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Para	 os	 casos	 confirmados	 de	 Covid-19,	 o	 primeiro	
passo é estar com o atestado médico. Com ele, é possível 
pedir o afastamento no INSS. A empresa poderá, nos 
termos do artigo 5º da lei 13.982 de 2020, deduzir do 
repasse	das	contribuições	à	previdência	social,	observado	
o limite	máximo	do	 salário	 de	 contribuição	ao	RGPS,	 o
valor devido, nos termos do § 3º do art. 60 da Lei nº 8.213,
de 24 de julho de 1991 (referente aos 15 primeiros dias
consecutivos ao afastamento), ao segurado empregado
cuja incapacidade temporária para o trabalho seja
comprovadamente decorrente de sua contaminação pelo
coronavírus (Covid-19).

O atestado médico deve ser anexado ao requerimento 
por meio do site ou aplicativo “Meu INSS”, mediante 
declaração de responsabilidade pelo documento 
apresentado, e deve observar, cumulativamente, os 
seguintes requisitos:

 I – estar legível e sem rasuras;

II	 –	 conter	 a	 assinatura	 do	 profissional	 emitente	 e	
carimbo	de	identificação,	com	registro	do	Conselho	
de Classe;

	III	–	conter	as	informações	sobre	a	doença	ou	CID;	e

 IV – conter o prazo estimado de repouso necessário.

O	beneficiário	será	submetido	à	realização	de	perícia	
pela Perícia Médica Federal, após o término do regime 
de plantão reduzido de atendimento nas Agências da 
Previdência Social:

 I – quando o período de afastamento da atividade, 
incluídos os pedidos de prorrogação, ultrapassar o 
prazo máximo de três meses, de que trata o art. 3º;

II	 –	 para	 fins	 de	 conversão	 da	 antecipação	 em	
concessão	definitiva	do	auxílio-doença;

 III – quando não for possível conceder a antecipação 
do auxílio-doença com base no atestado médico por 
falta de cumprimento dos requisitos exigidos.

Caso haja a necessidade de prolongamento do período 
de afastamento, o trabalhador receberá o auxílio-doença 

pago do INSS, basta requerer no site Meu INSS 

(https://meu.inss.gov.br/central/#/login?redirectUrl=/) 
ou através do telefone 135.

Contudo, diariamente novas medidas, decretos, 
portarias, entre outras vêm sendo propostas pelo governo 
na tentativa de assegurar a todos durante essa pandemia 
do	COVID-19.	Sendo	assim,	em	caso	de	dificuldades	ao	
acessar o site do INSS ou em requerer qualquer tipo de 
auxílio	durante	esse	período	conte	com	ajuda	profissional.

 O empregado também pode propor ação judicial  para 
requer a concessão do benefício quando não deferido o 
pedido de prorrogação.

2.1. Medidas preventivas a serem tomadas 
pelas empresas: são obrigatórias?

Em primeiro lugar, importante estabelecer que ainda 
não há regra padrão para todo o país sobre medidas 
preventivas obrigatórias para evitar a propagação da 
COVID-19 pelos empregadores.

O artigo 157 da CLT prevê a obrigação do empregador de 
(i) cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, 
(ii) instruir	seus	empregados	quanto	às	precauções	a	tomar
no sentido de evitar doenças ocupacionais, (iii) adotar
medidas que sejam determinadas pelo Órgão competente
e (iv) facilitar	o	exercício	da	fiscalização	pela	autoridade
competente, mas não há qualquer determinação
obrigatória	especificamente	quanto	à	COVID-19.

O Ministério da Saúde recomenda a liberação dos 
funcionários	para	trabalhar	de	casa	(home-office)	ou	adotar	
horários alternativos na escala dos empregados para evitar 
a aglomeração de pessoas e evitar a transmissão do vírus. 
Entretanto,	tais	recomendações	não	são	obrigatórias	por	
não terem sido incluídas na legislação do país.

1.0. Fui diagnosticado
com COVID-19 o que eu 
faço? 

2.0. Estou sendo obrigado a
trabalhar sem equipamentos 
de proteção. Como devo 
proceder?
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 (ii) Risco alto de exposição:	 profissionais	 que	
entram	em	contato	com	casos	confirmados	ou	suspeitos	de	
COVID-19, tais como: fornecedores de insumos de saúde, e 
profissionais	de	apoio	que	entrem	nos	quartos	ou	ambientes	
onde	estejam	ou	estiveram	presentes	pacientes	confirmados	
ou	 suspeitos,	 profissionais	 que	 realizam	 o	 transporte	 de	
pacientes,	como	ambulâncias,	profissionais	que	trabalham	
no preparo dos corpos para cremação ou enterro; 

 (iii) Risco mediano de exposição:	 profissionais	
que demandam o contato próximo (menos de 2 metros) 
com pessoas que podem estar infectadas com o novo 
coronavírus, mas que não são considerados casos 
suspeitos	ou	confirmados;	que	 tem	contato	com	viajantes	
que	 podem	 ter	 retornado	 de	 regiões	 de	 transmissão	 da	
doença (em áreas sem transmissão comunitária); que tem 
contato com o público em geral (escolas, ambientes de 
grande concentração de pessoas, grandes lojas de comércio 
varejista) (em áreas com transmissão comunitária); 

 (iv) risco baixo de exposição: aqueles que não 
requerem contato com casos suspeitos, reconhecidos ou 
que poderiam vir a contrair o vírus, que não tem contato (a 
menos	de	2	metros)	com	o	público;	profissionais	com	contato	

mínimo com o público em geral e outros trabalhadores.

As	 recomendações	do	MPT	para	esse	público	 (muito	
alta, alta e mediana) serão debatidas nos tópicos abaixo.

2.3.	 BANCÁRIOS,	 FARMACÊUTICOS	 E	 SU-
PERMERCADOS - trabalhadores enquadra-
dos em atividades de “risco mediano” ou “bai-
xo”- quais meus direitos?

Os casos de risco mediano se enquadram os empre-
gados bancários, farmacêuticos e de supermercados, 
por exemplo, eis que possuem contato com o público 
em geral com distância inferior a 2 (dois) metros.

Nessas hipóteses, há a recomendação de fornecimento 
de lavatórios com água e sabão, álcool 70% e adoção de 
medidas que impliquem em alteração na rotina de trabalho 
para diminuição de aglomeração de pessoas.

Nos casos em que há legislação obrigando a utilização 
de máscaras, como São Paulo, há entendimento de que 
a empresa é obrigada a fornecê-las aos empregados, já 
que se trata de cumprimento legal e o empregado apenas 
está sendo exposto ao vírus em decorrência da obrigação 
de trabalhar presencialmente. 

COVID-19 - DIREITOS PARA OS EMPREGADOS E AUTÔNOMOS
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Alguns estados estão legislando e determinando 
medidas preventivas para a população, tais como utilização 
de máscara em público, bloqueio de avenidas principais, 
e até fechamento do comércio não essencial como forma 
de reduzir a contaminação pelo novo coronavírus.

Nos serviços de saúde (médicos, enfermeiros, 
profissionais	 da	 linha	 de	 frente,	 etc)	 é	 obrigatório	 o	
fornecimento de Equipamento de Proteção Individual 
(EPI), como máscaras, luvas e disponibilização de álcool 
em	gel	nas	dependências.	Essas	determinações,	sim,	são	
e sempre foram obrigatórias e devem ser cumpridas, sob 
pena de responsabilização do empregador.

De qualquer forma, a Constituição Federal/1988 garante 
a	inviolabilidade	do	direito	à	vida	e	à	segurança	(artigo	5º)	
e traz como princípio fundamental a dignidade da pessoa 
humana (artigo 1º, III).  

Com base nessas garantias constitucionais, acrescida 
da	 decretação	 de	 calamidade	 pública	 pelo	 Governo	
Federal pelo Decreto Legislativo nº 6 de 20/03/2020, 
com permissão de adoção de medidas de isolamento e 
quarentena através do artigo 3º da Lei nº 13.979/2020, 
pode-se debater se não seria obrigatório o fornecimento 
da proteção necessária, ainda que não legalmente 
imposta, para os empregados obrigados a trabalhar 
presencialmente, sob pena de infringir seus direitos 
constitucionais. 

2.2.   Como faço para saber qual o grau de risco 
da minha atividade e qual a recomendação 
de proteção? 

O Ministério Público do Trabalho (MPT) recomenda 
normas de segurança aos empregadores e sindicatos 
que contenham empregados em setores considerados de 
risco muito alto, alto ou mediano através da nota técnica 
conjunta	nº	02/2020.	Vejamos	a	classificação:

 i) Risco muito alto de exposição: aqueles com alto 
potencial	de	contato	com	casos	confirmados	ou	suspeitos	
de COVID-19 durante procedimentos médicos, laboratoriais 
ou post-mortem, tais como: médicos, enfermeiras, dentistas, 
paramédicos,	 técnicos	 de	 enfermagem,	 profissionais	 que	
realizam exames ou coletam amostras e aqueles que 
realizam autopsias; 
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escrito (por e-mail, por exemplo), ao RH e superiores, 
informando a impossibilidade de continuidade do contrato 
de trabalho pelo descumprimento do empregador de seus 
deveres (cumprir as normas de segurança e medicina do 
trabalho).

Nesses casos de nexo direto da doença com a atividade 
exercida, a responsabilização pela contaminação é 
objetiva, devendo a empresa ter atenção máxima para 
minimizar o risco.

 2.5. Sou do grupo de risco e preciso trabalhar 
presencialmente. O que faço?

A indicação nos casos em que o empregado é 
enquadrado no grupo de risco é ter essa condição 
médica	atestada	por	profissional	habilitado	(médico)	e	ser	
determinado o seu afastamento do local de trabalho.

A legislação previu muitas saídas para os casos em que 
não	é	possível	o	trabalho	remoto	(home-office),	tais	como	
férias adiantadas (individuais ou coletivas), suspensão 
do contrato de trabalho, banco de horas negativo, etc. 
A dispensa do empregado em grupo de risco que não 
comparece ao trabalho de forma presencial pode ser 
discutida judicialmente em razão da possibilidade ser 
considerada dispensa discriminatória.

2.6. O que é a rescisão indireta do contrato de 
trabalho?

De forma resumida, a rescisão indireta é uma 
modalidade de término do contrato do trabalho por culpa da 
empresa. Ou seja, é uma “justa causa” inversa, ou também 
conhecida como “justa causa do empregador’, uma vez 
que nessa modalidade de rescisão foi o empregador quem 
descumpriu normas legais ou convencionais e impede a 
continuidade do contrato de trabalho.

Referida rescisão está prevista no artigo 483 da 
CLT, e possui duas possibilidades aplicáveis ao caso: o 
empregado correr perigo manifesto de mal considerável 
(alínea	 ‘c’)	 e	 o	 empregador	 descumprir	 obrigações	 do	
contrato (alínea ‘d’).

No mesmo sentido, conforme exposto em tópicos 
acima, a obrigação de fornecer a proteção também adviria 
do cumprimento dos princípios constitucionais do direito 
à	vida	e	à	segurança,	além	da	garantia	da	dignidade	da	
pessoa humana dos empregados.

O não fornecimento dos itens acima, ainda que não 
obrigatórios, faz surgir responsabilização da empresa 
pela contaminação do empregado.

De qualquer forma, o descumprimento das 
recomendações	permite	a	denúncia	imediata	também	ao	
Ministério Público do Trabalho, o qual irá investigar o local 
de trabalho. Ao mesmo tempo, no caso de descumprimento 
das medidas obrigatórias, é importante registrar de forma 
escrita (e-mail, por exemplo), aos superiores e RH da 
empresa, informando a impossibilidade de trabalhar 
enquanto não cumpridas as medidas preventivas 
obrigatórias. A continuidade da situação poderia 
inclusive gerar eventual rescisão indireta (‘justa causa do 
empregador’).

 2.4. Trabalhadores enquadrados em ativida-
des de risco “alto” ou “muito alto”.

Os casos de risco alto e muito alto são os empregados 
que trabalham diretamente com os contaminados com 
a	 doença,	 como	médicos,	 enfermeiros,	 profissionais	 de	
apoio (atendimento de pacientes, coleta de amostras, 
autópsias, transporte de pacientes etc.), ou seja, possuem 
contato direto com pessoas já contaminadas e que podem 
transmitir o vírus.

Nesses	 casos,	 por	 lei	 anterior	 à	 pandemia,	 já	 era	
obrigatória a utilização de máscaras, luvas e o contágio do 
empregado pelas doenças, ainda que fornecidos os EPIs 
obrigatórios, gera a responsabilização do empregador, 
conforme será debatido abaixo.

O descumprimento do fornecimento dos EPIs obrigatórios 
pode gerar a rescisão indireta do trabalho a ser debatida 
judicialmente, tendo em vista que o empregador não está 
cumprindo a legislação e expondo os empregados ao risco. 
Tais	situações	devem	ser	urgentemente	denunciadas	ao	
Ministério Público do Trabalho e deixar registrado por 

COVID-19 - DIREITOS PARA OS EMPREGADOS E AUTÔNOMOS
PARA	OS	EMPREGADOS	-	PERGUNTAS	E	RESPOSTAS
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Isso porque a exposição dos empregados ao vírus, 
sem qualquer medida protetiva aos empregados, ainda 
que apenas recomendadas e não obrigatórias, incide 
justamente na questão de o empregado correr perigo 
manifesto de mal considerável, qual seja, a contaminação 
pelo vírus da COVID-19 que é notoriamente considerado 
como pandemia.

Nos casos em que há lei obrigando medidas preventivas, 
seja pelo teor da atividade (médicos, por exemplo) ou por 
lei estadual (São Paulo, por exemplo, com a implantação 
de obrigatoriedade de uso de máscaras), e o empregador 
não	 cumpre	 as	 determinações	 legais,	 além	 de	 expor	 o	
empregado ao perigo de mal considerável, ainda viola 
obrigações	do	contrato	de	cumprir	as	normas	de	segurança	
e	medicina	do	 trabalho	e	de	cumprir	determinações	dos	
Órgãos competentes (artigo 157 da CLT). Também é 
discutível se o não fornecimento esbarra nos princípios 
constitucionais	de	direito	à	vida	e	à	segurança,	bem	como	
da dignidade da pessoa humana.

Nesses casos, o empregado, comprovando o 
desrespeito	 do	 empregador	 às	 normas,	 pode	 pedir	 a	
rescisão indireta do trabalho, a qual lhe garante o direito ao 
recebimento das verbas rescisórias como se a dispensa 
fosse “sem justa causa”.

Assim, o empregado pode deixar de trabalhar 
imediatamente e comunicar o RH e seus superiores, por 
escrito, que está rescindindo o contrato na modalidade 
“rescisão	indireta”,	tendo	em	vista	estar	sendo	exposto	à	
mal considerável (vírus altamente contagioso em estado 
de pandemia) e/ou pelo empregador não cumprir as 
obrigações	do	contrato	de	garantir	condições	de	saúde	e	
higiene mínimas obrigatórias.

Em decorrência disso, deverá receber todas as verbas 
rescisórias devidas, quais sejam: saldo de salário (dias 
trabalhados), décimo terceiro salário proporcional, férias 
acrescidas de um terço (vencidas e as proporcionais, se 
houver),	 aviso	 prévio	 e	 saque	 do	 FGTS	 com	multa	 de	
40%, além das guias de seguro desemprego.

Importante mencionar que a discussão sobre rescisão 
indireta	acaba	sendo	 levada	à	Justiça,	uma	vez	que	as	
empresas geralmente não acatam a decisão do empregado 

de forma espontânea. Por essa razão que é importante 
deixar	tudo	sempre	notificado	e	registrado	por	e-mail	ou	
até mesmo telegrama para não gerar eventual justa causa 
por abandono de emprego a ser discutida judicialmente.

2.7. Fui obrigado a viajar pela empresa duran-
te a pandemia. A empresa tem responsabili-
dade em caso de contaminação?

No início da pandemia, o entendimento era no sentido 
de que se o empregado fosse obrigado a trabalhar fora 
do país em lugares com alta taxa de contaminação 
(China, Coréia do Sul e Itália, por exemplo), a empresa 
seria automaticamente responsabilizada pela doença 
do empregado após comprovação de que sabia dessa 
situação	em	específico	do	país	de	destino.

Com a recusa do empregado, esse pode também 
declarar seu contrato de trabalho rescindido indiretamente, 
porque	estava	sendo	exposto	à	grande	mal	considerável	
a ser enviado aos centros da pandemia, sendo que no 
próprio país ainda não corria o risco de contágio.

Com o avanço da doença e a existência de casos de 
COVID-19 em quase todo o mundo, a discussão se torna se 
qualquer viagem pode ser considerada de risco, inclusive 
as	 internas	no	próprio	 país,	 pois	 expõe	o	empregado	à	
maior área de contágio e contato com maior número de 
pessoas. 

Em consequência, sendo obrigado a viajar, 
principalmente para lugares com alta taxa de mortalidade 
e próximo ao colapso do sistema de saúde, como Manaus, 
o empregado também pode requerer a rescisão indireta 
do	 contrato	 de	 trabalho	 por	 estar	 sendo	 exposto	 à	mal	
considerável.

Aceitando realizar a viagem e sendo contaminado 
nesse período, há entendimento que a empresa pode 
ter responsabilidade objetiva de indenização por danos 
morais e por todos os eventuais prejuízos materiais que o 
empregado vier a sofrer.

COVID-19 - DIREITOS PARA OS EMPREGADOS E AUTÔNOMOS
PARA	OS	EMPREGADOS	-	PERGUNTAS	E	RESPOSTAS
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2.8. Fui contaminado por COVID-19 em razão 
do trabalho presencial obrigatório. Meu em-
pregador pode ser responsabilizado?

Além de toda parte administrativa em face do INSS 
para afastamento previdenciário, conforme exposto no 
tópico 1, se o empregado for contaminado pelo novo 
coronavírus em decorrência da sua exposição ao vírus 
pela necessidade de comparecimento ao trabalho, 
deve informar imediatamente ao médico do trabalho do 
empregador,	o	qual	deverá	agir	em	conjunto	à	empresa	
para tomar as medidas necessárias para evitar a 
contaminação dos demais empregados que tiveram 
contato com o adoecido.

Além disso, o empregador poderá responsabilizado 
por danos morais pelo adoecimento do seu empregado 
quando comprovado que não houve o cumprimento das 
recomendações	e	medidas	obrigatórias	de	 segurança	e	
medicina do trabalho. Há opção também de requerer a 
rescisão indireta do contrato (justa causa em desfavor 
do empregador), uma vez que não cumpriu com suas 
obrigações	do	contrato	e	adoeceu	o	empregado	ao	expô-
lo ao risco de mal considerável, gerando a impossibilidade 
de continuidade da relação de emprego. Como o contágio 
infelizmente já ocorreu, o ideal seria se afastar pelo INSS 
e aguardar o retorno ao trabalho para decidir o melhor 
caminho a seguir antes de requerer a rescisão indireta 
antes ou durante o afastamento previdenciário.

O artigo 927, parágrafo único, do Código Civil traz a 
previsão de responsabilidade de reparação do dano, 
“independentemente de culpa, nos casos especificados 
em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida 
pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para 
direitos de outrem”.

Nos	casos	de	risco	“muito	alto”,	como	os	profissionais	
da saúde, o Supremo Tribunal Federal já decidiu 
anteriormente no julgamento do Recurso Extraordinário 
(RE) 828.40 pela desnecessidade de comprovação de 
descumprimento das normas pelo empregador, por ser 
a responsabilidade da empresa, nesse caso, objetiva, ou 
seja, independe de culpa, por se tratar de atividade de 
risco, com aplicação do artigo 927 do Código Civil.

O mesmo posicionamento seria aplicado nos casos dos 
demais empregados que foram obrigados a viajar durante 
a pandemia e foram infectados nesse período.

Nessas hipóteses, portanto, o adoecimento do 
empregado,	por	si	só,	pode	gerar	o	direito	à	indenização	
por danos morais a ser arcada pelo empregador.

2.9. Estou sendo obrigado a trabalhar sem 
proteção. Como faço?

Em resumo, deverá haver a imediata denúncia ao 
Ministério Público do Trabalho e a comunicação ao RH e 
aos superiores por escrito da situação ocorrida.

No caso de funcionamento ilegal do estabelecimento, a 
polícia militar também pode ser acionada.

Se o empregado também for enquadrado no grupo de 
risco, deverá comprovar tal situação através de atestado 
médico, no qual preferencialmente deverá haver a 
recomendação de trabalho interno, em isolamento social.

Com	 a	 comprovação	 das	 condições	 médicas	 que	 o	
enquadrem no grupo de risco, não pode o empregador 
obrigar o retorno ao trabalho presencial, tampouco pode 
realizar a dispensa do empregado. A dispensa, se ocorrida, 
poderá	 ser	 discutida	 no	 Poder	 Judiciário,	 em	 razão	 do	
caráter discriminatório e arbitrário da mesma.

Ao mesmo tempo, o empregado pode requerer a 
rescisão indireta do contrato de trabalho quando a 
continuidade da relação de emprego não for mais possível 
pela	exposição	do	empregado	à	contaminação	do	vírus	da	
COVID-19 sem o fornecimento da proteção necessária.

Também é possível ser debatida a rescisão indireta 
quando um colega de trabalho estiver infectado e for 
obrigado a continuar trabalhando, sem colocá-lo em 
isolamento, obrigando todos os demais colegas a terem 
contato direto com o mesmo e com seus pertences. O MPT 
deve ser imediatamente informado e a responsabilidade 
da empresa no caso de “proliferação” do vírus aos demais 
empregados se torna ainda mais clara e objetiva, pois não 
agiu com a diligência necessária para evitar que um de 
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seus empregados contaminasse os demais.

É	 importante	 deixar	 todas	 as	 informações	 e	
acontecimentos registrados por escrito (envio de atestado 
por	 e-mail,	 envio	 de	 e-mail	 com	 condições	 de	 trabalho	
em	desacordo	com	as	determinações	de	medicina	legal,	
etc.), para facilitar a comprovação dos fatos em caso de 
eventual ação judicial.

2.10. Sou obrigado a fazer exames de CO-
VID-19 pelo meu empregador? Posso me 
recusar a utilizar os EPIs (luvas e máscaras, 
por exemplo) fornecidos pelo empregador?

Precisamos ter em mente que na atual situação, regras 
que antes poderiam ser consideradas discriminatórias 
(obrigação de realização de exame, por exemplo), devem 
ser acatadas porque o interesse público/coletivo se 
sobrepõe	ao	individual	em	época	de	pandemia.

Assim, o empregador fornecendo o exame e o 
custeando (importante!), deve o empregado realizá-lo, 
pois	 há	 entendimento	 de	 que	 o	 direito	 à	 saúde	 pública	
prevalece sobre o princípio da privacidade.

Quanto	 à	 utilização	 de	 EPIs,	 quando	 fornecidos	
pelo empregador, também deve ser acatada pelos 
empregados,	 inclusive	 determinações	 de	 isolamento.	 O	
descumprimento pode gerar a punição do empregado 
através de advertências, suspensão e até mesmo a justa 
causa.

É imprescindível que os empregadores ao fornecerem 
tais materiais (luvas, máscaras, álcool em gel) documentem 
a	entrega,	com	assinatura	do	empregado,	e	fiscalizem	seu	
cumprimento e uso correto

Em regra, você terá direito a receber as seguintes verbas 
em	 uma	 rescisão	 SEM	 JUSTA	 CAUSA:	 saldo	 de	 salário	
(dias trabalhados), décimo terceiro salário proporcional, 
férias acrescidas de um terço (vencidas e as proporcionais, 
se	houver),	 aviso	 prévio	 e	 saque	do	FGTS	com	multa	 de	
40%, além das guias de seguro desemprego (se cumprir os 
requisitos).

Existem	 alguns	 pontos	 de	 atenção	 para	 verificar	 se	 a	
dispensa	é	legal.	Vejamos	alguns:	(1)	verificar	se	o	empregado	
não teve período de contrato suspenso ou redução, se 
encontrando	no	período	de	estabilidade	previsto;	(2)	verificar	
se o empregado não está próximo da aposentadoria e 
possui	 direito	 à	 estabilidade	 pela	 sua	 convenção	 coletiva	
da	categoria;	(3)	verificar	se	o	empregado	foi	desligado	em	
condições	de	saúde	normais;	e	(4)	verificar	se	não		ocorreu	
algum tipo de dispensa discriminatória; dentre outros casos.

Apenas	 não	 haverá	 o	 direito	 às	 verbas	 acima	 caso	 a	
dispensa tenha ocorrido por justa causa. Nesse caso, o 
ideal	é	procurar	um	especialista	para	verificar	a	legalidade	
da dispensa por justa causa.

Não, por se tratar de acordo, o empregado pode aceitar 
ou	não.	Pode	haver	a	dispensa	SEM	JUSTA	CAUSA,	caso	
o empregado não esteja de acordo com a negociação
proposta.	A	realização	de	um	acordo	pressupõe	negociação
e vontade bilateral, não pode ser a imposição de uma das
partes.

 4.0. Posso ser demitido por justa
causa caso não queira assinar 
acordo de redução salarial ou de 
suspensão contratual?

 3.0. Fui demitido durante a
pandemia. E agora?
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Vale para todos os empregados com carteira assinada, 
incluindo empregados rurais, trabalhadores temporários, 
domésticas, etc. (Artigo 32 da MP 927.2020 c.c MP 
936.2020)

5.2. Qual	o	tempo	máximo	que	posso	ficar	com	
o contrato suspenso? 

Prazo máximo de 60 dias. (Artigo 8 da MP 936.2020), 
podendo ser dividido em dois períodos de 30 dias.

5.3. E se meu empregador acordar comigo 
a suspensão mas não informar o acordo para 
governo?

Conforme os ditames da Seção II, art. 5º, a MP traz 
a previsão do Benefício Emergencial de Preservação do 
Emprego e da Renda a ser pago ao empregado em caso 
de (inciso I) redução proporcional de jornada de trabalho e 
de salário; e (inciso II) em caso de suspensão temporária 
do	contrato	de	 trabalho.	Tais	 verbas	beneficiárias	 serão	
devidas	pela	União,	nos	termos	do	§1º	do	dispositivo	em	
comento.

Ainda nos termos do art. 5º, o § 2º traz a previsão de 
que esse Benefício Emergencial seja de prestação mensal 
e devido a partir da data do início da redução da jornada 
de trabalho e de salário ou da suspensão temporária do 
contrato de trabalho. Entretanto, para tal, deverão ser 
observadas	as	seguintes	disposições:

•	 o empregador informará ao Ministério da 
Economia a suspensão temporária do 
contrato de trabalho, no prazo de dez dias, 
contado da data da celebração do acordo 
(inciso I);

•	 a primeira parcela será paga no prazo de 
trinta dias, contado da data da celebração 
do acordo, desde que a celebração do 

acordo seja informada no prazo de dez dias 
(inciso II);

•	 o Benefício Emergencial será pago 
exclusivamente enquanto durar a suspensão 
temporária do contrato de trabalho (inciso 
III).

Por conseguinte, poder-se-á observar que o empregador 
ficará	 responsável	 pelo	 pagamento	 da	 remuneração	
no	 valor	 anterior	 à	 suspensão	 do	 contrato	 até	 que	 a	
informação seja prestada ao Ministério da Economia. 

E, sendo assim, nos termos do art. 5º, §3º, incisos I, 
II e III, em caso de falta de informação do acordo entre o 
empregador e o empregado por parte do primeiro dentro 
do prazo de dez dias	ficará	responsável	pelo	pagamento	
da	 remuneração	no	valor	anterior	à	 redução	da	 jornada	
de trabalho e de salário ou da suspensão temporária 
do contrato de trabalho do empregado, inclusive dos 
respectivos encargos sociais, até a que informação seja 
prestada;	 tendo	 a	 data	 de	 início	 do	Benefício	 fixada	 na	
que a informação tenha sido efetivamente prestada e o 
benefício será devido pelo restante do período pactuado; 
tendo sua primeira parcela paga no prazo de trinta 
dias, contado da data em que a informação tenha sido 
efetivamente prestada.

5.4. Se o empregado recebe o Benefício 
Emergencial (BEm) e for desligado sem justa 
causa terá direito ao seguro desemprego e 
demais verbas rescisórias?

Sim, desde que cumpridos os requisitos para receber 
o seguro desemprego. Nos termos do art. 10, da MP 936, 
fica,	 expressamente,	 reconhecida	 a	 garantia	 provisória	
no emprego ao empregado que receber o Benefício 
Emergencial de que trata o art. 5º, em decorrência 
da redução da jornada de trabalho e de salário ou da 
suspensão temporária do contrato de trabalho nos 
requisitos que positiva.

O	 §1º	 dispõe	 que	 a	 dispensa sem justa causa que 
ocorrer durante o período de garantia provisória no 
emprego previsto no caput sujeitará o empregador ao 
pagamento, além das parcelas rescisórias previstas na 
legislação em vigor, de indenização no valor de: 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 

5.0. Meu Contrato Foi 
Suspenso. E Agora?

5.1. Para quais empregados vale a possibilida-
de de suspensão do contrato?
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25% e inferior a 50% (inciso I); 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% (inciso II); 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. 

Caso o desligamento sem justa causa seja após o 
período de estabilidade, o direito ao seguro-desemprego 
está assegurado da mesma forma, com pagamento de 
todas as verbas rescisórias devidas (artigo 477 da CLT), 
mas sem obrigação de pagamento de indenização como 
nos casos acima.

Assim,	para	fins	do	seguro-desemprego,	o	empregado	
deverá observar os requisitos da Lei nº 7.998/1990 (artigo 
3º), ou seja, ter recebido salários de pessoas jurídica ou de 
pessoa física equiparada e comprovar: a) pelo menos 12 
meses nos últimos 18 meses anteriores a dispensa para 
a primeira solicitação; b) pelo menos 9 meses nos últimos 
12 meses imediatamente anteriores a data da dispensa 
para a segunda solicitação; ou c) cada um dos 6 meses 
imediatamente	anteriores	à	data	da	dispensa,	quando	das	
demais	solicitações.	

Além disso, o empregado não deve estar em gozo de 
qualquer benefício previdenciário ou auxílio-desemprego, 
bem como não possuir renda própria de qualquer natureza 
suficiente	à	sua	manutenção	e	de	sua	família.

5.5. É verdade que devo contribuir como facul-
tativo ao INSS se meu contrato for suspenso?

 Nos ditames do art. 8º, §2º, da MP 936, há a 
previsão de que, 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. 
Contudo, durante o período de suspensão temporária 
do contrato, o empregado, conforme a letra do inciso 
II, do §2º, ficará	 autorizado a recolher para o Regime 
Geral	 de	 Previdência	 Social	 na qualidade de segurado 
facultativo. Ou seja, enquanto vigorar o acordo, não 
haverá recolhimento de INSS, pois o empregado está 
com o salário suspenso, estando recebendo somente 

auxílio emergencial. A MP prevê que, por liberalidade do 
empregado, este poderá realizar o recolhimento de INSS 
como contribuinte individual.

Sendo assim, o empregado que tiver o contrato 
suspenso, temporariamente, poderá recolher contribuição 
previdenciária como segurado facultativo, caso pretenda 
que o período de suspensão contratual seja computado no 
tempo	de	serviço	para	fins	de	aposentadoria,	por	tempo	
de contribuição feita.

Ou	seja,	o	empregador	não	irá	recolher	as	contribuições	
nesse período e o empregado, se entender interessante 
para não gerar qualquer prejuízo para a aposentadoria 
futura,	 poderá	 realizar	 as	 contribuições	 do	 período	 de	
suspensão do contrato (até o dia 15 do mês seguinte), 
mas não é obrigatório.

Importante observar que nesse caso a alíquota para 
contribuição é de 20% para poder se aposentar por tempo 
de contribuição, valor superior ao do desconto em holerite 
(7,5% a 14%).

6.2. E qual é o valor do seguro desemprego?

   6.3. Ainda	assim	ficou	com	dúvidas?

O site da Folha do Estado de SP criou uma calculadora 

automática	super	prática.	Confira	no.4. Veja 6.4. 

6.0. Meu salário foi reduzido.
E Agora?

Fonte: SINAIT - Trabalho e COVID 19

6.1. Quanto devo receber do governo?

Link

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/04/calculadora-mostra-qual-sera-renda-de-trabalhador-com-contrato-suspenso-ou-reducao-de-salario.shtml
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   6.4. Veja o acordo com a remuneração como 
pode se dar a perda no seu salário:

(Fonte: Contatos Assessoria Política)

 6.5. Quais são as minhas garantias?

Em primeiro lugar, é importante ressaltar que as 
medidas possuem prazo máximo (90 dias para redução 
da jornada e salário e 60 dias a para suspensão do 
contrato de trabalho - artigos 7º e 8º da MP 936) e só 
podem ser aplicadas enquanto durar o estado de 
calamidade causado pela pandemia. Após o retorno das 
atividades normais, o empregador não pode manter nem 
a suspensão do contrato nem a redução salarial, salvo se 
houver negociação coletiva com o Sindicato da categoria 
nesse sentido (artigo 7º, parágrafo único, inciso I e artigo 
8º, §3º, inciso I da MP 936).

Há ainda previsão de garantia provisória de emprego 
durante o período acordado de redução da jornada de 
trabalho e de salário ou de suspensão temporária do 
contrato de trabalho (artigo 10, inciso I da MP 936), bem 
como após o restabelecimento da jornada de trabalho e 
de salário ou do encerramento da suspensão temporária 
do contrato de trabalho (artigo 10, inciso II da MP 936) , 
por período equivalente ao acordado para a redução ou a 
suspensão.

Por exemplo, se o contrato foi suspenso por 60 dias ou 
houve redução de jornada e/ou salário, após o retorno das 
atividades não poderá ser dispensado sem justa causa 
pelos próximos 60 dias.

 6.6. Como	ficam	minhas	contribuições	ao	INSS	e	
recolhimento	do	FGTS?

No caso de suspensão do contrato, o empregador 
deixa	 de	 realizar	 as	 contribuições	 e	 o	 empregado,	 se	
julgar	necessário,	poderá	realizar	as	contribuições	como	
facultativo (artigo 8º, §2º, inciso II da MP 396).

Na hipótese de redução de salário, o empregador 
continua obrigado a contribuir com base no salário reduzido.  
É permitida a redução da contribuição previdenciária 
proporcionalmente	à	redução	do	salário	e	da	jornada,	de	
acordo com os mesmos percentuais estipulados para a 
redução (artigo 7°, III, da MP 936).

Nos casos de estipulação de ajuda compensatória 
em decorrência da redução de jornada de trabalho e 
de salário ou da suspensão temporária de contrato de 
trabalho, a qual possui natureza indenizatória, tal valor 
não	será	integrado	à	remuneração	do	empregado,	muito	
menos servirá como base de cálculo para recolhimento 
previdenciário (artigo 9º, §1°, IV, da MP 936).

Com	 relação	ao	 recolhimento	de	Fundo	de	Garantia,	
a Medida Provisória nº 927/2020 suspendeu a 
exigibilidade do recolhimento pelos empregadores, 
referente	 às	 competências	 de	 março,	 abril	 e	 maio	 de	
2020, com vencimento em abril, maio e junho de 2020, 
respectivamente (artigo 19). 

O recolhimento das competências de março, abril e maio 
de 2020 poderá ser realizado de forma parcelada, sem a 
incidência da atualização, da multa e dos encargos e será 
quitado em até seis parcelas mensais, com vencimento 
no sétimo dia de cada mês, a partir de julho de 2020.

Se ocorrer a rescisão do contrato de trabalho, a 
suspensão	 da	 exigibilidade	 do	 recolhimento	 do	 FGTS	
será entendida como resolvida, devendo o empregador 
proceder com o recolhimento dos valores correspondentes, 
sem incidência da multa e dos encargos previstos no 
artigo 22 da Lei nº 8.036/90, desde que efetuado dentro 
do prazo legal estabelecido para sua realização – até o 
dia 7 do mês subsequente ao de sua competência.

 Se a rescisão do contrato de trabalho ocorrer durante 
o período de parcelamento, eventuais parcelas vincendas 
terão sua data de vencimento antecipada para o prazo 
aplicável ao recolhimento dos valores do mês da rescisão 
e do imediatamente anterior que ainda não houver 
recolhido (artigo 21 da MP 927).

Link

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv927.htm
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7. HORAS EXTRAS EM HOME OFFICE. 

Primeiramente, é necessário diferenciar as duas 
figuras.	 O	 Home	 Office	 instituído	 nesse	 momento	 é	 o	
trabalho	à	distância	equiparado	ao	prestado	na	empresa,	
nos termos do artigo 6º da CLT, eis que nesse caso 
há a possibilidade de controle de jornada e atividades. 
Ou seja, há apenas a alteração do local de trabalho, 
sendo	 mantidas	 as	 demais	 condições,	 como	 jornada,	
produtividade, atividades.

Essa	 modalidade	 pode	 ser	 utilizada	 em	 situações	
eventuais pelos empregados, e não necessariamente 
dependem de um período longo ausente do local de 
trabalho ou de previsão no contrato. Aparece como 
benefício utilizado algumas vezes por semana ou medida 
emergencial, como no caso de prevenção contra o novo 
coronavírus.

O teletrabalho, da forma como constou na MP 927, entra 
como gênero, e pode trazer a aplicação do artigo 75- A 
e seguintes da CLT, se a prestação de serviços assim se 
configurar,	dispensado	o	controle	de	jornada.	Ainda	que	
a MP 927 dispense a existência de acordos individuais 
ou coletivos, ou ainda o registro prévio da alteração 
no contrato individual de trabalho, é recomendável a 
formalização de todas as circunstâncias.

Dessa	 forma,	 tratando-se	 de	 home	 office	 em	 que	
somente há alteração do local de trabalho e manutenção 
nas	demais	condições,	é	possível	o	pagamento	de	horas	
extras em caso de extrapolação da jornada de trabalho. 
Já	 com	 relação	ao	 teletrabalho,	 em	 razão	da	ausência	
do controle de jornada, não é possível o recebimento de 
horas extras.

8.1. Qual tipo de ajuda o governo já deliberou? 
“Coronavoucher”

O		governo	federal	anunciou	a	liberação	de	R$	24	bilhões	
para	linha	de	crédito	pessoal	a	fim	de	ajudar	trabalhadores	
autônomos,	 informais,	microempreendedores	 individuais	
e desempregados que não possuem cadastro único 
habilitados	 a	 receberem	 benefícios	 sociais	 devido	 à	
baixa renda, para que estes possam requerer o auxílio 
emergencial mensal no valor de R$ 600,00, com início em 
abril e encerramento do prazo de quitação da parcela em 
maio.

8.2. Quem tem direito?

Além de pessoas desempregadas, têm direito ao 
benefício	os	autônomos,	microempreendedores	e	aqueles	
com contrato intermitente inativo, cujos requisitos são 
maioridade, ter renda familiar mensal inferior a meio salário 
mínimo per capita ou cuja renda familiar total seja de até 
três salários mínimos, bem como não receber benefício 
previdenciário ou assistencial, seguro desemprego ou 
outro	programa	beneficiário	que	não	seja	o	Bolsa	Família.

8.3. Como	fica	para	a	chefe	de	família?

Ademais, a mulher mãe e chefe de família poderá 
receber R$ 1.200,00 por mês, desde que cumpra os 
requisitos para auferir o auxílio emergencial, como estar 
desempregada. Ressalta-se ainda que se no período 
dos três meses previstos para a concessão do auxílio 
emergencial,	o	beneficiário	for	contratado	no	regime	CLT	
ou se a renda familiar ultrapassar o limite estipulado, então 
ele deixará de receber o dinheiro.

7.0. Horas extras em home 
office. Tenho direito?

8.0. Para autônomos
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Nos termos da Lei Complementar 150/2015, é 
considerado empregado doméstico aquele que presta 
serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e 
pessoal	e	de	finalidade	não	lucrativa	à	pessoa	ou	à	família,	
no âmbito residencial destas, por mais de 2 (dois) dias por 
semana. 

A Medida Provisória 936/2020 visa preservar o 
emprego e renda dos trabalhadores, razão pela qual prevê 
a redução da jornada de trabalho da doméstica e redução 
proporcional de seu salário (desde que seu salário seja 
inferior a três salários mínimos) ou a suspensão do 
contrato de trabalho por dois meses durante a vigência 
do estado de calamidade pública no Brasil. Para tanto, 
o empregador deve formalizar um acordo individual com 
a doméstica para posteriormente comunicar a medida 
adotada ao Ministério da Economia no prazo de 10 dias da 
celebração do contrato entre empregador e empregado.

Assim, a doméstica que tiver redução na jornada e no 
salário receberá o benefício emergencial de preservação 
do emprego e da renda que será calculado sobre o seguro 
desemprego limitado ao valor do salário mínimo. Por outro 
lado, caso haja suspensão do contrato de trabalho no 
período de 60 dias, o empregador não fará o pagamento 
do salário, ocasião em que a doméstica receberá o 
benefício governamental, o que deverá obrigatoriamente 
ser comunicado ao Ministério da Economia também. 

Há estabilidade no emprego ao empregado doméstico 
por período igual ao de redução o salário ou suspensão, 
tendo em vista que após isso, poderá ser demitida com 
direito à seguro desemprego.

9.0. Para o empregado 
doméstico 
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 As principais medidas trazidas pela MP 927 são: 

A Medida Provisória 927/2020, publicada em 22/03/2020, 
é	a	 iniciativa	do	governo	 federal	 que	 tem	por	 finalidade	
dispor	 sobre	 flexibilização	 de	medidas	 trabalhistas	 para	
enfrentamento da crise de saúde pública em razão da 
pandemia de Covid-19 no Brasil, com vigência até o 
encerramento do estado de calamidade pública.

Considerando	 o	 impacto	 econômico	 acarretado	 pelo	
isolamento	social,	suspensão	de	atividades	econômicas	e	
paralisação do mercado de trabalho, a MP visa preservar 
e atenuar os efeitos da pandemia na economia brasileira. 
Diante	disso,	os	novos	critérios	trabalhistas	flexibilizados	
versam sobre o teletrabalho, antecipação de férias 
individuais e feriados, concessão de férias coletivas, 
banco de horas, suspensão das exigências administrativas 
em segurança e saúde no trabalho, direcionamento do 
trabalho	para	qualificação,	adiamento	para	 recolhimento	
do	FGTS	e	abono	anual.

10.1. Requisito geral para todas as medidas 
previstas é o acordo individual de trabalho como 
ato formal?

Sim, a MP autoriza a prevalência do acordo individual 
firmado	 neste	 período	 de	 calamidade	 pública	 entre	
empregador e empregado sobre a lei, normas coletivas 
e acordos individuais anteriores desde que respeitados 
os limites constitucionais. Para tanto, o empregador deve 
garantir a permanência do obreiro no emprego durante 
a vigência da pandemia, nos termos do artigo 2 da MP 

927/2020. Te

 10.1.1 Teletrabalho

•	 Requisitos

Os requisitos para aplicação do teletrabalho serão 
o estabelecimento de acordo escrito entre as partes 
que regulamenta o fornecimento de equipamentos, 
infraestrutura adequada para o desempenho da 

função em teletrabalho e até mesmo o regime de 
reembolso das despesas com esses equipamentos. 

Caso o empregado não possua os equipamentos 
tecnológicos nem a infraestrutura necessária 
para o exercício do labor, então o empregador 
pode fornecer os dispositivos necessários por 
comodato (empréstimo gratuito que deverá ser 
restituído por tempo convencionado), o que não 
será caracterizado como verba salarial, conforme 
dispõe	o	artigo	4,	parágrafo	4	da	MP	927/2020.

Por	fim,	em	caso	de	impossibilidade	de	empréstimo	
dos equipamentos por comodato, o empregado 
deverá se manter à disposição do empregador no 
período da jornada contratual de trabalho. 

•	 O que a MP traz diferente ao disposto na CLT?

O regime de teletrabalho disposto no Capítulo II-A 
da CLT consiste no trabalho preponderantemente 
realizado fora das dependências do empregador 
(artigo 75-B, CLT). Para tanto, alterar o regime 
presencial para o teletrabalho demanda acordo 
formal (aditivo contratual) entre as partes, ao passo 
que reverter essa condição não exige concordância 
do empregado, garantido o prazo de adaptação em 
15 dias (artigo 75-C, parágrafo 2, CLT).

A MP autoriza ao empregador, empresas e 
instituições	 de	 trabalho,	 a	 adotar	 o	 regime	 de	
teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho a 
distância, independente da concordância do 
empregado, ainda que não haja acordos individuais 
ou coletivos (artigo 4, caput, MP 927), de modo a 
flexibilizar	as	formalidades	de	sua	implementação.	
Nessa senda, o trabalhador poderá se comunicar 
com o empregador por meio de aplicativos de 
comunicação (WhatsApp, Zoom, Skype, etc), o 
que	 não	 será	 considerado	 tempo	 à	 disposição,	
regime de prontidão ou sobreaviso, exceto se 
houver previsão em acordo individual ou coletivo 
(parágrafo 5).

POSSIBILIDADES PARA EMPRESAS FACE AO COVID 19
PARA	EMPRESAS	-	PERGUNTAS	E	RESPOSTAS

10. Aplicação da MP 927
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10.1.2. Antecipação de férias 
individuais

•	 Requisitos

O requisito implementado pela MP consiste no 
dever do empregador em informar o empregado 
sobre a antecipação das férias individuais em no 
mínimo 48 horas de antecedência, por escrito ou 
meio	eletrônico,	com	a	indicação	do	período	a	ser	
usufruído pelo empregado. 

•	 O que a MP traz diferente ao disposto na CLT?

A  CLT estabelece que as férias devem ser informa-
das ao empregado por escrito com antecedência 
de 30 dias, cujo pagamento deve ser feito até dois 
dias antes do início das férias. 

Por outro lado, a MP concede ao empregador e 
empregado o direito de negociar a antecipação 
de férias por no mínimo cinco dias corridos e que 
poderá ser concedida ainda que o empregado 
não tenha completado o período aquisitivo, sendo 
que se usufruída durante o estado de calamidade 
pública, poderá o empregador optar por efetuar o 
pagamento do adicional de um terço de férias até o 
dia 20/12/2020.

É possível negociar também a antecipação de 
férias futuras mediante acordo individual escrito na 
qual será pago o adicional de um terço de férias 
e o décimo terceiro salário. Ademais, ressalta-se 
que os trabalhadores que pertençam a grupos de 
risco serão priorizados para a concessão de férias, 
ao	passo	que	as	 férias	de	profissionais	da	saúde	
poderão ser suspensas em razão da pandemia. Por 
fim,	o	pagamento	das férias poderá ser efetuado 
até	o	quinto	dia	útil	do	mês	seguinte	à	concessão.	

 10.1.3. Concessão de férias coletivas

•	 Requisitos

O empregador poderá, a seu critério, conceder 
férias coletivas durante a vigência do estado de 
calamidade pública.

•	 O que a MP traz diferente ao disposto na CLT?

Assim que estabelecido o período de férias coletivas, 
deverá	o	empregador	notificar	os	empregados	com	
o mínimo de 48 horas de antecedência, sem a 
necessidade de comunicar previamente o Ministério 
da Economia e dos sindicatos representativos, bem 
como não há limite máximo de duas férias coletivas 
anuais nem limite mínimo de dez dias corridos, 
diferentemente da CLT em razão do estado de 
calamidade, com fulcro nos artigos 11 e 12 da MP 
927.

Isso	porque	a	CLT	dispõe	que	o	empregador	deve	
comunicar aos órgãos competentes supracitados 
no período mínimo de 15 dias de antecedência 
(artigo 139, parágrafo 2, CLT), ao passo que as 
férias coletivas poderão ser usufruídas em dois 
períodos ao ano, desde de que não inferior a dez 
dias corridos (artigo 139, parágrafo 1, CLT).

10.1.4. Banco de horas

•	 Requisitos

A MP autoriza a interrupção das atividades laborais 
enquanto persistir o estado de calamidade, ocasião 
em que o empregador poderá adotar regime de 
banco de horas, mediante acordo coletivo ou 
individual formal, com prazo de compensação de 
18 meses contabilizados a partir do encerramento 
do estado de calamidade. Sucessivamente, a 
compensação das horas será realizada pela 
prorrogação de jornada limitada a duas horas 
por dia, não podendo exceder dez horas diárias 
laborais.

Ou seja, o empregado poderá não trabalhar agora se 
assim for determinado pelo empregador, contudo, 
deverá futuramente compensar essas horas após 
o encerramento do estado de calamidade, sendo 
que não será pago pelo período em que trabalhar a 
mais tendo em vista que utilizou as horas do banco 
no período da pandemia. 

•	 O que a MP traz diferente ao disposto na CLT?

A CLT antes estabelecia que a compensação de 
horas devia ser cumprida no prazo de um ano, sendo 
necessário acordo com o sindicato se ultrapassado 

POSSIBILIDADES PARA EMPRESAS FACE AO COVID 19
PARA	EMPRESAS	-	PERGUNTAS	E	RESPOSTAS
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seis meses. Ou seja, para a compensação anual 
é necessário previsão em convenção ou acordo 
coletivo, enquanto a compensação semestral 
demanda	 acordo	 individual	 escrito,	 e	 por	 fim,	 a	
compensação mensal exige acordo individual tácito 
ou escrito, nos termos do artigo 59 da CLT.

Agora, com a MP, a compensação do banco de 
horas	 é	 firmado	 diretamente	 entre	 empregador	 e	
empregado e pode ser feita em até 18 meses após 
decretado	 fim	 ao	 estado	 de	 calamidade	 pública	
hodierna, conforme versa o artigo 14 da MP 927.

10.1.5. Todas essas medidas precisam 
ser confirmadas com o previsto na conven-
ção coletiva da categoria?

Não, as medidas supracitadas independem 
de	 acordo	 coletivo	 da	 categoria	 profissional	 previsto	
anteriormente,	 eis	 que	 os	 acordos	 individuais	 firmados	
expressamente entre empregador e trabalhador possuem 
prevalência sobre os demais, desde que sejam realizados 
durante a crise decorrente da pandemia no estado de 
calamidade pública enfrentada pelo Brasil e que sejam 
respeitados os ditames da Constituição Federal, nos 

termos do artigo 2 da MP 297/2020.11.1. Redução 
proporcional da jornada e salário

•	 Período máximo de 90 dias 

•	 Não é permitido reduzir o salário hora do trabalhador.

•	 Pactuação por acordo individual escrito entre 
empregador e empregado, que será encaminhado 
ao empregado com antecedência de, no mínimo, 
dois dias corridos

•	 11.1.2. Percentuais de redução:

A redução da jornada e do salário do empregado 
poderá ser, exclusivamente, nas porcentagens de 25%, 
50% ou 70%. 

 A posteriori, conforme o que prevê o parágrafo 
único do artigo 12, da MP 936, a redução de 25% (vinte 
e cinco por cento) poderá ser pactuada por acordo 
individual, diretamente com os empregados. Ademais, 
os incisos I e II do mesmo dispositivo predizem que esse 
acordo individual - com o intuito de reduzir a jornada e o 
salário do empregado em 25% - no caso de dois grupos 
de empregados, quais sejam: os que ganham um valor 
de até R$ 3.135,00 (três mil cento e trinta e cinco reais); 
e os que ganham salário mensal igual ou superior a duas 
vezes	o	limite	máximo	dos	benefícios	do	Regime	Geral	de	
Previdência Social (R$ 12. 202,12) e sendo portadores de 
diploma de nível superior, previstos no parágrafo único, do 
artigo 444, da CLT (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017).

Contudo, para os empregados que percebam 
salário acima de R$ 3.135,00 e abaixo de R$ 12.202.12, 
somente poderão ser estabelecidas por convenção 
ou acordo coletivo, salvo para a redução de jornada 
de 25%, que poderá ser realizada por acordo individual, 
independentemente do salário do trabalhador.

 Art. 12.  As medidas de que trata o art. 3º serão 
implementadas por meio de acordo individual ou de 
negociação coletiva aos empregados:

 I - com salário igual ou inferior a R$ 3.135,00 (três 
mil cento e trinta e cinco reais); ou 

 II - portadores de diploma de nível superior e que 
percebam salário mensal igual ou superior a duas 
vezes o limite máximo dos benefícios do Regime 
Geral	de	Previdência	Social.

Parágrafo único.  Para os empregados não 
enquadrados no caput, as medidas previstas no art. 
3º somente poderão ser estabelecidas por convenção 
ou acordo coletivo, ressalvada a redução de jornada 
de trabalho e de salário de vinte e cinco por cento, 
prevista na alínea “a” do inciso III do caput do art. 7º, 
que poderá ser pactuada por acordo individual.

A possibilidade de redução da jornada de trabalho 
e	do	salário	gerou	polêmica	quanto	à	participação	ou	não	
dos sindicatos, sendo objeto de liminar concedida em 
06 de abril de 2020 na ADI 6363, que tornou obrigatória 
a participação e anuência do sindicato em acordos 
individuais sob o tema.

No entanto, em julgamento realizado em 17 de abril 
de 2020, foi mantida a regra da Medida Provisória 936/2020 
(§ 4º do art. 11) que autoriza a redução da jornada de 
trabalho e do salário ou a suspensão temporária do contrato 
de trabalho por meio de acordos individuais em razão da 
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11. Aplicação da MP 936

11.1.1. Requisitos para a redução:
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pandemia do novo coronavírus, independentemente da 
anuência dos sindicatos da categoria. 

Dessa forma, atualmente, o entendimento é do 
plenário do STF de que “são válidos e legítimos os acordos 
individuais celebrados na forma da MP 936/2020, os quais 
produzem efeitos imediatos, valendo não só no prazo 
de 10 dias previsto para a comunicação ao sindicato, 
como também nos prazos estabelecidos no Título VI da 
Consolidação das Leis do Trabalho, agora reduzidos pela 
metade pelo art. 17, III, daquele ato presidencial”.

11.1.3. Qual o prazo para comunicação e para 
o pagamento do benefício do governo?

Conforme	 o	 que	 dispõe	 o	 artigo	 5º	 da	 MP	 936,	
fica	 criado	 o	 Benefício	 Emergencial	 de	 Preservação	 do	
Emprego e da Renda (BEPER). E de acordo com o §2º, 
I, o empregador informará ao Ministério da Economia a 
redução da jornada de trabalho e de salário ou a suspensão 
temporária do contrato de trabalho, no prazo de dez dias, 
contado da data da celebração do acordo.

É imperioso destacar que a primeira parcela será 
paga em trinta dias a contar da celebração do acordo, 
desde que a celebração do acordo seja informada em até 
dez dias ao Ministério da Economia (inciso II, do §2º).

Salienta-se, novamente, que de acordo 
com o art. 2º, da MP 959, os benefícios serão pagos pela 
CEF e pelo Banco do Brasil. Estes, por sua vez, deverão 
repassar os recursos para os bancos onde os empregados 
possuem conta, se for o caso. Ademais, a conta deverá 
ser	do	tipo	poupança	ou	de	depósito	à	vista,	exceto conta-
salário, cujos dados bancários deverão ser repassados 
pelo empregador.

Neste	diapasão,	conforme	o	§2º,	a	Caixa	Econômica	
Federal e o Banco do Brasil S.A.  poderão realizar o 
pagamento do benefício emergencial por meio de conta 
digital,	de	abertura	automática,	em	nome	do	beneficiário,	
dispensando a apresentação de documentos, com direito 
a	isenção	de	tarifas	e	sendo	vedado	a	emissão	de	cartões	
físicos ou de cheques. E, caso os recursos das contas 
digitais não movimentadas no prazo de noventa dias 
retornarão	para	a	União,	como	dispõe	o	§4º.

E nesse sentido, o §3º veda que a CEF e o BB 
efetuem	 descontos,	 compensações	 ou	 pagamentos	
de débitos de qualquer natureza, mesmo a pretexto de 
recompor saldo negativo ou saldar dívidas preexistentes, 
que impliquem a redução do valor do benefício, exceto na 
hipótese	de	autorização	prévia	do	beneficiário.

11.2. Suspensão temporária do contrato de 
trabalho

 11.2.1. Requisitos para a suspensão:

• Período máximo de 60 dias, podendo ser fracionado
em dois períodos de 30 dias.

• Pactuação por acordo individual escrito entre
empregador e empregado, que será encaminhado
ao empregado com antecedência de, no mínimo,
dois dias corridos

• Empregado	 ficará	 autorizado	 a	 recolher	 para	 o
Regime	Geral	de	Previdência	Social	na	qualidade
de segurado facultativo

• Obrigação de convenção acordo coletivo para
quem recebe entre R$ 3.135,00 e R$ 12.202,12 e

não tenha diploma de ensino superior.

 11.2.2.  Quanto ao valor a ser pago:

Empresas	 com	 receita	 bruta	 de	 até	 R$4,8	 milhões,	
trabalhador recebe 100% de compensação (Benefício 
Emergencial) e a suspensão é limitada ao prazo de 60 
dias. Os benefícios (plano e ticket alimentação) devem 
ser mantidos. 

Empresas	com	 receita	bruta	maior	que	R$	4,8	milhões,	
trabalhador recebe 70% de compensação + 30% de 
salário arcado pelo empregador.

11.3. O

Link
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11.3. O que a Portaria nº 10.486/2020  altera ou 
específica	sobre	o	previsto	na	MP	936?

A Portaria SEPRT/ME nº 10.486 publicada em 
24 de abril de 2020 detalha as normas relativas ao 
processamento e pagamento do Benefício Emergencial 
implementada pela Medida Provisória nº 936.

Nesta Portaria estão descritos os procedimentos a 
serem adotados pelas empresas para informar o acordo de 
redução do salário ou da jornada de trabalho, que deverá 
ser realizado através do site                                    bem como 

a relação de dados a serem informados (artigo 9º, §2º da 
Portaria 10.486/2020), que deverá ser realizado no prazo 
de dez dias, contados a partir da data da celebração do 
acordo, ou ainda, no prazo de 10 dias a partir da publicação 
da	referida	portaria	para	àqueles	acordos	realizados	antes	
de sua vigência.

Além disso, a Portaria ainda regulamenta o 
processamento de recurso em caso de indeferimento do 
BEm ou de seu arquivamento por não atendimento de 
exigências	de	regularização	das	informações,	que	deverá	
ser interposto no prazo de 10 dias corridos, conforme 
ato da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do 
Ministério	da	Economia	a	contar	da	notificação	(artigo	13	
da Portaria 10.486/2020). O recurso deverá ser julgado 
no prazos de 15  dias dias corridos, contados da data da 
interposição (Artigo 13, §1º da Portaria 10.486/2020).

	 Nestes	 casos,	 o	 empregador	 ficará	 responsável	
pelo	 pagamento	 da	 remuneração	 no	 valor	 anterior	 à	
redução proporcional da jornada de trabalho e de salário 
ou	 à	 suspensão	 temporária	 do	 contrato	 de	 trabalho	
do empregado, inclusive dos respectivos tributos, 
contribuições	e	 encargos	devidos	 (artigo	 14	da	Portaria	
10.486/2020). 

11.4. Quais os dois tipos de benefícios que o go-
verno possibilitou pela MP 936?

A MP 936 instituiu dois tipos de benefícios para 
os trabalhadores, sendo o primeiro já discutido (BEPER), 
que será pago exclusivamente enquanto durar a redução 
proporcional da jornada de trabalho e de salário ou a 
suspensão temporária do contrato de trabalho (MP 936, 
art. 5º, §2º, III), cujo cálculo será feito sobre o valor mensal 
do seguro-desemprego a que o empregado teria direito 
(MP 936, art. 6º, caput).

 O outro benefício será devido ao empregado 
com contrato de trabalho intermitente formalizado até a 
data de publicação da MP 936, fazendo jus ao benefício 
emergencial mensal no valor de R$ 600,00 (seiscentos 
reais), pelo período de três meses. 

11.5. Quem não pode receber o auxílio emer-
gencial do governo (Benefício Emergencial de 
Preservação do Emprego e da Renda)?

Não receberão os empregos que estejam:

 I - ocupando cargo ou emprego público, cargo em 
comissão de livre nomeação e exoneração ou titular de 
mandato eletivo; ou

 II - em gozo:

a) de benefício de prestação continuada do Regime 
Geral	de	Previdência	Social	ou	dos	Regimes	Próprios	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.

Caso uma empresa tenha que fechar suas portasem 
decorrência da pandemia, ela poderá alegar motivo de 
força	maior	 conseguindo,	 portanto,	 	 reduzir	 suas	 obrigações	
trabalhistas com os funcionários. 

Mesmo assim, a empresa ainda teria que pagar os 
eventuais salários atrasados normalmente. Nesse caso, a lei 
permite que as empresas paguem apenas a metade da multa 
do	FGTS	 referente	 ao	 empregado	 demitido	 sem	 justa	 causa	
teria direito.

Existem controvérsias se as empresas também 
poderiam reduzir até a metade o valor de  outras verbas 
rescisórias, como férias e seu adicional e décimo terceiro; não 
sendo o entendimento mais consolidado.

POSSIBILIDADES PARA EMPRESAS FACE AO COVID 19
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12. Se a empresa quebrar 
em decorrência da 
pandemia, poderá pagar 
menos na demissão?
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Para que isso aconteça, o empregador deve, 
primeiramente,	 comprovar	 na	 Justiça	 do	 Trabalho	 que	 o	
fechamento da sua empresa está ocorrendo exclusivamente 
devido	às	consequências	da	pandemia.	

Em seguida,  ocorrendo a demissão, a redução do 
valores	 ocorreria	 para	 todos	 os	 funcionários,	 exceto	 àqueles	
com alguma estabilidade, como grávida e os que retornaram 
por acidente de trabalho.  

Se a alegação de força maior por parte do empregador no 
ato da dispensa for falsa, os empregados que tinham estabilidade 
devem ser reintegrados, garantidos os salários e demais direitos 
do	período	que	estavam	afastados.	Já	os	empregados	que	não	
possuíam estabilidade, continuam de contratos rescindidos 
e têm direito ao complemento das verbas rescisórias (aviso 
prévio	indenizado,	reflexo	e	diferença	do	cômputo	do	aviso	nas	
demais parcelas rescisórias, complemento de 20% da multa 
de	FGTS,	retificação	na	CTPS	do	empregado,	recolhimento	de	
depósitos	fundiários	e	contribuições	previdenciárias).

A jurisprudência trabalhista, em maioria, entende 
que nas dispensas com discussão jurídica do motivo não há 
incidência da multa pelo atraso rescisório (Art. 477 da CLT), 
desde que o empregador tenha adimplido as verbas rescisórias 
do que entenda correto no prazo legal. Todavia, como não há 
regramento estabelecendo a impossibilidade desta incidência, 
há risco de ser condenado também em multa.

 Fonte: https://economia.uol.com.br/noticias/
redacao/2020/04/08/se-empresa-quebra-por-covid-19-pode-
demitir-e-pagar-menos-ha-controversias.htm

 

O art. 486, da CLT determina que, em caso de paralisação 
temporária	 ou	 definitiva	 do	 trabalho,	 motivada	 por	 ato	
de autoridade pública, ou pela promulgação de lei ou 
resolução que impossibilite a continuação da atividade, 
prevalecerá o pagamento da indenização,	 que	 ficará	 a	
cargo do governo responsável.

Contudo, como se pode extrair da contextualização, 
deve-se observar a arbitrariedade do poder público e 
benefícios com as medidas tomadas por seu poder de 

polícia. 

Destaca-se que, em tempos de pandemia causada 
pelo novo COVID-19, a determinação de paralisação 
das atividades pelos Estados e Municípios, adveio 
de	 recomendações	 e	 medidas	 para	 o	 enfrentamento	
das	 calamidades	 causadas	 por	 ela,	 sob	 orientações	 e	
recomendações	 pautadas	 no	 isolamento	 social	 dados	
pela Organização Mundial da Saúde como melhor forma 
para a contenção da propagação da doença. E, diante 
dessa	justificativa,	as	medidas	determinadas	pelos	órgãos	
públicos	dificilmente	serão	consideradas	como	arbitrárias,	
tendo em vista o interesse público de preservar a vida e a 
saúde de seus administrados.

Com isso, deve-se destacar que o art. 486, da 
CLT, SÓ PODERIA SER APLICADO após o empregado 
ingressar com ação judicial pleiteando o pagamento da 
rescisão, ocasião em que o empregador poderia invocar 
em sua defesa o preceito desse artigo, ou seja, do factum 

principi. E assim ocorrendo, a pessoa de direito público 
(apontada como responsável pela paralisação do trabalho 
e	das	atividades	empresariais)	será	notificada	para	que, 
em 30 dias,	possa	justificar	o	seu	ato.

Ressalta-se	que,	ainda	que	o	Judiciário	reconheça	
a responsabilidade do Poder Público, essa se restringe 
apenas ao pagamento da indenização da multa sobre o 
FGTS	e	não	ao	pagamento	de	salários.

Assim, poder-se-á concluir que a  responsabilização 
do Poder Público é excepcionalíssima e depende do 
entendimento	do	Judiciário.	O ideal é que o empresário 
evite dispensar o empregado sem o pagamento da 
indenização fundiária com este fundamento.

 Empresas	atingidas	pela	crise	econômica	causada	
pela pandemia e isolamento social dados pelo novo 
CODIV-19, têm conseguido suspender pagamentos ou 
reduzir	parcelas	de	acordos	firmados	com	trabalhadores	
na	 Justiça	 do	 Trabalho.	O	 pedido	 é	 aceito	 pelos	 juízes	
quando há comprovação de que a parte foi realmente 
afetada economicamente.
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14. Redução ou suspensão 
do pagamento de acordos 
firmados perante a Justiça 
do Trabalho

13. A empresa pode se 
negar a pagar meus direitos 
e dizer que em razão da 
pandemia quem deve 
arcar com minhas verbas 
rescisórias é o governo?

: https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/04/08/se-empresa-quebra-por-covid-19-pode-demitir-e-pagar-menos-ha-controversias.htm
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 Os Tribunais Regionais do Trabalho têm analisado 
cada	situação	e	 como	a	empresa	 tem	sido	 influenciada	
pelas mudanças trazidas pela pandemia do Coronavírus. 
Assim, as análises são feitas a depender da situação de 
cada empresa, que deve estar demonstrada no pedido. Se 
o ex-empregador, condenado a pagar verbas de acordo 
firmados	perante	a	Justiça	do	Trabalho	que	o	condenou,	
deverá peticionar o pedido com a apresentação, quando 
possível, de balanço administrativo, demonstrando 
que suas atividades estão suspensas por decisão de 
autoridade pública, terá, possivelmente, mais facilidade 
de sensibilizar o juiz.

  Vejamos alguns processos em que o pedido 
da Empresa foi DEFERIDO:

•	 Processo n° 1001981-68.2015.5.02.0607 - 7ª VT 
de SÃO PAULO: A	Juíza	entende	que:	“é notório 
que tais medidas [adotadas para a quarentena] 
afetarão drasticamente o caixa das empresas, 
o que causará, infelizmente, a inviabilidade de 
muitos negócios em todo o país, com probabilidade 
significativo aumento do desemprego”. Com 
a decisão da juíza Mariza Santos da Costa, a 
companhia pagará R$ 4,9 mil a partir do dia 30 
deste mês e o saldo remanescente, no valor de R$ 
34,3 mil, deverá ser pago de uma única vez até 30 
de julho.

•	 Processo nº 0100579-93.2018.5.01.0026 - 26ª VT 
do RIO DE JANEIRO:	 Uma	 construtora	 também	
conseguiu renegociar acordo trabalhista, em que 
deverá pagar apenas 20% da última parcela devida. 
O restante deverá ser quitado em uma ou duas 
vezes, nos meses subsequentes. O juiz Marcelo 
Segal entende que “ante a situação extraordinária” 
de pandemia, deve-se analisar o caso da empresa 
condenada.

•	 Processo nº 1001532-44.2019.5.02.0713 - 13ª VT 
de SÃO PAULO: A juíza do Trabalho substituta 
Cinara Raquel Roso, entendeu ser possível a 
novação de acordo (anteriormente realizada 
em R$ 10 mil, divididas em dez parcelas iguais 
de R$1.000,00) em audiência trabalhista por 
entender que houve boa-fé da empresa e pediu 
a	 manifestação	 do	 ex-funcionário,	 que,	 no	 final,	
concordou com a novação. A empresa agora 
pagará em 20 parcelas de R$ 500,00.

•	

•	

 Vejamos alguns processos em que o pedido 
da Empresa foi NEGADO:

•	 Processo nº 0000113-07.2020.5.11.0006 - 6ª 
VT de MANAUS: A empresa NOVO TEMPO 
INDÚSTRIA	 GRÁFICA	 LTDA	 trouxe	 aos	 autos	
comprovante de faturamento dos meses de 
março	 e	 abril,	 comprovando	 a	 redução	 no	 fluxo	
de caixa da empresa, bem como a relação de 
acordos	 trabalhistas	 firmados	 pela	 empresa	 que	
estão pendentes de pagamento. A parte autora 
manifestou-se no sentido de que não tem interesse 
na prorrogação do pagamento do acordo, pelo 
fato	 de	 não	 ter	 condições	 financeiras	 para	 se	
manter	sem	o	recebimento.	O	juiz	verificou	que	a	
devedora somente se limitou a pedir a prorrogação 
do pagamento da parcela de acordo, sem oferecer 
a autora, por exemplo, 60 dias para receber o que 
fora	pactuado.	O	JUÍZO	INDEFERIU	o	pedido	da	
Empresa	com	a	 justificativa	de	que	a	 reclamante	
não poderá suportar a espera, tendo em vista que 
seu pedido de Auxílio Emergencial ainda encontra-
se em análise.

•	 Processo nº 0101009-41.2017.5.01.0071 - 
71ª VT do RIO DE JANEIRO: O juiz Francisco 
Montenegro Neto, negou a uma construtora o 
direito de postergar o pagamento de uma dívida 
restante de R$ 26, 6 mil, em seis parcelas de R$ 
4,4 mil, em consequência da covid-19. Para o 
magistrado, a “hipossuficiência do reclamante em 
frente à reclamada, uma empresa notoriamente de 
grande porte, é indiscutível.” Ele entendeu não ser 
possível a postergação, uma vez que esses valores 
têm natureza alimentar e geram “pequeno impacto” 
nas	contas	financeiras	da	reclamada.

•	 Processo nº 0100991-24.2019.5.01.0241 - (TRT) 
do RIO DE JANEIRO: o desembargador Antonio 
Paes Araújo, cassou liminar que tinha deferido a 
postergação de pagamento de parcelas de um 
acordo	 no	 valor	 de	 R$	 24,2	 mil,	 firmado	 entre	
uma	empresa	de	ônibus	e	um	ex-funcionário.	Na	
decisão,	o	magistrado	afirma	ter	dimensão	da	crise	
econômica	mundial	 gerada	 com	 a	 covid-19.	Mas	
acrescenta que “não se pode perder de vista que o 
impetrante é credor de verba alimentar”. Ele lembra 
ainda das “dificuldades geradas pelo cenário atual, 
em que muitos trabalhadores se viram lançados 
no mercado informal de trabalho, sendo pública 
e notória a situação de absoluta vulnerabilidade 
social”
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Esse livreto eletrônico foi desenvolvido para auxiliar empregadores e empregados 
nas medidas cabíveis diante da regulamentação trabalhista e previdenciária nesse 

momento delicado da pandemia COVID-19. 
Coordenado por Mariana dos Anjos Ramos e equipe.
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