neste caso, se a empresa tiver receita de até R$ 4,8 milhões, o trabalhador 
receberá um percentual da redução sobre a base de cálculo do valor do salário de seguro desemprego a 
que faria jus.
 - Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o empregador poderá acordar 
a suspensão temporária do contrato de trabalho de seus empregados, pelo prazo máximo de sessenta 
dias, que poderá ser fracionado em até dois períodos de trinta dias.
 - A suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada por acordo individual escrito 
entre empregador e empregado, com duração máxima de 60 dias, e, ter anuência das partes, com ante-
cedência mínima de dois dias corridos do início da suspensão.
 - Durante o período de suspensão temporária do contrato, o empregado:
  I - fará jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador aos seus empregados; e
	 	 II	-	ficará	autorizado	a	recolher	para	o	Regime	Geral	de	Previdência	Social	na	qualidade	de	
segurado facultativo.
 - O contrato de trabalho será restabelecido no prazo de dois dias corridos, contado:
  I - da cessação do estado de calamidade pública;
  II - da data estabelecida no acordo individual como termo de encerramento do período e 
suspensão pactuado;
  ou
  III - da data de comunicação do empregador que informe ao empregado sobre a sua deci-
são	de	antecipar	o	fim	do	período	de	suspensão	pactuado.
 - Se durante o período de suspensão temporária do contrato de trabalho o empregado mantiver 
as atividades de trabalho, ainda que parcialmente, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou traba-
lho	à	distância,	ficará	descaracterizada	a	suspensão	temporária	do	contrato	de	trabalho,	e	o	empregador	
estará sujeito:
  I - ao pagamento imediato da remuneração e dos encargos sociais referentes a todo o pe-
ríodo;
  II - às penalidades previstas na legislação em vigor; e
  III - às sanções previstas em convenção ou em acordo coletivo.
 - A empresa que tiver auferido, no ano-calendário de 2019, receita bruta superior a R$ 4.800.000,00 
(quatro milhões e oitocentos mil reais), somente poderá suspender o contrato de trabalho de seus em-
pregados mediante o pagamento de ajuda compensatória mensal no valor de trinta por cento do valor 
do salário do empregado, durante o período da suspensão temporária de trabalho pactuado, observado 
o disposto no caput e no art. 9º.
  

Os Contratos de Trabalho e as alternativas para a manutenção de emprego e renda, enquanto 
durar o estado de calamidade.



04

 - Se o faturamento da empresa for maior que esse, o empregador deverá pagar ao menos 30% do 
salário a título de ajuda compensatória que terá natureza indenizatória. E o funcionário receberá enca-
minhará	seguro	desemprego	que	será	calculado	na	proporcionalidade	do	acordo	firmado	com	base	no	
valor a que faria jus receber de seguro desemprego ( não é aplicado o percentual direto da redução no 
seguro desemprego. A regra para receber o seguro desemprego leva em conta o tempo de contrato X 
valor do salário para chegar ao valor das parcelas de seguro) por isto é não é possível dar um percentual 
direto, a MP apresenta apenas a lógica de cálculo.  Ver artigo 11 da MP 936 em caso de dúvida.
 A redução do salário deverá ocorrer proporcional à redução da jornada de trabalho, e, tanto para a 
suspensão quanto para a redução, os acordos serão válidos enquanto durar o estado de calamidade pelo 
DL nº06.
 Trabalhadores em contrato de trabalho intermitente:
 Os trabalhadores intermitentes terão acesso ao auxílio emergencial no patamar mínimo de 
R$600,00, enquanto para os demais haverá proporcionalidade/referência, com valores de seguro de-
semprego.
 Não poderá receber o auxílio emergencial:
 Atenção para o artigo 6º §2 que trata de quem não pode se habilitar a receber o auxílio emergen-
cial. Não será devido o benefício ao empregado que esteja em gozo:

a) de benefício de prestação continuada do Regime Geral de Previdência Social ou dos Regimes Pró-
prios de Previdência Social, ressalvado o disposto no parágrafo único do art.	124	da	Lei	nº	8.213,	de	24	de	
julho de 1991;

b) do seguro-desemprego, em qualquer de suas modalidades; e

c)	da	bolsa	de	qualificação	profissional	de	que	trata	o art. 2º-A da Lei n° 7.998, de 1990.

§	3º  	O	empregado	com	mais	de	um	vínculo	formal	de	emprego	poderá	receber	cumulativamente	
um Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda para cada vínculo com redução 
proporcional de jornada de trabalho e de salário ou com suspensão temporária do contrato de trabalho, 
observado	o	valor	previsto	no caput do	art.	18	e	a	condição	prevista	no	§	3º	do	art.	18,	se	houver	vínculo	
na	modalidade	de	contrato	intermitente,	nos	termos	do	disposto	no § 3º do art. 443 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

 Assim, considerando que tais alternativas dependem de acordo entre as partes, e que o STF de-
cidiu	que	terão	validade	imediata	os	acordos	realizados,	fica	dispensada	a	participação	das	entidades	
sindicais na perfectibilização dos mesmos.

 Medidas	do	governo	federal	para	auxiliar	as	empresas	durante	a	pandemia4

 -	Adiamento	do	pagamento	do	PIS,	Pasep,	Cofins	e	contribuição	para	a	previdência	por	
empresas.
	 Estabelece	o	adiamento	do	pagamento	do	PIS/Pasep,	Cofins	e	contribuição	para	a	previdência	
por empresas (EFD-Contribuições, Escrituração Fiscal Digital das Contribuições). O vencimento de abril e 
maio passa para agosto e outubro.

 - Adiamento de pagamento dos impostos federais no Simples Nacional
 Empresas do Simples Nacional poderão recolher os impostos federais correspondentes aos me-
ses de abril, maio junho nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020.
OBS: A parcela do imposto de responsabilidade dos ESTADOS (ICMS) e MUNICÍPIOS (ISS)  constante no 
simples nacional,  referente aos meses de abril, maio e junho,   devem ser recolhidos, respectivamente,  em 
20/07/2020, 20/08/2020 e 20/09/2020.

 - Adiamento no recolhimento do FGTS pelas empresas
 Fica suspenso o recolhimento das parcelas do FGTS pelos empregadores, com vencimento em 
abril, maio e junho, que passarão para outubro, novembro e dezembro, respectivamente, sem multa, 

4  Informações oriundas do Governo Federal. https://gov.br/vamosvencer
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juros ou qualquer reajuste, a serem quitadas em até seis parcelas mensais.

 -	Pausa	de	até	duas	prestações	nos	financiamentos	da	Caixa	Econômica	Federal
 O cliente poderá ter até 90 dias de pausa nas parcelas de credito comercial e habitacional (pessoa 
jurídica), voltando a pagar normalmente após esse período, sem alterar o saldo devedor.

 - Suspensão de processos de cobrança da dívida ativa da União e novas condições de 
parcelamento para Pessoa Física ou Jurídica
 O Ministério da Economia adotou um conjunto de medidas (com destaque para a Portaria 103) 
para suspender processos de cobranças em renegociações de dívidas com a União que se enquadrem 
nos termos da Medida Provisória 899/2019 (MP do Contribuinte Legal).
	 Também	ficam	suspensos	atos	processuais	de	protesto	e	defesa	administrativa,	para	todos	os	
contribuintes, bem como as negociações de dívidas junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN).
 O saldo devedor começará a contar os vencimentos a partir de junho, e poderá ser parcelado por 
Pessoa Física ou Micro ou Pequena Empresa em até 100 meses, enquanto Médias e Grandes Empresas 
terão até 84 meses para pagar.

	 -	Dedução	pela	empresa	do	repasse	das	contribuições	à	Previdência	Social	referentes	
aos 15 primeiros dias de afastamento do empregado contaminado pela Covid-19
 A empresa poderá deduzir do repasse das contribuições à Previdência Social o valor devido ao 
empregado cuja incapacidade temporária para o trabalho seja comprovadamente decorrente de sua 
contaminação pela Covid-19. Deve ser observado o limite máximo do salário de contribuição ao Regime 
Geral de Previdência Social (RGPS).

 -	Carência	de	até	90	dias	para	novas	contratações	de	crédito	comercial	com	a	Caixa.
 O cliente da Caixa Econômica Federal (CEF) poderá ter acesso a linhas de crédito comercial com 
até 90 dias de carência para começar a pagar.

 - Linha emergencial de crédito para folha de pagamentos
 Para empresas com faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 10 milhões, trata-se de uma linha de 
crédito emergencial para ajudar a colocar as folhas de pagamento em dia.
	 O	financiamento	poderá	ser	pago	em	36	meses,	com	carência	de	6	meses	e	30	parcelas,	taxa	de	
juros de 3,75% a.a e com o depósito dos recursos diretamente nas contas dos empregados.
 Em contrapartida, a empresa não poderá demitir sem justa causa por 60 dias, a contar da data da 
contratação da linha de crédito.

 EXCLUSIVAMENTE	PARA	EMPRESAS	DE	MÉDIO	E	GRANDE	PORTE
 -	Redução	de	contribuições	ao	Sistema	S	em	50%
 As alíquotas pagas pelo setor produtivo ao Sistema S (Sesi, Senac, Senai, Sesc, Sest, Senar e Ses-
coop) sofrerão uma redução de 50% até junho de 2020

	 -	Suspensão	do	pagamento	de	amortizações	de	empréstimos	do	BNDES
Empresas médias e grandes poderão deixar de pagar por seis meses o valor da amortização de suas ope-
rações de crédito devidas ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

 Principais linhas de crédito anunciadas pelas Instituições Financeiras
A Caixa Econômica Federal (CAIXA), em convênio com o Sebrae, irá oferecer crédito a micro e peque-

nas empresas e microempreendedores individuais (MEI). A nova linha conta com taxas e prazos diferencia-
dos. Os valores disponíveis, bem como as taxas e prazos, variam de acordo com o porte da empresa, conforme 
tabela abaixo.
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MEI - Microempreendedores individuais até R$ 81 mil R$ 12,5 mil 9 meses 24 meses 1,59% a.m

ME - Microempresa até R$ 81 mil R$ 75 mil 12 meses 30 meses 1,39% a.m

EPP - Empresa de pequeno porte de R$ 360 mil a R$ 4,8 milhões R$ 125 mil 12 meses 30 meses 1,19% a.m

Lei Geral Faturamento
Valor máximo por

CNPJ
Carência

Amortização 
após carência

Taxas de
Juros

Conforme a CAIXA explica, os empreendimentos devem ter pelo menos 12 meses de faturamento e 
não haver nenhuma restrição nem de CPF nem de CNPJ.

As demais linhas linha de crédito estão descritas abaixo e são informações compiladas a partir do 
documento elaborado pela Unidade de Capitalização e Serviços Financeiros do Sebrae Nacional5. A apresen-
tação destas opções de linhas de crédito está dividida de acordo com a natureza da instituição ofertante.

 Instituições	Públicas	Federais

5  https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/principais-linhas-de-credito-para-enfrentar-a-crise,a1d-
cf72136c21710VgnVCM1000004c00210aRCRD
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 Bancos Privados com atuação nacional
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	 Bancos	Regionais	e	Agências	de	Fomento
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 Cooperativas Financeiras
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EM	CASO	DE	DÚVIDAS,	ENTRAR	EM	CONTATO	NO	EMAIL:

douglas.carneiro@ulbra.br


