
Kit Jurídico
Covid-19
SUA ESTRATÉGIA ESTÁ DE ACORDO
COM AS NOVAS LEIS? CONHEÇA
SOLUÇÕES ADICIONAIS QUE PODEM
CONTRIBUIR COM OS SEUS NEGÓCIOS.
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Soluções Trabalhistas
 

Em virtude da pandemia de
Coronavírus, a Covid-19, o
Poder Público, por meio do
Decreto Legislativo nº
06/2020, reconheceu
nacionalmente o estado de
calamidade pública, com
vigência até 31 de dezembro
de 2020. Perante a Justiça do
Trabalho, esse decreto
constitui hipótese de força
maior, que autoriza a adoção
de medidas extraordinárias.
 
Visando amenizar as
consequências da abrupta
paralização das atividades
comerciais, que provocam
desequilíbrio econômico e,
consequentemente, 
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COVID-19:
MEDIDAS TRABALHISTAS PARA ENFRENTAMENTO DO
ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E DA
EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA
INTERNACIONAL

desemprego, o Governo
Federal editou legislações a
fim de garantir a
continuidade das atividades
empresariais, com
manutenção do emprego e
da renda, bem como
reduzir o impacto social
decorrente das
consequências do estado
de calamidade pública e de
emergência em saúde
pública.



Mediante edição das Medidas Provisórias nº 927/2020 e
936/2020 e da Portaria nº 136/2020, foram instituídas
diversas medidas trabalhistas, as quais os empresários
poderão aplicar nos contratos de trabalho de seus
empregados, tais como:
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Teletrabalho;

Antecipação de férias;

Concessão de férias coletivas;

Aproveitamento e antecipação dos feriados;

Banco de horas;

Suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde
no trabalho;

 

 

 

 

 

Redução de jornada de trabalho e proporcional redução de
salários;

Suspensão do contrato de trabalho;

Pagamento de Benefício Emergencial de Preservação do Emprego
e da Renda;

Adiamento do recolhimento da contribuição previdenciária (INSS);

Diferimento do recolhimento do FGTS.

 

 

 

 



Força Maior
 
A pandemia declarada por órgãos oficiais e, até
mesmo, o estado de calamidade pública declarada
pelo Governo Federal e alguns Estaduais e
Municipais, faz emergir o caráter de Força Maior,
previsto no art. 501 da CLT.

> O que o caráter de Força
Maior significa no âmbito
trabalhista?
 
Implica dizer que,
Dependendo da
circunstância, algumas
previsões legais podem ser
relativizadas, desde que
coadunem com as
necessidades sociais daquele
momento.
 
Algumas decisões acerca de
custos de manutenção dos
funcionários, mesmo durante
a desaceleração das
atividades e recebimento de
receitas pela empresa, 
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poderão já se basear em
novas normas que permitem
recessos, férias
diferenciadas, carência em
pagamento de FGTS, etc.
Mas, outras, não encontrarão
amparo especifico em norma
editada após Covid-19.
Neste ponto é que a
empresa precisa do maior
apoio jurídico e contábil.
 
Demonstraremos a seguir,
possibilidades e riscos das
estratégias permitidas pelo
ordenamento jurídico em
caso de estado de força
maior, independentemente
de existir nova lei específica
baseada no Covid-19.



Kit Jurídico Covid-19
para empresas
 

Todos os links de internet, reportagens de fonte confiável,
e-mails , WhatsApp e mensagens recebidas; 

Prints de sistemas contábeis oficiais, declarações
contábeis, registros de fluxos de caixa, extratos de todas
as contas bancárias ou perante fintechs que a empresa
utilize, contratos, notificações recebidas e enviadas, que
se refiram aos problemas vivenciados devido à Covid-19;

Se possível, é nele que também deve ser anexada a ata
notarial e o termo de declaração registrados em Cartório.
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Quando a empresa decidir
adotar uma estratégia não
expressamente prevista na
nova legislação
especificamente voltada ao
Covid-19, é essencial que
monte o que o Rücker Curi
chama de “Kit Jurídico Covid-
19”.
 
Trata-se do kit no qual as
empresas manterão,

internamente, os registros de
 tudo  o que demonstre qual
será a situação da empresa,
se não for efetivada a nova
estratégia perante o quadro
de funcionários. Deve ser
atualizado semanalmente,
ou, pelo menos, mês a mês, a
cada inadimplência
decorrente do Covid-19. Nele
devem constar:



08Esse “Kit Jurídico Covid-19”
servirá de base para a
defesa administrativa e/ou
judicial futura. Importante
ressaltar que a abordagem
aqui trata de relativização
baseada na CLT, mas não
de descumprimento de leis
trabalhistas e nem dos
direitos trabalhistas.
 
São exatamente esses
documentos e provas que

recomendamos constarem
nas atas notariais e termos
de declaração registrados.
 
A extrema importância disso
reside em que essas
obrigações cumpridas
parcialmente ou
descumpridas geram a
possibilidade de o Fisco
tomar atitudes em longo
prazo – anos, de acordo com
prescrição e decadência.

> Por quanto tempo a empresa deve guardar esses
documentos e evidências? 
 
Embora, atualmente seja evidente a ocorrência dos
problemas citados, no futuro, após anos, a memória dos
julgadores administrativos ou judiciais não estará tão
conectada aos detalhes. E serão justamente os detalhes os
divisores de água, entre os que merecem os benefícios da
proteção legislativa contra a “força maior” daqueles que
somente se aproveitaram do momento para recuperar a
empresa de problemas anteriores.
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Cada tributo tem seu prazo de prescrição, que gira em
torno de 5 a 10 anos, havendo debates jurídicos que se
estendem para 15 anos. Além disso, há a prescrição de
obrigações comerciais, cíveis e de consumidor que podem
chegar a 20 anos.
 
Assim, recomendamos que esse arquivo esteja seguro o
suficiente para permanecer na empresa por longo tempo.
 
 
> Qual a importância de manter o kit atualizado?
 
O raciocínio é o mesmo: registrar que a dificuldade
decorre exclusivamente do isolamento causado pelo
enfrentamento à Covid-19. Por isso, é importante manter
o “Kit Jurídico Covid-19” atualizado e arquivado, para
garantir a existência de subsídios para defesa e
medidas judiciais que se fizerem necessárias e, para a
aplicação da base legal relativa ao estado de força maior
em cada caso.
 
Se, mesmo com a obtenção dos financiamentos facilitados
provenientes dos pacotes governamentais, o fluxo de
caixa não for suficiente, a empresa precisará tomar novas
decisões.



Medida
Provisória 927
 

Celebração de Acordo
Individual 

> O que é a MP 927?
 
Foi editada em 22 de março
de 2020, com ações que
podem ser adotadas pelos
empregadores. A norma
aplica-se apenas durante o
enfrentamento do estado de
calamidade pública
reconhecido pelo Decreto
Legislativo n. 06, de 20 de
março de 2020, e da
emergência de saúde pública
de importância internacional
decorrente do coronavírus
(Covid-19). Segundo a MP é
possível:
 

 
A fim de garantir o
vínculo empregatício que
terá preponderância

Home Office  

sobre os demais
instrumentos coletivos,
respeitando os limites
constitucionais (artigo 2). O
modelo deve ser elaborado
ou revisado por
profissional especializado.
 

 
É decisão do empregador
se vai implementar e
quando
encerrar. É possível adotar
qualquer modalidade de
trabalho a distância e
dispensado registro da
alteração contratual. 
 
É necessário informar a
alteração por escrito ou
eletronicamente, com 48h 
de antecedência.
 
Continua...
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É permitido para estagiários e aprendizes. Se não
houver trabalho para executar a distância, não será
considerado tempo à disposição do empregador. É
recomendável que também seja celebrado com o
funcionário termo de acordo quanto às condições em que
será desenvolvido o home office e sua concordância.
 
 A MP foi expressa em determinar que o tempo de
uso de aplicativos e programas de comunicação fora da
jornada de trabalho normal do empregado NÃO constitui
tempo à disposição, regime de prontidão ou de
sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo
individual ou coletivo. Essa questão ainda é polêmica e já
houve medidas judiciais perante o Supremo Tribunal
Federal para suspendê-la, mas sem êxito. Ainda está em
vigor. Trata-se de situação excepcional e que significa, na
prática, que não haverá remuneração adicional
(suplementar) pelo tempo de uso fora da jornada de
trabalho.
 
Estagiários e aprendizes também podem ser incluídos no
regime de home office. Todavia, é possível que eles sejam
os primeiros a terem seus contratos rescindidos, por
medida de economia das empresas.
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Antecipação de férias individuais 

Poderão ser informadas com 48h de antecedência. 
Período mínimo de 5 dias. 
Poderão ser concedidas mesmo sem transcorrer o
período aquisitivo. 
É possível antecipar períodos futuros de férias. 
Grupo de Risco do Covid-19 será prioridade. 
Adicional de 1/3 pode ser pago após a concessão, até a
data da gratificação natalina. 
Conversão de 1/3 das férias em abono pecuniário
depende de concordância das partes. 
O pagamento das férias pode ser realizado até o 5º dia
útil do mês subsequente ao do início do gozo. 
Em caso de demissão haverá quitação das férias.
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O empregador poderá
optar por efetuar o
pagamento do adicional de
um terço de férias após sua
concessão, até a data em
que é devida a gratificação
natalina, ou seja, 20 de
dezembro de 2020. 

 Uma nova Medida
Provisória está sendo
avaliada para permitir
oficialmente a redução
salarial com faixas pré-
determinadas e
antecipação de seguro
desemprego ou parte dele
e, ainda a possibilidade de
suspensão do contrato.
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Todavia, não é recomendável
contar como certo que será
editada norma nesse
sentido, uma vez que a cada
nova semana está havendo
mais polêmica acerca das
medidas e a tendência é

haver uma desaceleração
na edição de medidas, a
menos que o volume de
infectados pelo Covid-19
aumente extremamente
rápido, em poucos dias, se
comparado ao ritmo atual.

Férias Coletivas 

Aproveitamento e Antecipação de Feriados 

 
Empregador decide, informando com 48h de
antecedência ao grupo de empregados. Não há
necessidade de notificação prévia ao órgão do Ministério
da Economia e a sindicatos. É recomendável registrar o
que for informado aos empregados e a forma que foi
adotada para informação.
 

 
Empregador decide, informando com 48h de
antecedência e indicando os feriados federais, estaduais,
distritais e municipais, desde que não sejam religiosos.
Para feriados religiosos há necessidade de concordância
do empregado por acordo individual escrito. É
recomendável registrar o que for informado aos
empregados e a forma que foi adotada para informação.
 



14Banco de Horas 

Suspensão de exigências administrativas em
segurança e saúde do trabalho 

Direcionamento do trabalhador para
qualificação

 
Pode ser instituído por acordo coletivo ou individual
formal, com compensação em até 18 meses, após o
encerramento do estado de calamidade. Como se trata
de lei federal, se sobrepõe aos acordos e convenções
coletivas em vigor. A compensação poderá ser
determinada pelo empregador independente de
Convenção Coletiva ou acordo individual.
 
Poderá ser feita mediante prorrogação de jornada em
até duas horas que não poderá exceder dez horas
diárias. É recomendável registrar o que for informado aos
empregados e a forma que foi adotada para informação.
 

 
Exames médicos suspensos, exceto o demissional.
Treinamentos previstos nas NRs ficam suspensos ou
podem ser realizados na modalidade à distância. CIPA
fica mantida, com eleições suspensas, até o final
da calamidade.
 

 
A suspensão do contrato de trabalho por 4 meses foi
revogada.
 



Diferimento do recolhimento do FGTS 

Jornada de trabalho 

Recursos administrativos 

 
A MP nº 927/2020 autorizou a prorrogação do recolhimento
do FGTS pelos empregadores, referente às competências de
março, abril e maio de 2020. Além disso, permitiu que as
mencionadas competências possam ser parceladas em 6
(seis) vezes, com vencimento da primeira parcela no dia 07
de julho de 2020 e as demais nos meses subsequentes, sem
incidência de atualização, multa e encargos.
 
Para a empresa poder aderir a esta prorrogação do
recolhimento do FGTS, sem incidência de atualização, multa e
encargos, obrigatoriamente terá que declarar as informações
até 20/06/2020 para os órgãos competentes¹, tais como a
Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
 
Se durante o período (março, abril, e maio) ocorrer a demissão
do empregado, o empregador terá que, no ato da demissão,
realizar o recolhimento correspondente do FGTS, não
podendo manter as prorrogações instituídas pela MP 927.
 

 
12x36 por acordo individual nas áreas da saúde, mesmo
em área insalubre, criar jornadas suplementares.
 

 
Suspenso os prazos para recursos administrativos,
oriundos de autos de infração.

 ¹ V – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses
órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS.     

15
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Casos de
contaminação pela
Covid-19 

 
Exceto se houver nexo
causal, não são
ocupacionais os
afastamentos decorrentes
do Covid-19. Importante
ressalvar que várias
seguradoras já se
manifestaram no sentido
de que irão pagar as
indenizações por morte
decorrente de Covid-19.

Caso isso ocorra com
funcionários acobertados
por seguro em que a
empresa é estipulante, a
empresa deve informar-
se com sua seguradora
sobre os procedimentos
a serem adotados
imediatamente após o
falecimento do
funcionário, uma vez que
há o risco de não haver
prova de que foi
acometido pelo Covid-19.

Acordos e Convenções coletivas vencidos e
vincendos 

 
Poderão ser prorrogados a critério do empregador, por
90 (noventa) dias. Importante lembrar que esses acordos
e convenções não se sobrepõem ao que a MP aqui
comentada dispôs.



17Regulamentação da atuação dos auditores

Falta de registro de empregado, verificada a partir de
denúncia; 
Situações de grave e iminente risco, somente para as
irregularidades imediatamente relacionadas à configuração
da situação; 
Ocorrência de acidente de trabalho fatal apurado por meio
de procedimento fiscal de análise de acidente, somente
para as irregularidades imediatamente relacionadas às
causas do acidente; 
Trabalho em condições análogas às de escravo ou trabalho
infantil.

fiscais do trabalho
 
Deverão atuar em caráter de orientação, exceto em casos de
verificação de irregularidades, tais quais:
 

Não se aplicam as regras do teletrabalho para os
trabalhadores de telemarketing e teleatendimento 

De quem é ou foi (pode ser formalizado posteriormente ao
inicio do home office, desde que o quanto antes) a
responsabilidade pela aquisição, pela manutenção ou pelo
fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da
infraestrutura necessária e adequada à prestação do home
office;

 
No acordo a ser celebrado entre as partes, para formalizar o
home office, é importante constar:
 



18Se haverá e como será realizado o reembolso de

O empregador poderá fornecer os equipamentos em

É recomendável o empregador colher assinatura do

Na impossibilidade do oferecimento do regime de

Abono anual 

Medidas adotadas pelos empregadores – validadas 

 
 

despesas arcadas pelo empregado (é recomendável que seja
feito reembolso).
 
Na hipótese de o empregado não possuir os
equipamentos tecnológicos e a infraestrutura necessária
e adequada à prestação do teletrabalho: 
 

regime de comodato e pagar por serviços de infraestrutura,
que não caracterizarão verba de natureza salarial;

empregado, após cientifica-lo, sobre a responsabilidade do
funcionário por danos decorrentes de mau uso do
equipamento, de redes, e-mail e tudo a que o mesmo tiver
acesso remoto;

comodato, o período da jornada normal de trabalho será
computado como tempo de trabalho à disposição do
empregador.
 

 
Antecipação em 2 parcelas: 50% do valor no mês de
abril/20, os outros 50% em maio/20.
 

 
Adotadas nos 30 dias anteriores à MP, desde que não a
contrariem.



Redução proporcional de jornada de trabalho e de
salários;
Suspensão temporária do contrato de trabalho;
Pagamento de Benefício Emergencial de Preservação
do Emprego e da Renda.

Quais as medidas instituídas pela MP 936/2020?
 
A Medida Provisória instituiu 3 (três) medidas para
enfrentamento da crise: 
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Redução de jornada de trabalho e proporcional
redução de salário e suspensão temporária do
contrato de trabalho

O Governo Federal, mediante edição da MP nº 936/2020,
publicada em 1º de abril de 2020, instituiu o Programa
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda,
cuja finalidade é viabilizar a atividade empresarial, com
preservação do emprego e da renda, de modo a reduzir o
impacto social decorrente das consequências do estado
de calamidade pública e de emergência de saúde pública.

Medida 
Provisória 936
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Empregado auferir salário igual ou inferior a R$ 3.135,00;
Empregados que percebam salário mensal igual ou superior a 2
vezes o limite máximo dos benefícios RGPS (R$ 12.202,00), desde
que tenham diploma de nível superior;
Para redução de 25%, independente da faixa salarial;

Os acordos para redução de salário/jornada ou suspensão 
temporária do contrato de trabalho deverão ser feitos por
intermédio do sindicato ou posso fazer acordo diretamente com
o empregado?
 
Depende. É permitido o acordo individual entre empregador e
empregado quando:
 

 
O acordo mediante negociação coletiva deverá ser feito nos casos de
empregados com salário superior a R$ 3.135,00 até o limite de R$
12.202,00. O acordo deverá ser realizado mediante negociação coletiva
(ACT/CCT)
 
Requisitos de validade: para que o acordo individual tenha
validade e possa surtir os efeitos insculpidos na MP nº 927/2020,
obrigatoriamente deverão ser cumpridos alguns requisitos:
 
1º O Sindicato Laboral deverá validar o acordo individual
estabelecido entre as partes. Para isso, o empregador terá que
comunicar o sindicato sobre o acordo individual, no prazo de 10 dias
corridos, contados da celebração do acordo. Na hipótese do sindicato se
manter silente durante este prazo, será reconhecida a anuência tácita do
acordo individual. Atenção: a decisão que determinou a necessidade da
validação do acordo individual pelo ente sindical, foi proferida em sede
liminar, a qual será submetida a referendo do Plenário em sessão de
julgamento da ADI nº 6363, designada para dia 24/03/2020.
 
2º O Ministério da Economia deverá ser comunicado no prazo de 10
(dez) dias corridos, contados da celebração do acordo.



Como posso aderir a redução proporcional de
jornada de trabalho e de salários e quais os
requisitos que deverão ser cumpridos?

O acordo poderá ser feito diretamente entre
empregado e empregador, sem intervenção sindical,
desde que respeitado os percentuais de redução de
25%, 50% ou 70%. É possível a adoção de percentuais
diferentes, contudo, deverão ser negociados mediante
Acordo ou Convenção Coletiva;

O empregador e o empregado poderão negociar
diretamente a redução dos salários em 25%, 50% ou até
70%. Atenção: a redução da jornada deverá ser
proporcional a do salário!
 
Para implantação desta medida, alguns limites e
requisitos deverão ser observados:
 

21Quais os percentuais permitidos para redução de
jornada e proporcional redução de salário?
 
As reduções poderão ser de 25%, 50% e 70%. Para estes
casos é permitido a negociação individual, entre
empregado e empregador, sem participação do sindicato. 
 
Para reduções em percentuais diferentes, as negociações
devem ser feitas mediante Acordo ou Convenção Coletiva.
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O acordo individual deverá ser escrito;

O prazo máximo da medida de redução salarial e de
jornada é de 90 (noventa) dias;

Deve-se preservar o valor do salário-hora de trabalho;

O acordo tem que ser encaminhado ao empregado
com antecedência de, no mínimo, 2 (dois) dias corridos;

O empregado que tiver seu salário e jornada reduzidos,
terá, em contrapartida, garantia provisória de
emprego, por igual período das reduções. Exemplo:
se o salário foi reduzido por 2 meses, o empregado terá
estabilidade pelo período da redução e por mais 2
meses após a cessação da medida;

Perde-se a garantia provisória de emprego nas
rescisões contratual por pedido de demissão ou por
justa causa do empregado.

 

 

 

 

 

 
Atenção: o reestabelecimento dos salários e jornada
deverá ser feito no prazo de 2 (dois) dias corridos: i) após
a cessação do estado de calamidade pública; ii) do prazo
final do acordo individual ou; iii) da data da comunicação
do empregador da antecipação do fim do período de
redução.



23Como poderá ser procedida a
suspensão temporária do contrato
de trabalho?

A suspensão do contrato de trabalho pode ser feita mediante
acordo individual entre empregado e empregador ou
mediante negociação coletiva;

O acordo individual deverá ser escrito;

O prazo máximo da suspensão do contrato de trabalho é de
60 (sessenta) dias, podendo ser fracionado em 2 (dois)
períodos de 30 (trinta) dias cada;

A suspensão do contrato só é permitida enquanto perdurar o
estado de calamidade pública;

Os benefícios já concedidos ao empregado (Auxílio
alimentação, Vale refeição, Plano de Saúde, outros), deverão
continuar sendo fornecidos, mesmo durante o período de
suspensão do contrato. A única exceção é o vale transporte,
que poderá ser suspenso.

O empregador poderá acordar com o empregado a suspensão
do contrato de trabalho do empregado. Isto significa dizer que o
empregado não trabalha, mas também não recebe do
empregador durante o período que o contrato encontrar-se
suspenso.
 
Alguns limites e requisitos deverão ser observados:
 

 

 

 

 

Durante o período de suspensão do contrato de trabalho, o
empregado não pode manter qualquer atividade de trabalho,
ainda que parcialmente, no período que o contrato esteja
suspenso, sob pena de descaracterizar a suspensão temporária
e com consequente pagamento da remuneração, encargos
sociais, bem como a incidência de penalidades e sanções
previstas em legislação e ACT/CCT, respectivamente;



O empregado que tiver seu contrato suspenso, terá, em
contrapartida, garantia provisória de emprego, por igual
período da suspensão. Exemplo: se o contrato ficar suspenso
por 60 (sessenta) dias, o empregado terá garantia provisória
de emprego pelo período da suspensão e por mais 60
(sessenta) dias após o fim da suspensão;

Perde-se a garantia provisória de emprego se ocorre rescisão
por justa causa ou se for pedido a demissão pelo empregado.

 

 

 
 
Atenção: o reestabelecimento ddos salários e jornada deverá
ser feito no prazo de 2 (dois) dias corridos: i) após a cessação do
estado de calamidade pública; ii) do prazo estabelecido para o
fim da suspensão do contrato ou; iii) da data da comunicação
do empregador ao empregado sobre a antecipação do fim da
suspensão do contrato.

O que é o Benefício
Emergencial de Preservação
do Emprego e da Renda e
quem terá direito?
 
Trata-se de um benefício que será
concedido pelo governo federal
aos trabalhadores com carteira
assinada que tiverem seus
salários e jornada
proporcionalmente reduzidos ou
o contrato de trabalho suspenso.

Funcionará da seguinte forma:
o percentual que tiver sido
reduzido do salário do
empregado (25%, 50% ou
70%) mediante o acordo
celebrado entre patrão e
empregado, será
complementado pela União
com a concessão do Benefício
Emergencial de Preservação
do Emprego e da Renda.
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Benefício Emergencial de Preservação
do Emprego e da Renda
 



Qual o valor do benefício
e como será aplicado no
caso de redução salarial

e da suspensão do
contrato de trabalho?

 
O Benefício Emergencial de
Preservação do Emprego e
da Renda terá como base

de cálculo o valor mensal
do seguro-desemprego a

que o empregado teria
direito. 

 
Sobre este valor será

calculado o percentual da
redução salarial aplicado ao

contrato de trabalho (25%,
50% ou 70%). O resultado
deste cálculo consistirá no

valor do benefício a ser
concedido pela União.

Hipótese de redução de
salário e jornada: a União
concederá o benefício,
aplicando o percentual da
redução escolhido (25%,
50% ou 70%) sobre a base
de cálculo do seguro
desemprego;
 
Hipótese de suspensão de
contrato de trabalho: a
União pagará 100% ou 70%
do valor do seguro-
desemprego a que o
empregado teria direito.
 
Atenção: A disponibilização
do benefício e como será
aplicado no caso de redução
salarial, não interfere no
recebimento do
seguro-desemprego, numa
eventual dispensa por
iniciativa do empregador.
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Possui natureza indenizatória, sendo assim, não 
integra o salário;

Deverá ter valor definido no acordo individual ou
negociação coletiva;

Não integra a base de cálculo do imposto de renda na
fonte ou na declaração de ajuste da pessoa física, não
integrará a base de cálculo da contribuição
previdenciária e dos demais tributos incidentes sobre a
folha de salários e não integrará a base de cálculo do
valor devido ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS.

O que é a ajuda compensatória? Sou obrigado a
pagar?
 
A ajuda compensatória não é obrigatória, poderá ser
ofertada complementarmente pelo empregador ao
empregado em decorrência da redução de jornada de
trabalho e de salário ou da suspensão temporária de
contrato de trabalho. 
 
Exceção: Torna-se obrigatória a ajuda compensatória para
as empresas que tenham auferido, no ano-calendário de
2019, receita bruta superior a R$ 4.800.000,00 (quatro
milhões e oitocentos mil reais) e optem pela suspensão do
contrato de trabalho do empregado. Nestes casos, deverá
arcar complementarmente com 30% do valor do salário
do empregado, a título de ajuda compensatória.
 
A ajuda compensatória:
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Quais os requisitos para validade do acordo
individual e para a concessão do Benefício
Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda?
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O empregador deverá comunicar o Ministério da
Economia sobre o acordo celebrado de redução de
jornada e salário ou suspensão provisória do contrato de
trabalho. O prazo para esta comunicação é de 10 dias,
contados da celebração do acordo individual;

O benefício será pago no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da celebração do acordo;

O benefício será concedido enquanto durar a redução do
salário/jornada ou a suspensão temporária do contrato;

Este benefício não será concedido para ocupantes de
cargo ou emprego público, cargo em comissão, bem como
para aqueles empregados que estiverem em gozo de
benefícios previdenciários de prestação continuada,
seguro-desemprego ou bolsa qualificação; 

Empregado com mais de um vínculo de emprego poderá
receber cumulativamente os benefícios.

 

 

 

 



28

Verbas rescisórias previstas na legislação em vigor;
Mais uma indenização no valor:

E seu houver a dispensa do empregado no período de
redução do salário/jornada ou suspensão do contrato
de trabalho?
 
Se a dispensa for sem justa causa no período de garantia
provisória de emprego, o empregador pagará ao
empregado:
 

 50% do salário a que o empregado teria direito
no período de garantia provisória no emprego,
na hipótese de redução de jornada de trabalho
e de salário igual ou superior a 25% e inferior a
50%;
 75% do salário a que o empregado teria direito
no período de garantia provisória no emprego,
na hipótese de redução de jornada de trabalho
e de salário igual ou superior a 50% e inferior a
70%; ou
 100% do salário a que o empregado teria
direito no período de garantia provisória no
emprego, nas hipóteses de redução de jornada
de trabalho e de salário em percentual superior
a 70% ou de suspensão temporária do contrato
de trabalho.

1.

2.

3.



As convenções ou acordos coletivos de trabalho
celebrados anteriormente poderão ser renegociados
para adequação de seus termos, no prazo de dez dias
corridos a contar da publicação da MP 936/2020;

Caso o empregado já tenha celebrado acordo individual
com a empresa nos termos desta Medida Provisória e
sobrevenha convenção ou acordo coletivo, prevalecerá a
negociação coletiva;

Para os acordos coletivos que venham a estabelecer
porcentagem/redução diferente das faixas estabelecidas
pela MP, o Benefício Emergencial de Preservação do
Emprego e Renda será pago nos seguintes valores:
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Redução inferior a 25%: não há direito ao
benefício emergencial
Redução igual ou maior que 25% e menor que
50%: benefício no valor de 25% do seguro
desemprego
Redução igual ou maior que 50% e menor que
70%: benefício no valor de 50% do seguro
desemprego
Redução igual ou superior a 70%: benefício no
valor de 70% do seguro desemprego.

1.

2.

3.

4.

Acordos Coletivos
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Prorrogação das contribuições previdenciárias

Os recolhimentos das contribuições previdenciárias (INSS)
também sofreram alterações nos recolhimentos: 
 
Mediante edição da Portaria nº 139/2020, ficou
determinado que as contribuições previdenciárias das
competências de março e abril de 2020, devidas pelas
empresas e pelos empregadores domésticos, serão
prorrogadas para os vencimentos das contribuições
devidas nas competências de Julho e Setembro,
respectivamente. 
 
A Portaria não restringe a aplicação desta prorrogação,
logo, poderá ser aplicada para qualquer circunstância de
recolhimento de contribuição previdenciária, inclusive para
os casos de rescisões contratuais.

Portaria n° 139/2020
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Medida Provisória 936/2020
Dúvidas Frequentes
 

1 - Como ficam os contratos de empregados com
contrato intermitente?
Terão direito ao benefício emergencial no valor de R$ 600,00
(seiscentos reais) pelo período de 3 (três) meses. Se tiver mais
de um contrato ativo, não poderá acumular o benefício.
 
2 - A redução de salários e jornadas deve ser formalizada
através de um aditivo ao contrato ou novo contrato?
O acordo individual poderá ser feito mediante instrumento
próprio, que consiste num aditivo contratual.
 
3 - Existe período máximo estipulado?
Sim. Para redução de jornada e salário o prazo máximo da
medida é de 90 dias. Para suspensão provisória do contrato de
trabalho o prazo máximo é de 60 dias, podendo ser fracionado
em 2 períodos de 30 dias, durante o estado de calamidade
pública.
 
4 - Se for necessário, pode ser prorrogado ou antecipado
o término da redução? De que forma deve ser feito?
O prazo da redução de jornada e salário é limitado a 90 dias,
não podendo ser prorrogado, salvo edição de outra lei que
autorize. É possível antecipar o término da redução, com
retomada da jornada e salário anterior a redução. Neste caso,
é necessário elaborar um termo indicando antecipação do fim
da medida.
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5 - A forma de anúncio deve ser através de reunião com
os funcionários ou pode ser individualmente?
O comunicado sobre a possibilidade de acordo para redução
de jornada e salário ou suspensão do contrato de trabalho
poderá ser feito através de reunião com os empregados.
Contudo, os acordos deverão ser celebrados individualmente e
o instrumento aditivo deverá ser repassado para os
empregados com 2 (dois) dias de antecedência. 
 
6 - Se algumas pessoas acordarem e outras se recusarem
e a empresa concordar em seguir com o salário integral
para essas pessoas, incorre em algum risco de
questionamento por parte das demais posteriormente?
O risco de questionamento por parte de outros empregados
pode ocorrer, contudo, se estes já tiverem assinado o acordo
individual de salário e jornada ou suspensão do contrato, não
poderão voltar atrás, afinal, o acordo já foi pactuado.
 
7 - Se a pessoa aceitar e depois se arrepender, qual o
procedimento?
Celebrado o acordo, não há arrependimento! Após assinado o
acordo, só poderá ser cancelado na hipótese de ambas as
partes concordarem. 
 
8 - A redução dos salários pode ser compulsória,
independente da vontade do funcionário, ou ele tem que
concordar?
Não. Tanto para a redução de jornada e salário ou a suspensão
do contrato de trabalho, obrigatoriamente deve haver
concordância do empregado, pois trata-se de um acordo.



339 - O governo irá complementar salários?
O governo federal irá conceder o Benefício Emergencial de
Preservação do Emprego e da Renda aos empregados que
tiverem seus salários/jornada reduzidos ou contratos suspensos.
Este benefício irá complementar o salário do empregado,
equivalente ao percentual de redução salarial que tiver sido
aplicado. A base de cálculo utilizada será o valor do seguro-
desemprego a que o empregado teria direito.
 
10 - É possível aplicar a redução salarial e a suspensão do
contrato para o mesmo empregado?
Sim, desde que respeitado o limite máximo de 90 dias e que seja
observado o prazo individual de cada medida: para suspensão
do contrato de trabalho o limite máximo é de 60 dias e a
redução salarial de 90 dias.
 
11 - Se meu empregado estiver em regime de teletrabalho,
como faço para celebrar o acordo individual? Posso
celebrar num momento posterior?
É possível encaminhar o acordo por meios eletrônicos para
viabilizar a realização do acordo. O acordo deverá ser celebrado
antes da implantação da medida, uma vez que deve ser
encaminhado com, no mínimo, 2 (dois) dias de antecedência
para o empregado, bem como deverão ser comunicados os
órgãos (Ministério da Economia e Sindicato laboral) no prazo de
10 dias, contados da celebração do acordo.
 
12 - Para as medidas de redução de jornada e salário,
posso diferir o pagamento do FGTS das competências de
abril e maio, conforme autoriza a MP 927?
Considerando que a redação da MP 927/2020 não restringe o
diferimento do FGTS para os casos daquela MP, nada impede de
aplicar o diferimento, mesmo na circunstância de redução de
jornada e salário.



3413 - Na hipótese de redução de jornada e salário, 
é possível aplicar percentuais diferentes para os
empregados? 
Depende. Podem ser aplicados percentuais diferentes, porém,
deverão ser respeitados os cargos, funções e setores iguais que
tenham compatibilidade salarial.
 
14 - Posso aplicar suspensão e redução para parte da equipe?
Sim, o empregador pode escolher a melhor forma para ajustar as
medidas em sua atividade empresarial, podendo ser utilizado a
suspensão para parte dos empregados e a redução de salário e
jornada para outra parte.
 
15 - As medidas trazidas pela MP nº 936/2020 podem ser
aplicadas ao pagamento da folha de março de 2020?
Não. A MP informa expressamente que o pagamento da 1ª parcela
do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda
se dará no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da celebração
do acordo, desde que o Ministério da Economia tenha sido
comunicado dentro do prazo estabelecido na MP. Portanto, a
aplicação se dará a partir da folha de pagamento de abril de 2020.
 
16 - Para os empregados que tiveram concedidas férias
individuais ou férias coletivas, nos termos da súmula
927/2020, é possível reverter àquelas medidas, para aplicação
das previstas nesta Medida Provisória?
Não, se as férias já foram concedidas, não poderão ser revertidas,
uma vez que o pacto já foi celebrado entre as partes. Contudo, as
medidas desta Medida Provisória poderão ser aplicadas após o
retorno do empregado, desde que sejam aplicadas dentro do
período de calamidade pública.
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17 - A empresa terá que reembolsar o governo pela
concessão do Benefícios Emergencial de Preservação do
Emprego e da Renda?
 
Não. As empresas não precisarão reembolsar o Governo pela
concessão do benefício em favor do empregado. 
Nas hipóteses de constatação de fraude na aplicação das
medidas instituídas pela MP, o infrator estará sujeito à multa. 
 
18 - A decisão liminar proferida na ADI nº 6363,
determinou que os acordos individuais celebrados entre
empregado e empregador para redução de salário e
jornada, bem como de suspensão do contrato de
trabalho, deverão obrigatoriamente ser validados pelo
ente sindical. Diante desta decisão, como fica a validade
dos acordos individuais celebrados com os empregados,
antes da publicação da decisão liminar? 
  
Para os acordos individuais celebrados e comunicados ao
sindicato laboral antes da publicação da decisão liminar, que se
deu em 06/04/2020, não precisarão submeter a nova
comunicação e validação do sindicato, uma vez que os efeitos
da liminar não alcançam estes acordos;
 
Para os acordos individuais celebrados, entretanto, não
comunicados ao sindicato laboral até 06/04/2020, estes
acordos deverão ser submetidos a validação do sindicato, nos
termos da liminar proferida na ADI nº 6363;
 
OS acordos individuais que não foram celebrados terão que
ser submetidos a validação pelo sindicato laboral.
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