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MEDIDA PROVISÓRIA 927/2020 E
936/2020 E LEI 13.979/2020

Foi publicada no dia 22 de março de 2020 a Medida
Provisória – MP 927/2020, que dispõe sobre as medidas
trabalhistas que poderão ser adotadas pelos Empregadores
para preservação do emprego e da renda e para
enfrentamento do estado de calamidade pública e da
emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (COVID-19).
 
Além da referida, foi publicada no dia 01 de abril de 2020 a
Medida Provisória 936/2020, que instituiu o Programa
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e
dispôs sobre medidas trabalhistas complementares para
enfrentamento do estado de calamidade pública.
 
As disposições das citadas Medida Provisória  serão
aplicadas enquanto perdurar o estado de calamidade
pública, que a principio produzirá efeitos até 31 de
dezembro de 2020.
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Já a Lei 13.979/2020 foi publicada em 07/02/2020 e dispõe
sobre a situação dos trabalhadores contaminados com o
coronavírus, bem como, dos que necessitam permanecer em
quarentena.
 
A seguir esclareceremos as principais dúvidas sobre as
referidas legislações.
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1 - QUAIS SÃO AS MEDIDAS QUE PODERÃO
SER ADOTADAS PELO EMPREGADOR?

As principais medidas que poderão ser adotadas pelos
Empregadores (patrões) são:   
I - o teletrabalho;
II - a antecipação de férias individuais;
III - a concessão de férias coletivas;
IV - o aproveitamento e a antecipação de feriados;
V - o banco de horas;
VI - a suspensão de exigências administrativas em segurança
e saúde no trabalho;
VII - o direcionamento do trabalhador para qualificação;
(Revogado) e
VIII - o diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS.

2 - COMO PODERÁ SER ESTABELECIDO O
TELETRABALHO (HOME OFFICE)?

De acordo com a medida provisória, durante o estado de
calamidade pública, o Empregador (patrão) poderá, sem a
necessidade de acordos individuais ou coletivos, alterar o
regime de trabalho presencial do empregado para o
teletrabalho. Além disso, o patrão poderá a qualquer
momento determinar também que o empregado retorne ao
trabalho presencial.
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3 - O PATRÃO DEVERÁ COMUNICAR AO
EMPREGADO QUE ELE FICARÁ EM HOME

OFFICE?

Sim, o trabalhador deverá ser notificado com, no mínimo, 48

horas de antecedência, por escrito ou por meio eletrônico,

da alteração de sua rotina de trabalho.

4 - ESTAS ALTERAÇÕES APLICAM-SE PARA
QUAIS TRABALHADORES?

A medida provisória aplica-se a todo tipo de trabalhador

(formais, temporários, rurais e domésticos).

Além disso, foi estabelecido que os estagiários e aprendizes

poderão ser colocados em home office.
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5 - QUEM DEVERÁ FORNECER OS
EQUIPAMENTOS E A INFRAESTRUTURA
NECESSÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DO

TELETRABALHO?

A princípio, essa responsabilidade deverá ser acordada entre

patrão e empregado, por meio de contrato escrito, que

deverá ser realizado em até 30 (trinta) dias da instituição do

teletrabalho.

 

Caso o empregado não possua a infraestrutura necessária, o

patrão poderá fornecer os equipamentos em regime de

comodato (empréstimo) e pagar os serviços necessários,

como por exemplo, internet e telefone, sendo que este

pagamento não caracteriza verba salarial.

 

Na impossibilidade do chefe fornecer os equipamentos, o

período da jornada normal de trabalho, considera-se como

tempo de trabalho a disposição do empregador, ou seja, o

empregado deverá ficar disponível ao patrão durante todo o

seu expediente.
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6 - O PATRÃO PODERÁ CONCEDER FÉRIAS
AO TRABALHADOR?

Sim, pode tanto conceder férias coletivas, como antecipar

férias individuais, no entanto deverá informar ao funcionário

com pelo menos 48 (quarenta e oito) horas de antecedência,

por escrito ou meio eletrônico, sobre a concessão das férias,

indicando o período a ser gozado pelo empregado. 

Vale destacar que as férias não poderão ser gozadas em

período inferior a cinco dias corridos.

7 - O FUNCIONÁRIO PODE SE NEGAR A
TIRAR FÉRIAS?

Não.   A decisão sobre a concessão de férias durante o

estado de calamidade pública é exclusiva do empregador,

não podendo o empregado recursar-se a tirá-las.

8 - SE O EMPREGADO NÃO POSSUIR
PERÍODO AQUISITIVO, MESMO ASSIM

AS FÉRIAS SERÃO CONCEDIDAS?
Sim, as férias podem ser concedidas pelo patrão, ainda que

o empregado não tenha completado o período aquisitivo. 

Além disso, existe ainda a possibilidade de negociação entre

empregado e empregador para antecipação dos períodos

futuros de férias, mediante acordo individual por escrito.
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9 - COMO OCORRERÁ  O PAGAMENTO DAS
FÉRIAS E DO ADICIONAL DE 1/3 (UM

TERÇO)?

Durante o Estado de Calamidade Pública, as férias poderão

ser pagas até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao

início do gozo das férias. 

Já em relação ao pagamento do 1/3 de férias, o patrão

poderá optar por pagá-lo até 20 de dezembro de 2020.

10 - O EMPREGADOR PODERÁ ANTECIPAR
OS FERIADOS NESTE PERÍODO DE

PANDEMIA?
Sim, poderão ser antecipados os feriados não religiosos

federais, estaduais, distritais e municipais. Isso significa que

o empregado pode não trabalhar agora por conta da

antecipação, mas trabalhará no dia dos feriados

antecipados.

A antecipação deverá ser comunicada por escrito ou meio

eletrônico com prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas,

devendo o comunicado conter expressamente os feriados

que estão sendo antecipados. 

Importante destacar que os feriados poderão ser

aproveitados para compensação em banco de horas.
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11 - OS FERIADOS RELIGIOSOS TAMBÉM
PODERÃO SER ANTECIPADOS?

Sim, no entanto, para a antecipação dos feriados religiosos

será necessária a concordância dos funcionários, mediante

acordo individual e escrito.

12 - O EMPREGADOR PODERÁ ADERIR AO
BANCO DE HORAS DURANTE O

ESTADO DE CALAMIDADE? 

Sim, durante este período o patrão poderá por meio de

acordo individual com o empregado, interromper suas

atividades, dispensando seus funcionários para,

posteriormente, quando retornar suas atividades, aderir ao

regime especial de compensação de jornada, por meio do

banco de horas, isso significa que o empregado ficará com

um saldo negativo de horas em razão dos dias não

trabalhados, que serão compensadas com trabalho

extraordinário no futuro.
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13 - QUANDO A EMPRESA RETORNAR SUAS
ATIVIDADES, COMO SERÃO

COMPENSADOS OS DIAS EM QUE O
FUNCIONÁRIO NÃO TRABALHOU? 

A compensação das horas não trabalhadas serão feitas no

prazo de 18 meses, contados da data de encerramento do

estado de calamidade (31/12/2020) e o empregador poderá

determinar que o funcionário compense essas horas a

qualquer momento independente de acordo ou convenção

coletiva, aumentando a jornada normal de trabalho em até

duas horas por dia, porém, não poderá exceder a dez horas

diárias.

14 - A REALIZAÇÃO DOS EXAMES MÉDICOS
OBRIGATÓRIOS (ADMISSIONAL,

PERIÓDICO, DE RETORNO AO TRABALHO E
DE MUDANÇA DE FUNÇÃO) ESTÁ

SUSPENSA DURANTE O ESTADO DE
CALAMIDADE? 
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Sim, está suspensa a obrigatoriedade de realização dos

referidos exames enquanto durar o estado de calamidade

pública, no entanto, sua realização deverá ocorrer no prazo

de 60 dias, contados a partir da data de encerramento do

estado de calamidade (31/12/2020). 

 

Porém, se o médico coordenador de programa de controle

médico e saúde ocupacional considerar que a prorrogação

representa risco para a saúde do empregado, indicará ao

empregador a necessidade de realização imediata.

15 - O EXAME DEMISSIONAL TAMBÉM ESTÁ
SUSPENSO?

Não, o exame demissional é o único que não foi suspenso, ou

seja, continua sendo obrigatória a sua realização, porém,

poderá ser dispensado caso o exame médico ocupacional

mais recente tenha sido realizado há menos de 180 dias.

16 - O QUE SÃO OS TREINAMENTOS
OBRIGATÓRIOS PREVISTOS EM NORMAS
REGULAMENTADORAS DE SEGURANÇA E

SAÚDE NO TRABALHO E O QUE
OCORRERÁ COM OS MESMOS DURANTE O

ESTADO DE CALAMIDADE?
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Os treinamentos obrigatórios são aqueles específicos

exigidos para realização de algumas atividades, como por

exemplo, quem trabalha na prevenção de incêndios, deve

realizar o Treinamento de Prevenção e Combate a incêndios.

 

Tais treinamentos estão suspensos durante todo o estado de

calamidade e deverão ser realizados em até 90 dias após

seu encerramento, ou, caso exista a possibilidade, podem ser

realizados na modalidade de ensino a distância, cabendo ao

empregador observar os conteúdos práticos, de modo a

garantir que as atividades sejam executadas com

segurança.

17 - O FGTS SERÁ DEPOSITADO
NORMALMENTE?

Não, o pagamento do FGTS dos meses de março, abril  e

maio de 2020 foi suspenso e poderá ser pago em até 06

parcelas, com início em julho/2020, sem a incidência de

atualização, multa e encargos.
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18 -  SE O CONTRATO DE TRABALHO FOR
RESCINDIDO, O TRABALHADOR RECEBERÁ
O FGTS QUE NÃO FOI DEPOSITADO POR

CONTA DA SUSPENSÃO?

Sim, em caso de rescisão do contrato de trabalho, a

suspensão será resolvida, ou seja, deixa de existir e o

empregador deverá realizar o recolhimento do FGTS dos

meses faltantes, inclusive se estes tiverem sido parcelados,

sem a incidência de multa e encargos, se o pagamento for

realizado dentro do prazo legal.

19 - QUAL A DIFERENÇA ENTRE
ISOLAMENTO E QUARENTENA?

A quarentena será determinada pelos gestores locais de

saúde, mediante autorização do Ministério da Saúde,

quando há suspeita de contaminação.

 

Quanto ao isolamento, o mesmo ocorre por prescrição

médica ou recomendação do agente de vigilância

epidemiológica, quando o paciente já está contaminado.

19



DIREITOS TRABALHISTAS

DURANTE A PANDEMIA

DO COVID-19 

20 - COMO FICA A SITUAÇÃO DO
TRABALHADOR QUE POSSUI SUSPEITA DE

CONTAMINAÇÃO COM O CORONAVÍRUS E
FOI COLOCADO EM QUARENTENA?

O trabalhador colocado em quarentena por ato do governo,

terá sua ausência considerada como falta justificada, ou

seja, não poderá ter esse valor descontado de seu salário.

21 - QUANTO TEMPO PODE DURAR A
QUARENTENA? E O ISOLAMENTO?

De acordo com a portaria 356/2020 do Ministério da Saúde

a quarentena pode ser adotada pelo prazo de 40 dias,

podendo se estender pelo tempo necessário para reduzir a

transmissão comunitária e garantir a manutenção dos

serviços de saúde no território.

 

Já o isolamento tem prazo máximo de 14 dias, podendo se

estender por até igual período, conforme resultado

laboratorial que comprove o risco de transmissão.
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22 - SE A QUARENTENA OU ISOLAMENTO
FOREM SUPERIORES A 15 DIAS, O

TRABALHADOR TERÁ DE BUSCAR O INSS?

Todo o período de quarentena é considerado como falta

justificada e deve ser arcado pela empresa.

 

Já no caso do isolamento, aplica-se regra do recebimento

de auxílio-doença após o 15º dia de afastamento.

23 - A CONTAMINAÇÃO PELO COVID-19
(CORONAVÍRUS) É CONSIDERADA DOENÇA

OCUPACIONAL?

Não, exceto mediante comprovação de nexo causal, ou seja,

é necessário que o trabalhador demonstre que sua

contaminação se deu no trabalho ou em razão dele.
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24 - PODERÁ HAVER REDUÇÃO DA
JORNADA DE TRABALHO E DOS SALÁRIOS?

Sim, enquanto durar o estado de calamidade o patrão

poderá acordar a redução proporcional da jornada de

trabalho e de salário de seus funcionários, por até noventa

dias, desde que seja preservado o valor do salário-hora de

trabalho e seja pactuado por acordo individual escrito entre

patrão e funcionário, que será encaminhado ao empregado

com antecedência de, no mínimo, dois dias corridos e seja
reduzida a jornada de trabalho e de salário,
exclusivamente, nos percentuais de 20%, 50% ou 70%.
 

(Observação: No dia 06/04/2020 foi proferida decisão

liminar em Ação direta de inconstitucionalidade - ADI 6363 -,

onde restou decidido que os acordos individuais de redução
de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão

temporária de contrato de trabalho, somente serão válidos

se os sindicatos de trabalhadores forem notificados em até

10 dias e se manifestarem sobre sua validade.  Foi decidido

ainda que a não manifestação do sindicato, na forma e nos

prazos estabelecidos na legislação trabalhista, representa

anuência com o acordo individual. Essa decisão ainda pode

ser revista.)
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No prazo de 2 dias corridos, contados da cessação do

estado de calamidade pública, da data estabelecida no

acordo individual como termo de encerramento do período

de redução pactuado ou da data de comunicação do

empregador que informe ao empregado sobre a sua decisão

de antecipar o fim do período de redução pactuado.

25 - QUANDO A JORNADA DE TRABALHO E
OS SALÁRIOS DEVERÃO SER

RESTABELECIDOS? 

26 - PODERÁ HAVER A SUSPENSÃO DO
CONTRATO DE TRABALHO? 

Sim, o empregador poderá acordar a suspensão temporária

do contrato de trabalho de seus funcionários, pelo prazo

máximo de sessenta dias, que poderá ser fracionado em até

dois períodos de trinta dias e tal suspensão deverá ser

pactuada por acordo individual escrito entre patrão e

empregado, que deverá ser encaminhado ao funcionário

com antecedência de, no mínimo, dois dias corridos.
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27 - DURANTE A SUSPENSÃO DO
CONTRATO DE TRABALHO, O

TRABALHADOR DEIXARÁ DE RECEBER SEU
SALÁRIO E SEUS BENEFÍCIOS? 

Sim, durante o período da suspensão o empregado deixa de

receber seu salário, no entanto, tem o direito de receber a

todos os benefícios concedidos pelo empregador, como por

exemplo o plano de saúde.

28 - O PATRÃO CONTINUARÁ RECOLHENDO
O INSS DO EMPREGADO? 

Não, mas o funcionário poderá realizar o recolhimento na

qualidade de segurado facultativo.

(Observação:  No dia 06/04/2020 foi proferida decisão

liminar em Ação direta de inconstitucionalidade - ADI 6363 -,

onde restou decidido que os acordos individuais de redução

de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão
temporária de contrato de trabalho, somente serão

válidos se os sindicatos de trabalhadores forem notificados

em até 10 dias e se manifestarem sobre sua validade.  Foi

decidido ainda que a não manifestação do sindicato, na

forma e nos prazos estabelecidos na legislação trabalhista,

representa anuência com o acordo individual. Essa decisão

ainda pode ser revista.)
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29 - QUANDO O CONTRATO DE TRABALHO
DEVERÁ SER RESTABELECIDO? 

No prazo de dois dias corridos, contados da cessação do

estado de calamidade pública, da data estabelecida no

acordo individual como termo de encerramento do período

de suspensão pactuado ou da data de comunicação do

empregador que informe ao empregado sobre a sua decisão

de antecipar o fim do período de suspensão pactuado.

30 - A REDUÇÃO DE JORNADA E SALÁRIOS
E A SUSPENSÃO DO CONTRATO DE

TRABALHO PODEM SER CELEBRADAS
POR MEIO DE CONVENÇÃO COLETIVA?

Sim, tanto a redução de jornada e salários como a

suspensão do contrato de trabalho podem ser realizados por

negociação coletiva, desde que sejam observados os

requisitos de cada uma. 
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31 - A SUSPENSÃO DO CONTRATO,
REDUÇÃO DA JORNADA E SALÁRIOS SE
APLICAM AOS SERVIDORES PÚBLICOS? 

Não, essas medidas não se aplicam aos funcionários

(servidores) da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos

Municípios, dos órgãos da administração pública direta e

indireta, das empresas públicas e sociedades de economia

mista, inclusive das suas subsidiárias, e dos organismos

internacionais.

32 - O FUNCIONÁRIO TERÁ DIREITO A
ALGUM BENEFÍCIO DURANTE A REDUÇÃO

DOS SALÁRIOS E JORNADAS DE
TRABALHO? E DURANTE A SUSPENSÃO? 

Sim, para amparar o trabalhador neste período, foi criado o

Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da

Renda, que será um benefício 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.
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33 - COMO SERÁ REQUERIDO O
PAGAMENTO DESTE BENEFÍCIO?  

O patrão 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 e com essa informação será

efetuado o pagamento do benefício.

 

A forma de pagamento ainda não foi definida, mas o

governo deverá publicar em breve as normas para o

pagamento.

34 - E SE O EMPREGADOR NÃO FIZER A
COMUNICAÇÃO NO PRAZO? 

Caso o empregador não faça a comunicação no prazo legal

(10 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, ou seja, o valor normal

do salário, inclusive dos respectivos encargos sociais, até a

que informação seja prestada.
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A primeira parcela será paga no prazo de trinta dias,

contado da data da celebração do acordo, desde que a

celebração seja informada no prazo de 10 dias.

 

Caso a informação não seja prestada no prazo, a data de

início do Benefício será fixada na data em que a informação

tenha sido efetivamente prestada e o benefício será devido

pelo restante do período pactuado, sendo que a   primeira

parcela, será paga no prazo de trinta dias, contado da data

em que a informação tenha sido efetivamente prestada.

36 - QUAL SERÁ O VALOR DO BENEFÍCIO?
O valor do 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.
 

Na hipótese de redução da jornada de trabalho e de salário,

será calculado aplicando-se sobre a base de cálculo o

percentual da redução, ou seja, se o funcionário tiver sua

jornada de trabalho e salário reduzidos em 25%, receberá

25% do valor da parcela de seguro desemprego que teria

direito.

35 - QUANDO SERÁ PAGO O BENEFÍCIO?  
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Em caso de suspensão do contrato de trabalho, o 

empregado receberá o  equivalente a 100% do valor do

seguro-desemprego que teria direito, salvo nos casos em que

a empresa empregadora,   tiver auferido, no ano de 2019,

receita bruta superior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e

oitocentos mil reais), situação em que o funcionário receberá

do governo o valor de 70% do seguro desemprego que teria

direito, enquanto a empresa deverá arcar com ajuda

compensatória mensal no valor de trinta por cento do valor

do salário do empregado.

 

Destaca-se que o valor máximo possível da parcela seguro

desemprego é de R$1.813.03 (um mil oitocentos e treze reais

e três centavos).

37 - COMO É CALCULADO O VALOR DA
PARCELA SEGURO DESEMPREGO?

Para calcular o valor da parcela seguro desemprego é

necessário, primeiramente obter a média dos últimos 03

salários recebidos pelo funcionário, ou seja, somar todos

salários e dividir por 3.

 

Se o resultado for de até R$ 1.599,61, multiplica-se o salário

médio por 0,80. O resultado será o valor da parcela seguro

desemprego.
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Caso, o resultado for superior a R$1.599,62 e inferior

R$2.666,29, o que exceder a R$1.599,61 multiplica-se por

0,50 e soma-se a R$1.279,69. 

 

Por exemplo, o empregado que teve uma média salarial de

R$2.000,00, deverá multiplicar R$400,38 (diferença entre

R$1.599,61 e o salário de R$2.000,00) por 0,50. O resultado,

que é de R$200,19, deverá ser somado a R$1.279,69. Ou seja,

a parcela do seguro desemprego de um trabalhador com

média salarial de R$2000,00 é de R$1.479,88.

 

Por fim, caso a média salarial seja superior a R$2.666,29

obrigatoriamente a parcela seguro desemprego será de

R$1.813,03 (um mil oitocentos e treze reais e três centavos),

valor máximo possível da parcela.

38 - SE EU RECEBER O BENEFÍCIO
EMERGENCIAL TEREI DIREITO AO SEGURO
DESEMPREGO, CASO SEJA DEMITIDO SEM

JUSTA CAUSA?

Sim, o recebimento do benefício não impede a concessão e

não altera o valor do seguro-desemprego que o empregado

vier a ter direito, desde que cumpridos os requisitos

necessários para o recebimento, no momento de eventual

dispensa.
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Sim, no entanto   se a empresa que tiver auferido, no ano-

calendário de 2019, receita bruta superior a R$ 4.800.000,00

(quatro milhões e oitocentos mil reais), somente poderá

suspender o contrato de trabalho de seus empregados

mediante o pagamento de ajuda compensatória mensal no

valor de trinta por cento do valor do salário do empregado,

durante o período da suspensão temporária de trabalho

pactuada.

40 - TODOS OS FUNCIONÁRIOS PODERÃO
TER A REDUÇÃO DE SALÁRIOS E JORNADA

OU SUSPENSÃO DO CONTRATO DE
TRABALHO?

Sim, inclusive os aprendizes e os trabalhadores com jornada

parcial, desde que possuam vínculo formal de emprego

(carteira assinada), no entanto, para os trabalhadores  com

salário igual ou inferior a R$ 3.135,00 (três mil cento e trinta e

cinco reais) ou portadores de diploma de nível superior que

percebam salário mensal igual ou superior a R$12.202,12

(doze mil duzentos e dois reais e doze centavos), as medidas 

 

39 - TODAS AS EMPRESAS PODERÃO
SUSPENDER O CONTRATO DE TRABALHO

OU REDUZIR SALÁRIOS E JORNADA? 
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deverão ser implementadas por meio de acordo individual ou

de negociação coletiva, enquanto para os demais

trabalhadores as medidas somente poderão ser

estabelecidas por convenção ou acordo coletivo, com

exceção  da redução de jornada de trabalho e de salário de

vinte e cinco por cento, que poderá ser realizada por meio

de acordo individual.

41 - O FUNCIONÁRIO DEVERÁ TER UM
TEMPO MÍNIMO DE SERVIÇO PARA TER

DIREITO AO BENEFÍCIO?

Não, o benefício será pago ao empregado

independentemente do cumprimento de qualquer período

aquisitivo, de tempo de vínculo empregatício e de número de

salários recebidos.

No entanto, não terão direito ao recebimento os

empregados que estejam ocupando cargo ou emprego

público, cargo em comissão de livre nomeação e

exoneração ou titular de mandato eletivo ou ainda que

esteja em gozo de seguro-desemprego, em qualquer de suas

modalidades, de bolsa de qualificação profissional ou de

benefício de prestação continuada do Regime Geral de

Previdência Social ou dos Regimes Próprios de Previdência

Social, exceto pensão por morte ou auxílio-acidente.
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Sim, o empregado com mais de um vínculo formal de

emprego poderá receber cumulativamente um benefício

para cada vínculo com redução proporcional de jornada de

trabalho e de salário ou com suspensão temporária do

contrato de trabalho, no entanto, se o vínculo for na

modalidade de contrato intermitente, o valor do benefício

para este contrato, será de R$600,00 (seiscentos reais). 

No entanto, se o trabalhador possuir mais de um contrato de

trabalho intermitente, terá direito a apenas um benefício, no

valor de R$600,00 (seiscentos reais), por 03 meses.

43 - O BENEFÍCIO ASSISTENCIAL PODE SER
CUMULADO COM ALGUMA AJUDA

COMPENSATÓRIA PAGA PELO
EMPREGADOR?

Sim, pode-se acumular o benefício assistencial com ajuda

compensatória que por ventura o empregador venha a pagar

ao funcionário, porém, o valor desta ajuda deverá ser

pactuado através de acordo individual ou negociação

coletiva, terá natureza indenizatória,  não integrará o

a base de cálculo do imposto sobre a renda retido na fonte

ou da declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda 

 

42 - QUEM TIVER MAIS DE UM EMPREGO
PODE RECEBER O BENEFÍCIO?
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da pessoa física do empregado, não integrará a base de

cálculo do valor devido ao FGTS e poderá ser excluída do

lucro líquido para fins de determinação do imposto sobre a

renda da pessoa jurídica e da Contribuição Social sobre o

Lucro Líquido das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real.

44 - O EMPREGADO POSSUI ALGUMA
GARANTIA DE EMPREGO DURANTE A

SUSPENSÃO OU REDUÇÃO DA JORNADA DE
TRABALHO?

Sim, o empregado que receber o benefício emergencial terá

a garantia provisória no emprego durante e após a

suspensão do contrato ou redução da jornada e do salário,

pelo período equivalente ao acordado para a redução (até

90 dias) ou a suspensão (até 60 dias). Por exemplo, se o

empregado tem seu contrato de trabalho suspenso por 45

dias, terá garantia durante toda a suspensão e por mais 45

(quarenta e cinco) dias após o restabelecimento do

contrato.
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Sim, se o patrão optar por dispensar o empregado sem justa

causa durante o período de garantia provisória, além das

verbas rescisórias previstas na legislação pagará também

uma indenização que será calculada da seguinte forma:

 

Na hipótese de Redução salarial de 25 a 50%, a indenização

será de 50% do salário a que o empregado teria direito no

período de garantia provisória no emprego;

 

Na hipótese de Redução salarial de 50 a 60% a indenização

será de 75% do salário a que o empregado teria direito no

período de garantia provisória no emprego, e;

 

Na hipótese de Redução salarial superior à 70% ou

suspensão do contrato de trabalho a indenização será de

100% do salário que o empregado teria direito no período de

garantia provisória no emprego.  

 

Por exemplo, se o empregado teve a redução de sua jornada

em 40%, durante 30 dias, e foi dispensado sem justa causa,

este terá direito a indenização de 50% do salário que

receberia durante 60 dias.

45 - MESMO COM A GARANTIA
PROVISÓRIA O EMPREGADO PODERÁ SER

DISPENSADO SEM JUSTA CAUSA?
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Sim, o empregador poderá estabelecer que os percentuais

de redução de jornada de trabalho e de salário sejam

diversos das faixas já estabelecidas (25%, 50% e 75%) desde

que faça através de convenção ou acordo coletivo e o

pagamento do benefício assistencial será da seguinte

forma: 

 

Redução de jornada inferior a 25%: não terá direito ao

benefício emergencial;

 

Redução igual ou maior que 25% e menor que 50%:

benefício emergencial no valor de 25% do seguro-

desemprego;

 

Redução igual ou maior que 50% e menor que 70%:

benefício emergencial no valor de 50% do seguro-

desemprego;

 

Redução igual ou superior a 70%: benefício emergencial no

valor de 70% do seguro-desemprego.

46 - O EMPREGADOR PODERÁ REDUZIR A
JORNADA DE TRABALHO E O SALÁRIO POR
PERÍODO DIFERENTE DO ESTABELECIDO NA

MP 936/2020?
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Estas são algumas das principais alterações promovidas na

Legislação Trabalhista, durante o período da pandemia do

Covid - 19 (Coronavírus).

 

No entanto, importante destacar que após a publicação

deste material, podem haver alterações na legislação e

caso hajam, será sempre realizada a atualização deste

guia.  

 

Por isso, ao final deste E-book, constará sempre a data de

atualização do mesmo.  Fiquem atentos!

 

Por fim, destaca-se que o material é um informativo digital e  

gratuito, elaborado para esclarecer possíveis dúvidas sobre

os alterações trabalhistas decorrentes do estado de

calamidade pública, ocasionado pelo coronavírus. O caso

concreto deve ser analisado de modo único e

individualizado por um advogado especialista.

 

Assim, em caso de dúvidas, consulte sempre um advogado

de sua confiança.

 

37



Graduada em Direito pela
Universidade Anhanguera Uniderp

- 2014;  Pós Graduada em Direito
Processual Civil pela Faculdade

Damásio de Jesus - 2017; Pós
Graduanda em Direito Penal e
Processo Penal Aplicados pela
Escola Brasileira de Direito -

EBRADI - UNA.
Email: ncosta.adv@hotmail.com

AMANDA CÁSSIA DA
SILVA COSTA

ADVOGADA
OAB/MS 17.964

Graduada em Direito pela
Universidade Anhanguera Uniderp

- 2013;  Pós Graduanda em Direito
Processual Civil.

Email:
amanda_cassia@hotmail.com

KAMILLA CAMPOS
AMORIM
ADVOGADA

OAB/MS 21.003

Graduada em Direito pela
Universidade Católica Dom Bosco -

UCDB - 2014;  Pós Graduada em
Direito do Trabalho e Processo do
Trabalho pela Faculdade Damásio

de Jesus - 2019.
Email:

kamillacamposadv@hotmail.com

NATHIELLY DA SILVA
COSTA

ADVOGADA
OAB/MS 24.834

Fontes: Lei 13.979/2020, Medida Provisória 927/2020, Medida Provisória

936/2020 e Portaria 356/2020 do Ministério da Saúde.

SOBRE AS AUTORAS:

Essa obra é protegida pela Lei 9610/98 (direitos autorais) e Art.

184 do Código Penal.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv927.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv936.htm
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-356-de-11-de-marco-de-2020-247538346


(067) 3247-2401

Rua Ambrosina Paes Coelho, nº 283,

Sala B, Centro - Costa Rica - MS,

79550-000

camposcostaadvocacia@hotmail.com

www.camposcostaadvocacia.com.br

camposcostaadvocacia

camposcostaadvocacia

Atualizado em 07/04/2020

https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=556732472401
https://g.page/camposcostaadvocacia?share
https://www.facebook.com/camposcostaadvocacia/
https://www.instagram.com/camposcostadvocacia/
https://www.camposcostaadvocacia.com.br/
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=556732472401
https://g.page/camposcostaadvocacia?share
https://www.facebook.com/camposcostaadvocacia/
https://www.instagram.com/camposcostadvocacia/

