
MEDIDAS TRABALHISTAS 
PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19



TELETRABALHO

 O teletrabalho está previsto 
nos art. 75-A ao 75-E, e pode ser 
conceituado como: a) modalida-
de de trabalho realizado fora das 
dependências do empregador; e 
b) com a utilização de tecnologias 
de informação e de comunica-
ção. Constitui um gênero que 
abrange todas as espécies que 
preencham os dois requisitos 
acima, cujo exemplo mais 
comum é o home office, no qual o 
trabalho é realizado de dentro da 
casa do empregado.

 O teletrabalhador é empre-
gado subordinado, sujeito à 
supervisão por meios telemáti-
cos e informatizados, como esta-
belece o parágrafo único, do 
artigo 6º, da CLT, e possui os 
mesmos direitos dos emprega-
dos que trabalham presencial-
mente no estabelecimento do 
empregador.
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COMISSÃO DE DIREITO DO TRABALHO DA ORDEM 
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EM CONJUNTO COM A 1ª SUBSEÇÃO DA 
OAB-COLATINA

 Por força do art. 4º da 
Medida Provisória nº 927/2020, é 
permitido à empresa, indepen-
dentemente de acordo individual 
ou coletivo, alterar o regime de 
trabalho presencial para o teletra-
balho e posteriormente reverter 
para a modalidade presencial. 

 Para tanto, basta que o em-
pregador notifique o empregado 
com antecedência de 48 horas, 
por escrito ou por meio eletrôni-
co, sendo dispensado o registro 
prévio da alteração no contrato 
individual de trabalho.

 A responsabilidade pela 
aquisição, manutenção, forneci-
mento de equipamentos tecnoló-
gicos e infraestrutura necessária 
deverá estar prevista no contrato 
escrito, que terá prazo de até 
trinta dias para ser firmado, a 
partir da mudança de regime de 
trabalho. 

 

 
 De acordo com o art. 13, 
da Medida Provisória 927/2020, 
o empregador poderá antecipar 
feriados, como por exemplo: 07 
de setembro, 15 de novembro, 
aniversários da cidade, dentre 
outros em que a empresa sus-
penderia suas atividades. 

 Para tanto, a empresa pre-
cisa informar aos empregados 
com antecedência mínima de 48 
horas e deixar claro quais os 
feriados que estão sendo anteci-
pados. 

 No que diz respeito a ante-
cipação de feriados RELIGIO-

SOS (p.ex. páscoa, finados e 
natal), a empresa precisa da 
anuência do empregado, por 
meio de acordo individual escri-
to.
 
 Diferente da concessão 
das férias antecipadas que 
geram maiores custos a empre-
gadora, a antecipação de feria-
dos se torna vantajosa visto 
que, caso a empresa esteja 
fechada atualmente, os funcio-
nários poderão ficar em casa e, 
assim que as atividades se nor-
malizarem, haverá maior cons-
tância na produtividade, uma 
vez que as atividades não serão 
novamente suspensas pelos 
feriados já gozados. Poderá 
ainda lançar tais horas positivas 
em banco de horas próprio para  
posterior compensação.

BANCO 
DE HORAS 
 Em relação a utilização de 
BANCO DE HORAS, a CLT já 
possui previsão para tanto em 
seu art. 59, estabelecendo que 
este poderá ser anual (através 

Na hipótese do empregado não 
possuir os equipamentos e infra-
estrutura necessária para a pres-
tação do trabalho: 

• O empregador poderá forne-
cê-los em regime de comoda-
to e pagar pelos serviços de 
infraestrutura – que não 
terão natureza salarial; ou

• Não podendo ser possível o 
oferecimento do regime de 
comodato, a jornada de traba-
lho será computada como 
tempo de trabalho à disposi-
ção do empregador. 

 O tempo de uso de aplicati-
vos e programas de comunica-
ção, como WhatsApp, fora da 
jornada de trabalho normal do 
empregado não constitui tempo à 
disposição, regime de prontidão 
ou de sobreaviso, não 
sendo possível, dessa 
forma, caracteriza-
ção de horas extras.

 O regime de teletra-
balho (trabalho remoto 
ou trabalho à distân-
cia) também passa 
a ser permitido 
também para estagi-
ários e aprendizes.

de norma coletiva) ou semes-
tral (através de acordo individu-
al). 

 Nos termos do art. 14, da 
Medida Provisória nº 927/2020, 
a empresa está autorizada a 
interromper as suas atividades 
e constituir com os seus empre-
gados um regime especial de 
compensação de jornada, por 
meio de banco de horas estabe-
lecido por acordo individual ou 
coletivo.

 O prazo para compensa-
ção do banco de horas passa a 
ser de até 18 meses e o empre-
gado poderá ter sua jornada 



TELETRABALHO

 O teletrabalho está previsto 
nos art. 75-A ao 75-E, e pode ser 
conceituado como: a) modalida-
de de trabalho realizado fora das 
dependências do empregador; e 
b) com a utilização de tecnologias 
de informação e de comunica-
ção. Constitui um gênero que 
abrange todas as espécies que 
preencham os dois requisitos 
acima, cujo exemplo mais 
comum é o home office, no qual o 
trabalho é realizado de dentro da 
casa do empregado.

 O teletrabalhador é empre-
gado subordinado, sujeito à 
supervisão por meios telemáti-
cos e informatizados, como esta-
belece o parágrafo único, do 
artigo 6º, da CLT, e possui os 
mesmos direitos dos emprega-
dos que trabalham presencial-
mente no estabelecimento do 
empregador.

 Os impactos da pandemia do COVID-19 no mercado de trabalho no 
Brasil e no mundo está sendo devastador.

 Levantamento feito pelo Sebrae aponta que, em 9 de abril desse ano, 
mais 600 (seiscentas) milpequenas e micro empresas já encerraram suas 
atividades e que mais de 9 milhões de funcionários foram demitidos em 
razão dos efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus.¹

 Essa mesma pesquisa revela que 29% desses empresários desco-
nheciam as linhas de crédito disponibilizadas para evitar demissões e 57% 
apenas ouviram falar a respeito.

 Nesse quadro, a Comissão de Direito do Trabalho da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil, Seccional do Espírito Santo, em conjunto com Comis-
são de Direito do Trabalho da 1ª subseção da OAB- Colatina, elaborou a 
presente cartilha, a fim de informar à sociedade (empresas e trabalhado-
res) as principais informações sobre os programas de crédito oferecidos 
pelo Governo Federal e as medidas trabalhistas apresentadas para o 
enfrentamento dessa crise, buscando, assim, prestar a sua colaboração 
para a manutenção dos empregados e da renda do trabalhador, na tentati-
va de se manter uma sociedade mais justa e igualitária, função primordial 
da Ordem dos Advogados do Brasil.
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¹CNN Brasil. Mais de 600 mil pequenas empresas fecharam as portas com coronavírus. 
Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/04/09/mais-de-600-mil-pequenas-empresas 
-fecharam-as-portas-com-coronavirus>. Acesso em 23/04/2020

 Por força do art. 4º da 
Medida Provisória nº 927/2020, é 
permitido à empresa, indepen-
dentemente de acordo individual 
ou coletivo, alterar o regime de 
trabalho presencial para o teletra-
balho e posteriormente reverter 
para a modalidade presencial. 

 Para tanto, basta que o em-
pregador notifique o empregado 
com antecedência de 48 horas, 
por escrito ou por meio eletrôni-
co, sendo dispensado o registro 
prévio da alteração no contrato 
individual de trabalho.

 A responsabilidade pela 
aquisição, manutenção, forneci-
mento de equipamentos tecnoló-
gicos e infraestrutura necessária 
deverá estar prevista no contrato 
escrito, que terá prazo de até 
trinta dias para ser firmado, a 
partir da mudança de regime de 
trabalho. 
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da Medida Provisória 927/2020, 
o empregador poderá antecipar 
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de setembro, 15 de novembro, 
aniversários da cidade, dentre 
outros em que a empresa sus-
penderia suas atividades. 
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cisa informar aos empregados 
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feriados que estão sendo anteci-
pados. 
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anuência do empregado, por 
meio de acordo individual escri-
to.
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das férias antecipadas que 
geram maiores custos a empre-
gadora, a antecipação de feria-
dos se torna vantajosa visto 
que, caso a empresa esteja 
fechada atualmente, os funcio-
nários poderão ficar em casa e, 
assim que as atividades se nor-
malizarem, haverá maior cons-
tância na produtividade, uma 
vez que as atividades não serão 
novamente suspensas pelos 
feriados já gozados. Poderá 
ainda lançar tais horas positivas 
em banco de horas próprio para  
posterior compensação.

BANCO 
DE HORAS 
 Em relação a utilização de 
BANCO DE HORAS, a CLT já 
possui previsão para tanto em 
seu art. 59, estabelecendo que 
este poderá ser anual (através 

Na hipótese do empregado não 
possuir os equipamentos e infra-
estrutura necessária para a pres-
tação do trabalho: 

• O empregador poderá forne-
cê-los em regime de comoda-
to e pagar pelos serviços de 
infraestrutura – que não 
terão natureza salarial; ou

• Não podendo ser possível o 
oferecimento do regime de 
comodato, a jornada de traba-
lho será computada como 
tempo de trabalho à disposi-
ção do empregador. 

 O tempo de uso de aplicati-
vos e programas de comunica-
ção, como WhatsApp, fora da 
jornada de trabalho normal do 
empregado não constitui tempo à 
disposição, regime de prontidão 
ou de sobreaviso, não 
sendo possível, dessa 
forma, caracteriza-
ção de horas extras.

 O regime de teletra-
balho (trabalho remoto 
ou trabalho à distân-
cia) também passa 
a ser permitido 
também para estagi-
ários e aprendizes.
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al). 

 Nos termos do art. 14, da 
Medida Provisória nº 927/2020, 
a empresa está autorizada a 
interromper as suas atividades 
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gados um regime especial de 
compensação de jornada, por 
meio de banco de horas estabe-
lecido por acordo individual ou 
coletivo.

 O prazo para compensa-
ção do banco de horas passa a 
ser de até 18 meses e o empre-
gado poderá ter sua jornada 
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comum é o home office, no qual o 
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casa do empregado.

 O teletrabalhador é empre-
gado subordinado, sujeito à 
supervisão por meios telemáti-
cos e informatizados, como esta-
belece o parágrafo único, do 
artigo 6º, da CLT, e possui os 
mesmos direitos dos emprega-
dos que trabalham presencial-
mente no estabelecimento do 
empregador.
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 Por força do art. 4º da 
Medida Provisória nº 927/2020, é 
permitido à empresa, indepen-
dentemente de acordo individual 
ou coletivo, alterar o regime de 
trabalho presencial para o teletra-
balho e posteriormente reverter 
para a modalidade presencial. 

 Para tanto, basta que o em-
pregador notifique o empregado 
com antecedência de 48 horas, 
por escrito ou por meio eletrôni-
co, sendo dispensado o registro 
prévio da alteração no contrato 
individual de trabalho.

 A responsabilidade pela 
aquisição, manutenção, forneci-
mento de equipamentos tecnoló-
gicos e infraestrutura necessária 
deverá estar prevista no contrato 
escrito, que terá prazo de até 
trinta dias para ser firmado, a 
partir da mudança de regime de 
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tempo de trabalho à disposi-
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disposição, regime de prontidão 
ou de sobreaviso, não 
sendo possível, dessa 
forma, caracteriza-
ção de horas extras.
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cia) também passa 
a ser permitido 
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comodato, a jornada de traba-
lho será computada como 
tempo de trabalho à disposi-
ção do empregador. 

 O tempo de uso de aplicati-
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de norma coletiva) ou semes-
tral (através de acordo individu-
al). 

 Nos termos do art. 14, da 
Medida Provisória nº 927/2020, 
a empresa está autorizada a 
interromper as suas atividades 
e constituir com os seus empre-
gados um regime especial de 
compensação de jornada, por 
meio de banco de horas estabe-
lecido por acordo individual ou 
coletivo.

 O prazo para compensa-
ção do banco de horas passa a 
ser de até 18 meses e o empre-
gado poderá ter sua jornada 



TELETRABALHO

 O teletrabalho está previsto 
nos art. 75-A ao 75-E, e pode ser 
conceituado como: a) modalida-
de de trabalho realizado fora das 
dependências do empregador; e 
b) com a utilização de tecnologias 
de informação e de comunica-
ção. Constitui um gênero que 
abrange todas as espécies que 
preencham os dois requisitos 
acima, cujo exemplo mais 
comum é o home office, no qual o 
trabalho é realizado de dentro da 
casa do empregado.

 O teletrabalhador é empre-
gado subordinado, sujeito à 
supervisão por meios telemáti-
cos e informatizados, como esta-
belece o parágrafo único, do 
artigo 6º, da CLT, e possui os 
mesmos direitos dos emprega-
dos que trabalham presencial-
mente no estabelecimento do 
empregador.
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 Por força do art. 4º da 
Medida Provisória nº 927/2020, é 
permitido à empresa, indepen-
dentemente de acordo individual 
ou coletivo, alterar o regime de 
trabalho presencial para o teletra-
balho e posteriormente reverter 
para a modalidade presencial. 

 Para tanto, basta que o em-
pregador notifique o empregado 
com antecedência de 48 horas, 
por escrito ou por meio eletrôni-
co, sendo dispensado o registro 
prévio da alteração no contrato 
individual de trabalho.

 A responsabilidade pela 
aquisição, manutenção, forneci-
mento de equipamentos tecnoló-
gicos e infraestrutura necessária 
deverá estar prevista no contrato 
escrito, que terá prazo de até 
trinta dias para ser firmado, a 
partir da mudança de regime de 
trabalho. 

 

 
 De acordo com o art. 13, 
da Medida Provisória 927/2020, 
o empregador poderá antecipar 
feriados, como por exemplo: 07 
de setembro, 15 de novembro, 
aniversários da cidade, dentre 
outros em que a empresa sus-
penderia suas atividades. 

 Para tanto, a empresa pre-
cisa informar aos empregados 
com antecedência mínima de 48 
horas e deixar claro quais os 
feriados que estão sendo anteci-
pados. 

 No que diz respeito a ante-
cipação de feriados RELIGIO-

SOS (p.ex. páscoa, finados e 
natal), a empresa precisa da 
anuência do empregado, por 
meio de acordo individual escri-
to.
 
 Diferente da concessão 
das férias antecipadas que 
geram maiores custos a empre-
gadora, a antecipação de feria-
dos se torna vantajosa visto 
que, caso a empresa esteja 
fechada atualmente, os funcio-
nários poderão ficar em casa e, 
assim que as atividades se nor-
malizarem, haverá maior cons-
tância na produtividade, uma 
vez que as atividades não serão 
novamente suspensas pelos 
feriados já gozados. Poderá 
ainda lançar tais horas positivas 
em banco de horas próprio para  
posterior compensação.

BANCO 
DE HORAS 
 Em relação a utilização de 
BANCO DE HORAS, a CLT já 
possui previsão para tanto em 
seu art. 59, estabelecendo que 
este poderá ser anual (através 

Na hipótese do empregado não 
possuir os equipamentos e infra-
estrutura necessária para a pres-
tação do trabalho: 

• O empregador poderá forne-
cê-los em regime de comoda-
to e pagar pelos serviços de 
infraestrutura – que não 
terão natureza salarial; ou

• Não podendo ser possível o 
oferecimento do regime de 
comodato, a jornada de traba-
lho será computada como 
tempo de trabalho à disposi-
ção do empregador. 

 O tempo de uso de aplicati-
vos e programas de comunica-
ção, como WhatsApp, fora da 
jornada de trabalho normal do 
empregado não constitui tempo à 
disposição, regime de prontidão 
ou de sobreaviso, não 
sendo possível, dessa 
forma, caracteriza-
ção de horas extras.

 O regime de teletra-
balho (trabalho remoto 
ou trabalho à distân-
cia) também passa 
a ser permitido 
também para estagi-
ários e aprendizes.

de norma coletiva) ou semes-
tral (através de acordo individu-
al). 

 Nos termos do art. 14, da 
Medida Provisória nº 927/2020, 
a empresa está autorizada a 
interromper as suas atividades 
e constituir com os seus empre-
gados um regime especial de 
compensação de jornada, por 
meio de banco de horas estabe-
lecido por acordo individual ou 
coletivo.

 O prazo para compensa-
ção do banco de horas passa a 
ser de até 18 meses e o empre-
gado poderá ter sua jornada 



TELETRABALHO

 O teletrabalho está previsto 
nos art. 75-A ao 75-E, e pode ser 
conceituado como: a) modalida-
de de trabalho realizado fora das 
dependências do empregador; e 
b) com a utilização de tecnologias 
de informação e de comunica-
ção. Constitui um gênero que 
abrange todas as espécies que 
preencham os dois requisitos 
acima, cujo exemplo mais 
comum é o home office, no qual o 
trabalho é realizado de dentro da 
casa do empregado.

 O teletrabalhador é empre-
gado subordinado, sujeito à 
supervisão por meios telemáti-
cos e informatizados, como esta-
belece o parágrafo único, do 
artigo 6º, da CLT, e possui os 
mesmos direitos dos emprega-
dos que trabalham presencial-
mente no estabelecimento do 
empregador.

 Por força do art. 4º da 
Medida Provisória nº 927/2020, é 
permitido à empresa, indepen-
dentemente de acordo individual 
ou coletivo, alterar o regime de 
trabalho presencial para o teletra-
balho e posteriormente reverter 
para a modalidade presencial. 

 Para tanto, basta que o em-
pregador notifique o empregado 
com antecedência de 48 horas, 
por escrito ou por meio eletrôni-
co, sendo dispensado o registro 
prévio da alteração no contrato 
individual de trabalho.

 A responsabilidade pela 
aquisição, manutenção, forneci-
mento de equipamentos tecnoló-
gicos e infraestrutura necessária 
deverá estar prevista no contrato 
escrito, que terá prazo de até 
trinta dias para ser firmado, a 
partir da mudança de regime de 
trabalho. 
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APROVEITAMENTO 
E ANTECIPAÇÃO 
DE FERIADOS
 
 De acordo com o art. 13, 
da Medida Provisória 927/2020, 
o empregador poderá antecipar 
feriados, como por exemplo: 07 
de setembro, 15 de novembro, 
aniversários da cidade, dentre 
outros em que a empresa sus-
penderia suas atividades. 

 Para tanto, a empresa pre-
cisa informar aos empregados 
com antecedência mínima de 48 
horas e deixar claro quais os 
feriados que estão sendo anteci-
pados. 

 No que diz respeito a ante-
cipação de feriados RELIGIO-

SOS (p.ex. páscoa, finados e 
natal), a empresa precisa da 
anuência do empregado, por 
meio de acordo individual escri-
to.
 
 Diferente da concessão 
das férias antecipadas que 
geram maiores custos a empre-
gadora, a antecipação de feria-
dos se torna vantajosa visto 
que, caso a empresa esteja 
fechada atualmente, os funcio-
nários poderão ficar em casa e, 
assim que as atividades se nor-
malizarem, haverá maior cons-
tância na produtividade, uma 
vez que as atividades não serão 
novamente suspensas pelos 
feriados já gozados. Poderá 
ainda lançar tais horas positivas 
em banco de horas próprio para  
posterior compensação.

BANCO 
DE HORAS 
 Em relação a utilização de 
BANCO DE HORAS, a CLT já 
possui previsão para tanto em 
seu art. 59, estabelecendo que 
este poderá ser anual (através 

elastecida em até 02 horas, 
desde que não sejam ultrapas-
sadas as 10 horas diárias de 
jornada (descontando-se o horá-
rio de descanso intrajornada/al-
moço).

 Em que pese a gestão do 
banco de horas seja feita pelo 
empregador, no caso de o em-
pregado possuir saldo positivo 
de banco de horas, anteriores à 
decretação de estado de calami-
dade pública em 20/03/2020, 
estas deverão ser pagas normal-
mente como horas extras, tendo 
em vista a ausência de determi-
nação contrária na MP 927/2020 
e aplicação do Art. 8º, caput, da 
CLT.

 Já em relação as horas 
negativas anteriores ao Decreto 
06/2020, o empregador poderá 
instaurar dois bancos de horas 
distintos, dando prioridade ao 
cumprimento das horas devidas 
anteriores ao estado de calami-
dade instaurado, vez 
que o prazo para 
o cumprimen-
to dessas é 
menor. 

Na hipótese do empregado não 
possuir os equipamentos e infra-
estrutura necessária para a pres-
tação do trabalho: 

• O empregador poderá forne-
cê-los em regime de comoda-
to e pagar pelos serviços de 
infraestrutura – que não 
terão natureza salarial; ou

• Não podendo ser possível o 
oferecimento do regime de 
comodato, a jornada de traba-
lho será computada como 
tempo de trabalho à disposi-
ção do empregador. 

 O tempo de uso de aplicati-
vos e programas de comunica-
ção, como WhatsApp, fora da 
jornada de trabalho normal do 
empregado não constitui tempo à 
disposição, regime de prontidão 
ou de sobreaviso, não 
sendo possível, dessa 
forma, caracteriza-
ção de horas extras.

 O regime de teletra-
balho (trabalho remoto 
ou trabalho à distân-
cia) também passa 
a ser permitido 
também para estagi-
ários e aprendizes.

pagamento da gratificação 
natalina, qual seja, 20/12/2020 
(art. 8º); e
 
• Efetuar o pagamento das 
férias até o 5º dia útil do mês 
subsequente ao início do gozo 
das férias.

 A conversão de parte das 
férias em abono pecuniário estará 
sujeita a concordância do empre-
gador e poderão ser pagas até o 
dia 20/12/2020 (art. 8º, parágrafo 
único).

 No caso de rescisão do con-
trato de trabalho, eventuais valores 
de férias não quitados deverão ser 
pagos com o restante das verbas 
rescisórias.

 A empresa 
também poderá ajus-
tar com o empre
gado, por meio de acordo individu-
al, escrito, a antecipação de perío-
dos futuros de férias, o que dá 
margem à possibilidade de anteci-
pação de mais do que um período 
de férias.

 Em relação aos profissionais 
da área de saúde ou aqueles que 
desempenhem funções essen-

(toda a empresa ou apenas um 
setor ou coletividade da empresa) 
com antecedência de no mínimo 
quarenta e oito horas;

• Fracionamento em mais de 2 
(dois) períodos de férias coletivas 
por ano, sendo que cada período 
não poderá ser a 10 (dez) dias;

• Concessão férias coletivas aos 
empregados que não tenham com-
pletado o período aquisitivo (art. 
140 da CLT).

 Para a adoção dessa medida, a 
empresa não precisa fazer prévia 
comunicação à Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho nem os sindi-
catos da categoria, podendo;

 Findas as férias coletivas, inicia-
-se novo período aquisitivo.

 No que diz respeito ao pagamen-
to de férias coletivas, a  empresa 

deve observar as mesmas regras 
vigentes para o pagamento de 
férias antecipadas individuais, 
conforme exposto no item ante-

rior.

mento das férias individuais, per-
mitindo a antecipação das 
mesmas no período de calami-
dade pública, ainda que o empre-
gado não tenha completado o 
período aquisitivo desse direito.

 Para tanto, a empresa deve 
observar os seguintes requisitos:

• A  comunicação da antecipa-
ção com no mínimo quarenta 
e oito horas de antecedência; 

• Comunicação por escrito 
(pode ser meio eletrônico) 
com indicação do período de 
gozo;

• O período de concessão não 
poderá ser inferior a 5 (cinco) 
dias;

• Priorizar a concessão dessa 
medida aos trabalhadores 
que pertençam ao grupo de 
risco do COVID-19.

 Em relação ao pagamento 
da antecipação as férias, a em-
presa pode: 

• Pagar o abono de um terço 
de férias após a concessão 
das férias, até a data fatal de 

ciais, a empresa fica autorizada a 
suspender o gozo das férias ou 
licenças não remuneradas, comu-
nicando o empregado com ante-
cedência de 48 (quarenta e oito 
horas).

FÉRIAS 
COLETIVAS

 Nos termos da Medida Pro-
visória nº 927/2020, a empresa 
poderá flexibilizar a concessão de 
férias coletivas, desde que obser-
vados os seguintes requisitos:

• Comunicação do conjunto 
de empregados afetados 

BENEFÍCIO EMERGENCIAL
DE PROTEÇÃO AO
EMPREGO E RENDA (BEPER)

ANTECIPAÇÃO 
DE FÉRIAS 
INDIVIDUAIS

 A Consolidação das Leis 
Trabalhistas, assegura o direito 
de férias aos trabalhadores, 
sejam elas férias individuais ou 
férias coletivas.

 As férias individuais são 
obrigatórias e deverão ser conce-
didas anualmente, após o perío-
do de trabalho de 12 (doze) 
meses, sem prejuízo da remune-
ração do empregado (art. 129 da 
CLT).

 Com a Medida Provisória 
nº 927/20, a empresa poderá 
flexibilizar a concessão e o paga-

de norma coletiva) ou semes-
tral (através de acordo individu-
al). 

 Nos termos do art. 14, da 
Medida Provisória nº 927/2020, 
a empresa está autorizada a 
interromper as suas atividades 
e constituir com os seus empre-
gados um regime especial de 
compensação de jornada, por 
meio de banco de horas estabe-
lecido por acordo individual ou 
coletivo.

 O prazo para compensa-
ção do banco de horas passa a 
ser de até 18 meses e o empre-
gado poderá ter sua jornada 



TELETRABALHO

 O teletrabalho está previsto 
nos art. 75-A ao 75-E, e pode ser 
conceituado como: a) modalida-
de de trabalho realizado fora das 
dependências do empregador; e 
b) com a utilização de tecnologias 
de informação e de comunica-
ção. Constitui um gênero que 
abrange todas as espécies que 
preencham os dois requisitos 
acima, cujo exemplo mais 
comum é o home office, no qual o 
trabalho é realizado de dentro da 
casa do empregado.

 O teletrabalhador é empre-
gado subordinado, sujeito à 
supervisão por meios telemáti-
cos e informatizados, como esta-
belece o parágrafo único, do 
artigo 6º, da CLT, e possui os 
mesmos direitos dos emprega-
dos que trabalham presencial-
mente no estabelecimento do 
empregador.

 Por força do art. 4º da 
Medida Provisória nº 927/2020, é 
permitido à empresa, indepen-
dentemente de acordo individual 
ou coletivo, alterar o regime de 
trabalho presencial para o teletra-
balho e posteriormente reverter 
para a modalidade presencial. 

 Para tanto, basta que o em-
pregador notifique o empregado 
com antecedência de 48 horas, 
por escrito ou por meio eletrôni-
co, sendo dispensado o registro 
prévio da alteração no contrato 
individual de trabalho.

 A responsabilidade pela 
aquisição, manutenção, forneci-
mento de equipamentos tecnoló-
gicos e infraestrutura necessária 
deverá estar prevista no contrato 
escrito, que terá prazo de até 
trinta dias para ser firmado, a 
partir da mudança de regime de 
trabalho. 

 

 
 De acordo com o art. 13, 
da Medida Provisória 927/2020, 
o empregador poderá antecipar 
feriados, como por exemplo: 07 
de setembro, 15 de novembro, 
aniversários da cidade, dentre 
outros em que a empresa sus-
penderia suas atividades. 

 Para tanto, a empresa pre-
cisa informar aos empregados 
com antecedência mínima de 48 
horas e deixar claro quais os 
feriados que estão sendo anteci-
pados. 

 No que diz respeito a ante-
cipação de feriados RELIGIO-

SOS (p.ex. páscoa, finados e 
natal), a empresa precisa da 
anuência do empregado, por 
meio de acordo individual escri-
to.
 
 Diferente da concessão 
das férias antecipadas que 
geram maiores custos a empre-
gadora, a antecipação de feria-
dos se torna vantajosa visto 
que, caso a empresa esteja 
fechada atualmente, os funcio-
nários poderão ficar em casa e, 
assim que as atividades se nor-
malizarem, haverá maior cons-
tância na produtividade, uma 
vez que as atividades não serão 
novamente suspensas pelos 
feriados já gozados. Poderá 
ainda lançar tais horas positivas 
em banco de horas próprio para  
posterior compensação.

BANCO 
DE HORAS 
 Em relação a utilização de 
BANCO DE HORAS, a CLT já 
possui previsão para tanto em 
seu art. 59, estabelecendo que 
este poderá ser anual (através 

elastecida em até 02 horas, 
desde que não sejam ultrapas-
sadas as 10 horas diárias de 
jornada (descontando-se o horá-
rio de descanso intrajornada/al-
moço).

 Em que pese a gestão do 
banco de horas seja feita pelo 
empregador, no caso de o em-
pregado possuir saldo positivo 
de banco de horas, anteriores à 
decretação de estado de calami-
dade pública em 20/03/2020, 
estas deverão ser pagas normal-
mente como horas extras, tendo 
em vista a ausência de determi-
nação contrária na MP 927/2020 
e aplicação do Art. 8º, caput, da 
CLT.

 Já em relação as horas 
negativas anteriores ao Decreto 
06/2020, o empregador poderá 
instaurar dois bancos de horas 
distintos, dando prioridade ao 
cumprimento das horas devidas 
anteriores ao estado de calami-
dade instaurado, vez 
que o prazo para 
o cumprimen-
to dessas é 
menor. 

Na hipótese do empregado não 
possuir os equipamentos e infra-
estrutura necessária para a pres-
tação do trabalho: 

• O empregador poderá forne-
cê-los em regime de comoda-
to e pagar pelos serviços de 
infraestrutura – que não 
terão natureza salarial; ou

• Não podendo ser possível o 
oferecimento do regime de 
comodato, a jornada de traba-
lho será computada como 
tempo de trabalho à disposi-
ção do empregador. 

 O tempo de uso de aplicati-
vos e programas de comunica-
ção, como WhatsApp, fora da 
jornada de trabalho normal do 
empregado não constitui tempo à 
disposição, regime de prontidão 
ou de sobreaviso, não 
sendo possível, dessa 
forma, caracteriza-
ção de horas extras.

 O regime de teletra-
balho (trabalho remoto 
ou trabalho à distân-
cia) também passa 
a ser permitido 
também para estagi-
ários e aprendizes.

pagamento da gratificação 
natalina, qual seja, 20/12/2020 
(art. 8º); e
 
• Efetuar o pagamento das 
férias até o 5º dia útil do mês 
subsequente ao início do gozo 
das férias.

 A conversão de parte das 
férias em abono pecuniário estará 
sujeita a concordância do empre-
gador e poderão ser pagas até o 
dia 20/12/2020 (art. 8º, parágrafo 
único).

 No caso de rescisão do con-
trato de trabalho, eventuais valores 
de férias não quitados deverão ser 
pagos com o restante das verbas 
rescisórias.

 A empresa 
também poderá ajus-
tar com o empre
gado, por meio de acordo individu-
al, escrito, a antecipação de perío-
dos futuros de férias, o que dá 
margem à possibilidade de anteci-
pação de mais do que um período 
de férias.

 Em relação aos profissionais 
da área de saúde ou aqueles que 
desempenhem funções essen-

(toda a empresa ou apenas um 
setor ou coletividade da empresa) 
com antecedência de no mínimo 
quarenta e oito horas;

• Fracionamento em mais de 2 
(dois) períodos de férias coletivas 
por ano, sendo que cada período 
não poderá ser a 10 (dez) dias;

• Concessão férias coletivas aos 
empregados que não tenham com-
pletado o período aquisitivo (art. 
140 da CLT).

 Para a adoção dessa medida, a 
empresa não precisa fazer prévia 
comunicação à Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho nem os sindi-
catos da categoria, podendo;

 Findas as férias coletivas, inicia-
-se novo período aquisitivo.

 No que diz respeito ao pagamen-
to de férias coletivas, a  empresa 

deve observar as mesmas regras 
vigentes para o pagamento de 
férias antecipadas individuais, 
conforme exposto no item ante-

rior.

mento das férias individuais, per-
mitindo a antecipação das 
mesmas no período de calami-
dade pública, ainda que o empre-
gado não tenha completado o 
período aquisitivo desse direito.

 Para tanto, a empresa deve 
observar os seguintes requisitos:

• A  comunicação da antecipa-
ção com no mínimo quarenta 
e oito horas de antecedência; 

• Comunicação por escrito 
(pode ser meio eletrônico) 
com indicação do período de 
gozo;

• O período de concessão não 
poderá ser inferior a 5 (cinco) 
dias;

• Priorizar a concessão dessa 
medida aos trabalhadores 
que pertençam ao grupo de 
risco do COVID-19.

 Em relação ao pagamento 
da antecipação as férias, a em-
presa pode: 

• Pagar o abono de um terço 
de férias após a concessão 
das férias, até a data fatal de 

ciais, a empresa fica autorizada a 
suspender o gozo das férias ou 
licenças não remuneradas, comu-
nicando o empregado com ante-
cedência de 48 (quarenta e oito 
horas).

FÉRIAS 
COLETIVAS

 Nos termos da Medida Pro-
visória nº 927/2020, a empresa 
poderá flexibilizar a concessão de 
férias coletivas, desde que obser-
vados os seguintes requisitos:

• Comunicação do conjunto 
de empregados afetados 

BENEFÍCIO EMERGENCIAL
DE PROTEÇÃO AO
EMPREGO E RENDA (BEPER)
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ANTECIPAÇÃO 
DE FÉRIAS 
INDIVIDUAIS

 A Consolidação das Leis 
Trabalhistas, assegura o direito 
de férias aos trabalhadores, 
sejam elas férias individuais ou 
férias coletivas.

 As férias individuais são 
obrigatórias e deverão ser conce-
didas anualmente, após o perío-
do de trabalho de 12 (doze) 
meses, sem prejuízo da remune-
ração do empregado (art. 129 da 
CLT).

 Com a Medida Provisória 
nº 927/20, a empresa poderá 
flexibilizar a concessão e o paga-

de norma coletiva) ou semes-
tral (através de acordo individu-
al). 

 Nos termos do art. 14, da 
Medida Provisória nº 927/2020, 
a empresa está autorizada a 
interromper as suas atividades 
e constituir com os seus empre-
gados um regime especial de 
compensação de jornada, por 
meio de banco de horas estabe-
lecido por acordo individual ou 
coletivo.

 O prazo para compensa-
ção do banco de horas passa a 
ser de até 18 meses e o empre-
gado poderá ter sua jornada 



TELETRABALHO

 O teletrabalho está previsto 
nos art. 75-A ao 75-E, e pode ser 
conceituado como: a) modalida-
de de trabalho realizado fora das 
dependências do empregador; e 
b) com a utilização de tecnologias 
de informação e de comunica-
ção. Constitui um gênero que 
abrange todas as espécies que 
preencham os dois requisitos 
acima, cujo exemplo mais 
comum é o home office, no qual o 
trabalho é realizado de dentro da 
casa do empregado.

 O teletrabalhador é empre-
gado subordinado, sujeito à 
supervisão por meios telemáti-
cos e informatizados, como esta-
belece o parágrafo único, do 
artigo 6º, da CLT, e possui os 
mesmos direitos dos emprega-
dos que trabalham presencial-
mente no estabelecimento do 
empregador.

 Por força do art. 4º da 
Medida Provisória nº 927/2020, é 
permitido à empresa, indepen-
dentemente de acordo individual 
ou coletivo, alterar o regime de 
trabalho presencial para o teletra-
balho e posteriormente reverter 
para a modalidade presencial. 

 Para tanto, basta que o em-
pregador notifique o empregado 
com antecedência de 48 horas, 
por escrito ou por meio eletrôni-
co, sendo dispensado o registro 
prévio da alteração no contrato 
individual de trabalho.

 A responsabilidade pela 
aquisição, manutenção, forneci-
mento de equipamentos tecnoló-
gicos e infraestrutura necessária 
deverá estar prevista no contrato 
escrito, que terá prazo de até 
trinta dias para ser firmado, a 
partir da mudança de regime de 
trabalho. 

 

 
 De acordo com o art. 13, 
da Medida Provisória 927/2020, 
o empregador poderá antecipar 
feriados, como por exemplo: 07 
de setembro, 15 de novembro, 
aniversários da cidade, dentre 
outros em que a empresa sus-
penderia suas atividades. 

 Para tanto, a empresa pre-
cisa informar aos empregados 
com antecedência mínima de 48 
horas e deixar claro quais os 
feriados que estão sendo anteci-
pados. 

 No que diz respeito a ante-
cipação de feriados RELIGIO-

SOS (p.ex. páscoa, finados e 
natal), a empresa precisa da 
anuência do empregado, por 
meio de acordo individual escri-
to.
 
 Diferente da concessão 
das férias antecipadas que 
geram maiores custos a empre-
gadora, a antecipação de feria-
dos se torna vantajosa visto 
que, caso a empresa esteja 
fechada atualmente, os funcio-
nários poderão ficar em casa e, 
assim que as atividades se nor-
malizarem, haverá maior cons-
tância na produtividade, uma 
vez que as atividades não serão 
novamente suspensas pelos 
feriados já gozados. Poderá 
ainda lançar tais horas positivas 
em banco de horas próprio para  
posterior compensação.

BANCO 
DE HORAS 
 Em relação a utilização de 
BANCO DE HORAS, a CLT já 
possui previsão para tanto em 
seu art. 59, estabelecendo que 
este poderá ser anual (através 

elastecida em até 02 horas, 
desde que não sejam ultrapas-
sadas as 10 horas diárias de 
jornada (descontando-se o horá-
rio de descanso intrajornada/al-
moço).

 Em que pese a gestão do 
banco de horas seja feita pelo 
empregador, no caso de o em-
pregado possuir saldo positivo 
de banco de horas, anteriores à 
decretação de estado de calami-
dade pública em 20/03/2020, 
estas deverão ser pagas normal-
mente como horas extras, tendo 
em vista a ausência de determi-
nação contrária na MP 927/2020 
e aplicação do Art. 8º, caput, da 
CLT.

 Já em relação as horas 
negativas anteriores ao Decreto 
06/2020, o empregador poderá 
instaurar dois bancos de horas 
distintos, dando prioridade ao 
cumprimento das horas devidas 
anteriores ao estado de calami-
dade instaurado, vez 
que o prazo para 
o cumprimen-
to dessas é 
menor. 

Na hipótese do empregado não 
possuir os equipamentos e infra-
estrutura necessária para a pres-
tação do trabalho: 

• O empregador poderá forne-
cê-los em regime de comoda-
to e pagar pelos serviços de 
infraestrutura – que não 
terão natureza salarial; ou

• Não podendo ser possível o 
oferecimento do regime de 
comodato, a jornada de traba-
lho será computada como 
tempo de trabalho à disposi-
ção do empregador. 

 O tempo de uso de aplicati-
vos e programas de comunica-
ção, como WhatsApp, fora da 
jornada de trabalho normal do 
empregado não constitui tempo à 
disposição, regime de prontidão 
ou de sobreaviso, não 
sendo possível, dessa 
forma, caracteriza-
ção de horas extras.

 O regime de teletra-
balho (trabalho remoto 
ou trabalho à distân-
cia) também passa 
a ser permitido 
também para estagi-
ários e aprendizes.

pagamento da gratificação 
natalina, qual seja, 20/12/2020 
(art. 8º); e
 
• Efetuar o pagamento das 
férias até o 5º dia útil do mês 
subsequente ao início do gozo 
das férias.

 A conversão de parte das 
férias em abono pecuniário estará 
sujeita a concordância do empre-
gador e poderão ser pagas até o 
dia 20/12/2020 (art. 8º, parágrafo 
único).

 No caso de rescisão do con-
trato de trabalho, eventuais valores 
de férias não quitados deverão ser 
pagos com o restante das verbas 
rescisórias.

 A empresa 
também poderá ajus-
tar com o empre
gado, por meio de acordo individu-
al, escrito, a antecipação de perío-
dos futuros de férias, o que dá 
margem à possibilidade de anteci-
pação de mais do que um período 
de férias.

 Em relação aos profissionais 
da área de saúde ou aqueles que 
desempenhem funções essen-

(toda a empresa ou apenas um 
setor ou coletividade da empresa) 
com antecedência de no mínimo 
quarenta e oito horas;

• Fracionamento em mais de 2 
(dois) períodos de férias coletivas 
por ano, sendo que cada período 
não poderá ser a 10 (dez) dias;

• Concessão férias coletivas aos 
empregados que não tenham com-
pletado o período aquisitivo (art. 
140 da CLT).

 Para a adoção dessa medida, a 
empresa não precisa fazer prévia 
comunicação à Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho nem os sindi-
catos da categoria, podendo;

 Findas as férias coletivas, inicia-
-se novo período aquisitivo.

 No que diz respeito ao pagamen-
to de férias coletivas, a  empresa 

deve observar as mesmas regras 
vigentes para o pagamento de 
férias antecipadas individuais, 
conforme exposto no item ante-

rior.

mento das férias individuais, per-
mitindo a antecipação das 
mesmas no período de calami-
dade pública, ainda que o empre-
gado não tenha completado o 
período aquisitivo desse direito.

 Para tanto, a empresa deve 
observar os seguintes requisitos:

• A  comunicação da antecipa-
ção com no mínimo quarenta 
e oito horas de antecedência; 

• Comunicação por escrito 
(pode ser meio eletrônico) 
com indicação do período de 
gozo;

• O período de concessão não 
poderá ser inferior a 5 (cinco) 
dias;

• Priorizar a concessão dessa 
medida aos trabalhadores 
que pertençam ao grupo de 
risco do COVID-19.

 Em relação ao pagamento 
da antecipação as férias, a em-
presa pode: 

• Pagar o abono de um terço 
de férias após a concessão 
das férias, até a data fatal de 

ciais, a empresa fica autorizada a 
suspender o gozo das férias ou 
licenças não remuneradas, comu-
nicando o empregado com ante-
cedência de 48 (quarenta e oito 
horas).

FÉRIAS 
COLETIVAS

 Nos termos da Medida Pro-
visória nº 927/2020, a empresa 
poderá flexibilizar a concessão de 
férias coletivas, desde que obser-
vados os seguintes requisitos:

• Comunicação do conjunto 
de empregados afetados 
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ANTECIPAÇÃO 
DE FÉRIAS 
INDIVIDUAIS

 A Consolidação das Leis 
Trabalhistas, assegura o direito 
de férias aos trabalhadores, 
sejam elas férias individuais ou 
férias coletivas.

 As férias individuais são 
obrigatórias e deverão ser conce-
didas anualmente, após o perío-
do de trabalho de 12 (doze) 
meses, sem prejuízo da remune-
ração do empregado (art. 129 da 
CLT).

 Com a Medida Provisória 
nº 927/20, a empresa poderá 
flexibilizar a concessão e o paga-

de norma coletiva) ou semes-
tral (através de acordo individu-
al). 

 Nos termos do art. 14, da 
Medida Provisória nº 927/2020, 
a empresa está autorizada a 
interromper as suas atividades 
e constituir com os seus empre-
gados um regime especial de 
compensação de jornada, por 
meio de banco de horas estabe-
lecido por acordo individual ou 
coletivo.

 O prazo para compensa-
ção do banco de horas passa a 
ser de até 18 meses e o empre-
gado poderá ter sua jornada 



TELETRABALHO

 O teletrabalho está previsto 
nos art. 75-A ao 75-E, e pode ser 
conceituado como: a) modalida-
de de trabalho realizado fora das 
dependências do empregador; e 
b) com a utilização de tecnologias 
de informação e de comunica-
ção. Constitui um gênero que 
abrange todas as espécies que 
preencham os dois requisitos 
acima, cujo exemplo mais 
comum é o home office, no qual o 
trabalho é realizado de dentro da 
casa do empregado.

 O teletrabalhador é empre-
gado subordinado, sujeito à 
supervisão por meios telemáti-
cos e informatizados, como esta-
belece o parágrafo único, do 
artigo 6º, da CLT, e possui os 
mesmos direitos dos emprega-
dos que trabalham presencial-
mente no estabelecimento do 
empregador.

 Por força do art. 4º da 
Medida Provisória nº 927/2020, é 
permitido à empresa, indepen-
dentemente de acordo individual 
ou coletivo, alterar o regime de 
trabalho presencial para o teletra-
balho e posteriormente reverter 
para a modalidade presencial. 

 Para tanto, basta que o em-
pregador notifique o empregado 
com antecedência de 48 horas, 
por escrito ou por meio eletrôni-
co, sendo dispensado o registro 
prévio da alteração no contrato 
individual de trabalho.

 A responsabilidade pela 
aquisição, manutenção, forneci-
mento de equipamentos tecnoló-
gicos e infraestrutura necessária 
deverá estar prevista no contrato 
escrito, que terá prazo de até 
trinta dias para ser firmado, a 
partir da mudança de regime de 
trabalho. 

 

 
 De acordo com o art. 13, 
da Medida Provisória 927/2020, 
o empregador poderá antecipar 
feriados, como por exemplo: 07 
de setembro, 15 de novembro, 
aniversários da cidade, dentre 
outros em que a empresa sus-
penderia suas atividades. 

 Para tanto, a empresa pre-
cisa informar aos empregados 
com antecedência mínima de 48 
horas e deixar claro quais os 
feriados que estão sendo anteci-
pados. 

 No que diz respeito a ante-
cipação de feriados RELIGIO-

SOS (p.ex. páscoa, finados e 
natal), a empresa precisa da 
anuência do empregado, por 
meio de acordo individual escri-
to.
 
 Diferente da concessão 
das férias antecipadas que 
geram maiores custos a empre-
gadora, a antecipação de feria-
dos se torna vantajosa visto 
que, caso a empresa esteja 
fechada atualmente, os funcio-
nários poderão ficar em casa e, 
assim que as atividades se nor-
malizarem, haverá maior cons-
tância na produtividade, uma 
vez que as atividades não serão 
novamente suspensas pelos 
feriados já gozados. Poderá 
ainda lançar tais horas positivas 
em banco de horas próprio para  
posterior compensação.

BANCO 
DE HORAS 
 Em relação a utilização de 
BANCO DE HORAS, a CLT já 
possui previsão para tanto em 
seu art. 59, estabelecendo que 
este poderá ser anual (através 

elastecida em até 02 horas, 
desde que não sejam ultrapas-
sadas as 10 horas diárias de 
jornada (descontando-se o horá-
rio de descanso intrajornada/al-
moço).

 Em que pese a gestão do 
banco de horas seja feita pelo 
empregador, no caso de o em-
pregado possuir saldo positivo 
de banco de horas, anteriores à 
decretação de estado de calami-
dade pública em 20/03/2020, 
estas deverão ser pagas normal-
mente como horas extras, tendo 
em vista a ausência de determi-
nação contrária na MP 927/2020 
e aplicação do Art. 8º, caput, da 
CLT.

 Já em relação as horas 
negativas anteriores ao Decreto 
06/2020, o empregador poderá 
instaurar dois bancos de horas 
distintos, dando prioridade ao 
cumprimento das horas devidas 
anteriores ao estado de calami-
dade instaurado, vez 
que o prazo para 
o cumprimen-
to dessas é 
menor. 

Na hipótese do empregado não 
possuir os equipamentos e infra-
estrutura necessária para a pres-
tação do trabalho: 

• O empregador poderá forne-
cê-los em regime de comoda-
to e pagar pelos serviços de 
infraestrutura – que não 
terão natureza salarial; ou

• Não podendo ser possível o 
oferecimento do regime de 
comodato, a jornada de traba-
lho será computada como 
tempo de trabalho à disposi-
ção do empregador. 

 O tempo de uso de aplicati-
vos e programas de comunica-
ção, como WhatsApp, fora da 
jornada de trabalho normal do 
empregado não constitui tempo à 
disposição, regime de prontidão 
ou de sobreaviso, não 
sendo possível, dessa 
forma, caracteriza-
ção de horas extras.

 O regime de teletra-
balho (trabalho remoto 
ou trabalho à distân-
cia) também passa 
a ser permitido 
também para estagi-
ários e aprendizes.

pagamento da gratificação 
natalina, qual seja, 20/12/2020 
(art. 8º); e
 
• Efetuar o pagamento das 
férias até o 5º dia útil do mês 
subsequente ao início do gozo 
das férias.

 A conversão de parte das 
férias em abono pecuniário estará 
sujeita a concordância do empre-
gador e poderão ser pagas até o 
dia 20/12/2020 (art. 8º, parágrafo 
único).

 No caso de rescisão do con-
trato de trabalho, eventuais valores 
de férias não quitados deverão ser 
pagos com o restante das verbas 
rescisórias.

 A empresa 
também poderá ajus-
tar com o empre
gado, por meio de acordo individu-
al, escrito, a antecipação de perío-
dos futuros de férias, o que dá 
margem à possibilidade de anteci-
pação de mais do que um período 
de férias.

 Em relação aos profissionais 
da área de saúde ou aqueles que 
desempenhem funções essen-

(toda a empresa ou apenas um 
setor ou coletividade da empresa) 
com antecedência de no mínimo 
quarenta e oito horas;

• Fracionamento em mais de 2 
(dois) períodos de férias coletivas 
por ano, sendo que cada período 
não poderá ser a 10 (dez) dias;

• Concessão férias coletivas aos 
empregados que não tenham com-
pletado o período aquisitivo (art. 
140 da CLT).

 Para a adoção dessa medida, a 
empresa não precisa fazer prévia 
comunicação à Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho nem os sindi-
catos da categoria, podendo;

 Findas as férias coletivas, inicia-
-se novo período aquisitivo.

 No que diz respeito ao pagamen-
to de férias coletivas, a  empresa 

deve observar as mesmas regras 
vigentes para o pagamento de 
férias antecipadas individuais, 
conforme exposto no item ante-

rior.

mento das férias individuais, per-
mitindo a antecipação das 
mesmas no período de calami-
dade pública, ainda que o empre-
gado não tenha completado o 
período aquisitivo desse direito.

 Para tanto, a empresa deve 
observar os seguintes requisitos:

• A  comunicação da antecipa-
ção com no mínimo quarenta 
e oito horas de antecedência; 

• Comunicação por escrito 
(pode ser meio eletrônico) 
com indicação do período de 
gozo;

• O período de concessão não 
poderá ser inferior a 5 (cinco) 
dias;

• Priorizar a concessão dessa 
medida aos trabalhadores 
que pertençam ao grupo de 
risco do COVID-19.

 Em relação ao pagamento 
da antecipação as férias, a em-
presa pode: 

• Pagar o abono de um terço 
de férias após a concessão 
das férias, até a data fatal de 

ciais, a empresa fica autorizada a 
suspender o gozo das férias ou 
licenças não remuneradas, comu-
nicando o empregado com ante-
cedência de 48 (quarenta e oito 
horas).

FÉRIAS 
COLETIVAS

 Nos termos da Medida Pro-
visória nº 927/2020, a empresa 
poderá flexibilizar a concessão de 
férias coletivas, desde que obser-
vados os seguintes requisitos:

• Comunicação do conjunto 
de empregados afetados 
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ANTECIPAÇÃO 
DE FÉRIAS 
INDIVIDUAIS

 A Consolidação das Leis 
Trabalhistas, assegura o direito 
de férias aos trabalhadores, 
sejam elas férias individuais ou 
férias coletivas.

 As férias individuais são 
obrigatórias e deverão ser conce-
didas anualmente, após o perío-
do de trabalho de 12 (doze) 
meses, sem prejuízo da remune-
ração do empregado (art. 129 da 
CLT).

 Com a Medida Provisória 
nº 927/20, a empresa poderá 
flexibilizar a concessão e o paga-

de norma coletiva) ou semes-
tral (através de acordo individu-
al). 

 Nos termos do art. 14, da 
Medida Provisória nº 927/2020, 
a empresa está autorizada a 
interromper as suas atividades 
e constituir com os seus empre-
gados um regime especial de 
compensação de jornada, por 
meio de banco de horas estabe-
lecido por acordo individual ou 
coletivo.

 O prazo para compensa-
ção do banco de horas passa a 
ser de até 18 meses e o empre-
gado poderá ter sua jornada 



TELETRABALHO

 O teletrabalho está previsto 
nos art. 75-A ao 75-E, e pode ser 
conceituado como: a) modalida-
de de trabalho realizado fora das 
dependências do empregador; e 
b) com a utilização de tecnologias 
de informação e de comunica-
ção. Constitui um gênero que 
abrange todas as espécies que 
preencham os dois requisitos 
acima, cujo exemplo mais 
comum é o home office, no qual o 
trabalho é realizado de dentro da 
casa do empregado.

 O teletrabalhador é empre-
gado subordinado, sujeito à 
supervisão por meios telemáti-
cos e informatizados, como esta-
belece o parágrafo único, do 
artigo 6º, da CLT, e possui os 
mesmos direitos dos emprega-
dos que trabalham presencial-
mente no estabelecimento do 
empregador.

 Por força do art. 4º da 
Medida Provisória nº 927/2020, é 
permitido à empresa, indepen-
dentemente de acordo individual 
ou coletivo, alterar o regime de 
trabalho presencial para o teletra-
balho e posteriormente reverter 
para a modalidade presencial. 

 Para tanto, basta que o em-
pregador notifique o empregado 
com antecedência de 48 horas, 
por escrito ou por meio eletrôni-
co, sendo dispensado o registro 
prévio da alteração no contrato 
individual de trabalho.

 A responsabilidade pela 
aquisição, manutenção, forneci-
mento de equipamentos tecnoló-
gicos e infraestrutura necessária 
deverá estar prevista no contrato 
escrito, que terá prazo de até 
trinta dias para ser firmado, a 
partir da mudança de regime de 
trabalho. 

 

 
 De acordo com o art. 13, 
da Medida Provisória 927/2020, 
o empregador poderá antecipar 
feriados, como por exemplo: 07 
de setembro, 15 de novembro, 
aniversários da cidade, dentre 
outros em que a empresa sus-
penderia suas atividades. 

 Para tanto, a empresa pre-
cisa informar aos empregados 
com antecedência mínima de 48 
horas e deixar claro quais os 
feriados que estão sendo anteci-
pados. 

 No que diz respeito a ante-
cipação de feriados RELIGIO-

SOS (p.ex. páscoa, finados e 
natal), a empresa precisa da 
anuência do empregado, por 
meio de acordo individual escri-
to.
 
 Diferente da concessão 
das férias antecipadas que 
geram maiores custos a empre-
gadora, a antecipação de feria-
dos se torna vantajosa visto 
que, caso a empresa esteja 
fechada atualmente, os funcio-
nários poderão ficar em casa e, 
assim que as atividades se nor-
malizarem, haverá maior cons-
tância na produtividade, uma 
vez que as atividades não serão 
novamente suspensas pelos 
feriados já gozados. Poderá 
ainda lançar tais horas positivas 
em banco de horas próprio para  
posterior compensação.

BANCO 
DE HORAS 
 Em relação a utilização de 
BANCO DE HORAS, a CLT já 
possui previsão para tanto em 
seu art. 59, estabelecendo que 
este poderá ser anual (através 

elastecida em até 02 horas, 
desde que não sejam ultrapas-
sadas as 10 horas diárias de 
jornada (descontando-se o horá-
rio de descanso intrajornada/al-
moço).

 Em que pese a gestão do 
banco de horas seja feita pelo 
empregador, no caso de o em-
pregado possuir saldo positivo 
de banco de horas, anteriores à 
decretação de estado de calami-
dade pública em 20/03/2020, 
estas deverão ser pagas normal-
mente como horas extras, tendo 
em vista a ausência de determi-
nação contrária na MP 927/2020 
e aplicação do Art. 8º, caput, da 
CLT.

 Já em relação as horas 
negativas anteriores ao Decreto 
06/2020, o empregador poderá 
instaurar dois bancos de horas 
distintos, dando prioridade ao 
cumprimento das horas devidas 
anteriores ao estado de calami-
dade instaurado, vez 
que o prazo para 
o cumprimen-
to dessas é 
menor. 

Na hipótese do empregado não 
possuir os equipamentos e infra-
estrutura necessária para a pres-
tação do trabalho: 

• O empregador poderá forne-
cê-los em regime de comoda-
to e pagar pelos serviços de 
infraestrutura – que não 
terão natureza salarial; ou

• Não podendo ser possível o 
oferecimento do regime de 
comodato, a jornada de traba-
lho será computada como 
tempo de trabalho à disposi-
ção do empregador. 

 O tempo de uso de aplicati-
vos e programas de comunica-
ção, como WhatsApp, fora da 
jornada de trabalho normal do 
empregado não constitui tempo à 
disposição, regime de prontidão 
ou de sobreaviso, não 
sendo possível, dessa 
forma, caracteriza-
ção de horas extras.

 O regime de teletra-
balho (trabalho remoto 
ou trabalho à distân-
cia) também passa 
a ser permitido 
também para estagi-
ários e aprendizes.

pagamento da gratificação 
natalina, qual seja, 20/12/2020 
(art. 8º); e
 
• Efetuar o pagamento das 
férias até o 5º dia útil do mês 
subsequente ao início do gozo 
das férias.

 A conversão de parte das 
férias em abono pecuniário estará 
sujeita a concordância do empre-
gador e poderão ser pagas até o 
dia 20/12/2020 (art. 8º, parágrafo 
único).

 No caso de rescisão do con-
trato de trabalho, eventuais valores 
de férias não quitados deverão ser 
pagos com o restante das verbas 
rescisórias.

 A empresa 
também poderá ajus-
tar com o empre
gado, por meio de acordo individu-
al, escrito, a antecipação de perío-
dos futuros de férias, o que dá 
margem à possibilidade de anteci-
pação de mais do que um período 
de férias.

 Em relação aos profissionais 
da área de saúde ou aqueles que 
desempenhem funções essen-

(toda a empresa ou apenas um 
setor ou coletividade da empresa) 
com antecedência de no mínimo 
quarenta e oito horas;

• Fracionamento em mais de 2 
(dois) períodos de férias coletivas 
por ano, sendo que cada período 
não poderá ser a 10 (dez) dias;

• Concessão férias coletivas aos 
empregados que não tenham com-
pletado o período aquisitivo (art. 
140 da CLT).

 Para a adoção dessa medida, a 
empresa não precisa fazer prévia 
comunicação à Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho nem os sindi-
catos da categoria, podendo;

 Findas as férias coletivas, inicia-
-se novo período aquisitivo.

 No que diz respeito ao pagamen-
to de férias coletivas, a  empresa 

deve observar as mesmas regras 
vigentes para o pagamento de 
férias antecipadas individuais, 
conforme exposto no item ante-

rior.

mento das férias individuais, per-
mitindo a antecipação das 
mesmas no período de calami-
dade pública, ainda que o empre-
gado não tenha completado o 
período aquisitivo desse direito.

 Para tanto, a empresa deve 
observar os seguintes requisitos:

• A  comunicação da antecipa-
ção com no mínimo quarenta 
e oito horas de antecedência; 

• Comunicação por escrito 
(pode ser meio eletrônico) 
com indicação do período de 
gozo;

• O período de concessão não 
poderá ser inferior a 5 (cinco) 
dias;

• Priorizar a concessão dessa 
medida aos trabalhadores 
que pertençam ao grupo de 
risco do COVID-19.

 Em relação ao pagamento 
da antecipação as férias, a em-
presa pode: 

• Pagar o abono de um terço 
de férias após a concessão 
das férias, até a data fatal de 

ciais, a empresa fica autorizada a 
suspender o gozo das férias ou 
licenças não remuneradas, comu-
nicando o empregado com ante-
cedência de 48 (quarenta e oito 
horas).

FÉRIAS 
COLETIVAS

 Nos termos da Medida Pro-
visória nº 927/2020, a empresa 
poderá flexibilizar a concessão de 
férias coletivas, desde que obser-
vados os seguintes requisitos:

• Comunicação do conjunto 
de empregados afetados 

BENEFÍCIO EMERGENCIAL
DE PROTEÇÃO AO
EMPREGO E RENDA (BEPER)
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ANTECIPAÇÃO 
DE FÉRIAS 
INDIVIDUAIS

 A Consolidação das Leis 
Trabalhistas, assegura o direito 
de férias aos trabalhadores, 
sejam elas férias individuais ou 
férias coletivas.

 As férias individuais são 
obrigatórias e deverão ser conce-
didas anualmente, após o perío-
do de trabalho de 12 (doze) 
meses, sem prejuízo da remune-
ração do empregado (art. 129 da 
CLT).

 Com a Medida Provisória 
nº 927/20, a empresa poderá 
flexibilizar a concessão e o paga-

de norma coletiva) ou semes-
tral (através de acordo individu-
al). 

 Nos termos do art. 14, da 
Medida Provisória nº 927/2020, 
a empresa está autorizada a 
interromper as suas atividades 
e constituir com os seus empre-
gados um regime especial de 
compensação de jornada, por 
meio de banco de horas estabe-
lecido por acordo individual ou 
coletivo.

 O prazo para compensa-
ção do banco de horas passa a 
ser de até 18 meses e o empre-
gado poderá ter sua jornada 



elastecida em até 02 horas, 
desde que não sejam ultrapas-
sadas as 10 horas diárias de 
jornada (descontando-se o horá-
rio de descanso intrajornada/al-
moço).

 Em que pese a gestão do 
banco de horas seja feita pelo 
empregador, no caso de o em-
pregado possuir saldo positivo 
de banco de horas, anteriores à 
decretação de estado de calami-
dade pública em 20/03/2020, 
estas deverão ser pagas normal-
mente como horas extras, tendo 
em vista a ausência de determi-
nação contrária na MP 927/2020 
e aplicação do Art. 8º, caput, da 
CLT.

 Já em relação as horas 
negativas anteriores ao Decreto 
06/2020, o empregador poderá 
instaurar dois bancos de horas 
distintos, dando prioridade ao 
cumprimento das horas devidas 
anteriores ao estado de calami-
dade instaurado, vez 
que o prazo para 
o cumprimen-
to dessas é 
menor. 

pagamento da gratificação 
natalina, qual seja, 20/12/2020 
(art. 8º); e
 
• Efetuar o pagamento das 
férias até o 5º dia útil do mês 
subsequente ao início do gozo 
das férias.

 A conversão de parte das 
férias em abono pecuniário estará 
sujeita a concordância do empre-
gador e poderão ser pagas até o 
dia 20/12/2020 (art. 8º, parágrafo 
único).

 No caso de rescisão do con-
trato de trabalho, eventuais valores 
de férias não quitados deverão ser 
pagos com o restante das verbas 
rescisórias.

 A empresa 
também poderá ajus-
tar com o empre
gado, por meio de acordo individu-
al, escrito, a antecipação de perío-
dos futuros de férias, o que dá 
margem à possibilidade de anteci-
pação de mais do que um período 
de férias.

 Em relação aos profissionais 
da área de saúde ou aqueles que 
desempenhem funções essen-

(toda a empresa ou apenas um 
setor ou coletividade da empresa) 
com antecedência de no mínimo 
quarenta e oito horas;

• Fracionamento em mais de 2 
(dois) períodos de férias coletivas 
por ano, sendo que cada período 
não poderá ser a 10 (dez) dias;

• Concessão férias coletivas aos 
empregados que não tenham com-
pletado o período aquisitivo (art. 
140 da CLT).

 Para a adoção dessa medida, a 
empresa não precisa fazer prévia 
comunicação à Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho nem os sindi-
catos da categoria, podendo;

 Findas as férias coletivas, inicia-
-se novo período aquisitivo.

 No que diz respeito ao pagamen-
to de férias coletivas, a  empresa 

deve observar as mesmas regras 
vigentes para o pagamento de 
férias antecipadas individuais, 
conforme exposto no item ante-

rior.

mento das férias individuais, per-
mitindo a antecipação das 
mesmas no período de calami-
dade pública, ainda que o empre-
gado não tenha completado o 
período aquisitivo desse direito.

 Para tanto, a empresa deve 
observar os seguintes requisitos:

• A  comunicação da antecipa-
ção com no mínimo quarenta 
e oito horas de antecedência; 

• Comunicação por escrito 
(pode ser meio eletrônico) 
com indicação do período de 
gozo;

• O período de concessão não 
poderá ser inferior a 5 (cinco) 
dias;

• Priorizar a concessão dessa 
medida aos trabalhadores 
que pertençam ao grupo de 
risco do COVID-19.

 Em relação ao pagamento 
da antecipação as férias, a em-
presa pode: 

• Pagar o abono de um terço 
de férias após a concessão 
das férias, até a data fatal de 

ciais, a empresa fica autorizada a 
suspender o gozo das férias ou 
licenças não remuneradas, comu-
nicando o empregado com ante-
cedência de 48 (quarenta e oito 
horas).

FÉRIAS 
COLETIVAS

 Nos termos da Medida Pro-
visória nº 927/2020, a empresa 
poderá flexibilizar a concessão de 
férias coletivas, desde que obser-
vados os seguintes requisitos:

• Comunicação do conjunto 
de empregados afetados 

BENEFÍCIO EMERGENCIAL
DE PROTEÇÃO AO
EMPREGO E RENDA (BEPER)

 Para ter direito à esse 
benefício, instituído pela Medida 
Provisória nº 936 de 1º de abril 
de 2020, o empregado deve 
firmar acordo (individual ou cole-
tivo) com a empresa prevendo a 
suspensão do seu contrato de 
trabalho ou a redução de sua 
jornada e salário, o qual deve ser 
comunicado ao Ministério da 
Economia  e ao sindicato de 
classe no prazo de 10 (dez) dias, 
sob pena da empresa ficar res-
ponsável pelo pagamento da 
remuneração normal do empre-
gado até que a informação seja 
prestada.

 Esse benefício:

• será pago de forma mensal, 
devendo a primeira parcela ser 
paga no prazo de 30 (trinta) 
dias, a contar da data do início 
da celebração do acordo;

• o seu valor terá como base o 
valor mensal do seguro desem-
prego a que teria direito, não 
podendo ser inferior ao salário 
mínimo;

• será pago ao empregado inde-
pendente de cumprimento de 
qualquer período aquisitivo, 
tempo de vínculo empregatício 
e número de salários percebi-
dos; 

• será pago de forma cumulati-
va para quem tiver mais de um 
vínculo empregatício formal;

• concederá garantia de empre-
go aos empregados que rece-
berem o benefício. 

 O recebimento do Benefício 
Emergencial não impede a conces-
são e não altera o valor do seguro 

desemprego a que o empregado 
vier a ter direito no momento de 
eventual dispensa.

 Não farão jus ao Benefício 
Emergencial:

• Ocupante de cargo ou emprego 
público, cargo em comissão de 
livre nomeação e exoneração ou 
titular de mandato eletivo;

• Quem estiver recebendo benefí-
cio de prestação continuada do 
Regime Geral de Previdência 
Social ou dos Regimes Próprios 
da Previdência Social;
Quem já estiver recebendo o 
seguro-desemprego; e

• Quem estiver recebendo bolsa 
de qualificação profissional. 

 No caso dos empregados 
com contrato(s) de trabalho inter-
mitente(s), o BEPE será no valor 
fixo de R$600,00 (seiscentos reais), 
ainda que ele possua mais de um 
contrato de trabalho.

SUSPENSÃO DO 
CONTRATO DE 
TRABALHO
 De acordo com o art. 8º, da 
Medida Provisória nº 936/2020, a 

empresa pode firmar  acordo 
individual ou coletivo de suspen-
são do contrato de trabalho, 
ficando garantido ao empregado 
o recebimento do Benefício 
Emergencial de Preservação do 
Emprego e da Renda (BEPER)

 A suspensão poderá pode-
ráser ajustada pelo prazo de até 
60 (sessenta) dias, podendo ser 
fracionado em até dois períodos 
de 30 (trinta) dias. Ainda, deverá 
ser pactuado por meio de acordo 
individual escrito (encaminhado 
ao empregado com antecedên-
cia de, no mínimo, 2 (dois) dias 
corridos) ou acordo coletivo.

 Durante o período da sus-
pensão, a empresa:

 • Estará isenta do recolhi-
mento de FGTS e INSS duran-
te o período de suspensão;

 • Não poderá exigir do(a) 
empregado(a) qualquer ativi-
dade de trabalho, ainda que 
parcialmente, por meio de 
teletrabalho, trabalho remoto 
ou trabalho à distância, sob 
pena de descaracterizar a 
suspensão.

 Já o (a) empregado(a): 

• Terá direito ao recebimento 
de todos benefícios já conce-
didos pela empresa emprega-
dos, durante o período de sus-
pensão.

• Poderá efetuar o recolhimen-
to ao INSS na qualidade de 
segurado facultativo;

• Terá garantia de empre-
go durante período ao da 
suspensão do contrato e, 
também após,por igual ao 

acordado;

 Terá direitoao recebimento 
de uma indenização de 100% 

(cem por cento) do salário a que 
teria direito durante o período da 
garantia, além das verbas resci-
sórias previstas na lei, caso 
venha a ser dispensado durante 
o período de garantia de empre-
go.

 Caso venha a ser descarac-
terizada a suspensão do contrato 
de trabalho, a empresa deverá 
arcar com as seguintes obriga-
ções:

• ao pagamento imediato da 
remuneração e dos encargos 
sociais referentes a todo o 
período;

•  às penalidades previstas na 
legislação em vigor; e

• às sanções previstas em 
convenção ou em acordo 
coletivo.

 Empresas que tiveram fatu-
ramento superior a R$ 
4.800.000,00 (quatro milhões e 
oitocentos mil reais), no ano de 
2019, deverão pagar a ajuda 
compensatória mensal ao em-
pregado, no valor e trinta por 
cento do valor do salário, durante 
o período da suspensão tempo-
rária pactuado.

REDUÇÃO 
SALARIAL E 
DE JORNADA
Durante o período de Calamidade 
Pública, o empregador poderá acor-
dar a redução proporcional da jorna-
da de trabalho e de seus salários, 
por um período de até 90 (noventa) 
dias.

 Para tanto, a empresa deve:

• Preservar do valor do salário-
-hora de trabalho;

• Pactuar por meio de acordo 
individual escrito (para os empre-
gados com salário igual ou infe-
rior a R$ 3.135,00 (três mil cento 
e trinta e cinco reais) ou superior 
a R$ 12.202,12 (dois mil, duzen-
tos e dois reais e doze centavos), 
portadores de diploma de nível 
superior) ou coletivo (para os 
demais empregados), a ser 
encaminhado ao empregado 
com antecedência mínima de 02 
(dois) dias corridos;

• Somente reduzir a jornada de 
trabalho e salários nos percentu-
ais de 25%, 50% ou 70%, poden-

do, entretanto, pactuar percen-
tuais diversos por meio de 
normas coletivas.

 O valor do benefício será 
obtido aplicando-se o percentual 
de redução sobre o valor do segu-
ro-desemprego a que o empregado 
teria direito, conforme art. 6º, I, da 
MP. 

 Se forem estabelecidos per-
centuais diferentes de 25%, 50% e 
70%, em Acordo Coletivo ou Con-
venção Coletiva,o benefício será 
calculado da seguinte forma:

• não haverá pagamento de 
benefício se a redução de jorna-
da e de salário for inferior a 25%;

• se a redução for entre 25% e 
50%, o benefício será de 25% do 
valor do seguro desempregado 
a que teria direito o empregado;

• se a redução for entre 50% e 
70%, o benefício será de 50% do 
valor do seguro desempregado 
a que teria direito o empregado;

• se a redução for de mais de 
70%, o benefício será de 70% do 
valor do seguro desempregado 
a que teria direito o empregado.

 O empregado que acordar 
essa redução terá garantia provi-
sória de emprego durante o perío-
do de redução e após o mesmo, 
por período igual ao ajustado e, 
vindo a ser dispensado nesse 
período, fará jus, além das verbas 
rescisórias a que teria direitos, a 
uma multa a ser calculada da 
seguinte forma:

• 50% (cinquenta por cento) do 
salário a que o empregado 
teria direito no período de 
garantia provisória no empre-
go, na hipótese de redução 
com percentual entre 25% e 
50%; 

• 75% (setenta e cinco por 
cento) do salário a que o em-
pregado teria direito no perío-
do de garantia provisória no 
emprego, na hipótese de redu-
ção com percentual entre 50% 
e 70%;

• 100% (cem por cento) do 
salário a que o empregado 
teria direito no período de 
garantia provisória no empre-
go, nas hipóteses de redução 
percentual superior a 70%. 

 A Medida Provisória 927 de 
2020 previa, em seu art. 29, que 
os casos de contaminação pelo 
Coronavírus (COVID-19) não 
seriam considerados como ocu-
pacionais, salvo se comprovado o 
nexo causal (relação de causa e 
efeito entre a atividade exercida e 
a origem da contaminação pela 
doença).    

 Ocorre que em 29/04/2020 
o Supremo Tribunal Federal, por 
meio de julgamento das Medidas 
Cautelares nas Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade nº 6.342, 
6.344, 6.346, 6.348, 6.352 e 6.354, 
decidiu pela suspensão da eficá-
cia do referido dispositivo, afir-
mando que este dispositivo 
afronta o art. 7º, XXII, da 
Constituição Federal, que 
assegura aos trabalhadores 
a proteção contra os riscos 
avinerentes ao trabalho.

 De acordo com o voto do 
Ministro Alexandre de Moraes, o 
art. 29 da Medida Provisória 927 
de 2020 vai de encontro ao 
entendimento firmado pelo STF 
no julgamento do RE nº 828.040 
(com repercussão geral), de que 
o caráter ocupacional das doen-
ças relacionadas aos riscos ine-
rentes a certas atividades profis-
sionais e a consequente respon-
sabilidade dos empregadores 
pelos danos delas decorrentes, 
são presumidos.

 Assim, essa decisão per-
mite que possíveis contamina-
ções de trabalhadores sejam 
enquadradas pelo INSS como 
doença profissional, equiparada 
a acidente do trabalho, impor-
tando:

• na percepção de Auxílio-doen-
ça acidentário (COD. 91) e não 
Auxílio-doença comum (COD. 
31);

• obrigatoriedade do emprega-
dor emitir a CAT – Comunica-
ção de Acidente de Trabalho; 

• obrigação da empresa em 
proceder aos recolhimentos na 
conta vinculada do FGTS 
durante o período de afasta-
mento; e 

• estabilidade provisória do em-
pregado pelo prazo mínimo de 
12 meses após o retorno do 
afastamento previdenciário. 

 Diante disso, é de extrema 
relevância que os empregadores e 
tomadores de serviços forneçam 
EPI`s adequados e efica-
zes, orientando e fiscali-
zando seus trabalhadores 
quando ao uso correto, sob pena 
aplicação de medidas disciplina-
res.
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ANTECIPAÇÃO 
DE FÉRIAS 
INDIVIDUAIS

 A Consolidação das Leis 
Trabalhistas, assegura o direito 
de férias aos trabalhadores, 
sejam elas férias individuais ou 
férias coletivas.

 As férias individuais são 
obrigatórias e deverão ser conce-
didas anualmente, após o perío-
do de trabalho de 12 (doze) 
meses, sem prejuízo da remune-
ração do empregado (art. 129 da 
CLT).

 Com a Medida Provisória 
nº 927/20, a empresa poderá 
flexibilizar a concessão e o paga-



elastecida em até 02 horas, 
desde que não sejam ultrapas-
sadas as 10 horas diárias de 
jornada (descontando-se o horá-
rio de descanso intrajornada/al-
moço).

 Em que pese a gestão do 
banco de horas seja feita pelo 
empregador, no caso de o em-
pregado possuir saldo positivo 
de banco de horas, anteriores à 
decretação de estado de calami-
dade pública em 20/03/2020, 
estas deverão ser pagas normal-
mente como horas extras, tendo 
em vista a ausência de determi-
nação contrária na MP 927/2020 
e aplicação do Art. 8º, caput, da 
CLT.

 Já em relação as horas 
negativas anteriores ao Decreto 
06/2020, o empregador poderá 
instaurar dois bancos de horas 
distintos, dando prioridade ao 
cumprimento das horas devidas 
anteriores ao estado de calami-
dade instaurado, vez 
que o prazo para 
o cumprimen-
to dessas é 
menor. 

pagamento da gratificação 
natalina, qual seja, 20/12/2020 
(art. 8º); e
 
• Efetuar o pagamento das 
férias até o 5º dia útil do mês 
subsequente ao início do gozo 
das férias.

 A conversão de parte das 
férias em abono pecuniário estará 
sujeita a concordância do empre-
gador e poderão ser pagas até o 
dia 20/12/2020 (art. 8º, parágrafo 
único).

 No caso de rescisão do con-
trato de trabalho, eventuais valores 
de férias não quitados deverão ser 
pagos com o restante das verbas 
rescisórias.

 A empresa 
também poderá ajus-
tar com o empre
gado, por meio de acordo individu-
al, escrito, a antecipação de perío-
dos futuros de férias, o que dá 
margem à possibilidade de anteci-
pação de mais do que um período 
de férias.

 Em relação aos profissionais 
da área de saúde ou aqueles que 
desempenhem funções essen-

(toda a empresa ou apenas um 
setor ou coletividade da empresa) 
com antecedência de no mínimo 
quarenta e oito horas;

• Fracionamento em mais de 2 
(dois) períodos de férias coletivas 
por ano, sendo que cada período 
não poderá ser a 10 (dez) dias;

• Concessão férias coletivas aos 
empregados que não tenham com-
pletado o período aquisitivo (art. 
140 da CLT).

 Para a adoção dessa medida, a 
empresa não precisa fazer prévia 
comunicação à Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho nem os sindi-
catos da categoria, podendo;

 Findas as férias coletivas, inicia-
-se novo período aquisitivo.

 No que diz respeito ao pagamen-
to de férias coletivas, a  empresa 

deve observar as mesmas regras 
vigentes para o pagamento de 
férias antecipadas individuais, 
conforme exposto no item ante-

rior.

mento das férias individuais, per-
mitindo a antecipação das 
mesmas no período de calami-
dade pública, ainda que o empre-
gado não tenha completado o 
período aquisitivo desse direito.

 Para tanto, a empresa deve 
observar os seguintes requisitos:

• A  comunicação da antecipa-
ção com no mínimo quarenta 
e oito horas de antecedência; 

• Comunicação por escrito 
(pode ser meio eletrônico) 
com indicação do período de 
gozo;

• O período de concessão não 
poderá ser inferior a 5 (cinco) 
dias;

• Priorizar a concessão dessa 
medida aos trabalhadores 
que pertençam ao grupo de 
risco do COVID-19.

 Em relação ao pagamento 
da antecipação as férias, a em-
presa pode: 

• Pagar o abono de um terço 
de férias após a concessão 
das férias, até a data fatal de 

ciais, a empresa fica autorizada a 
suspender o gozo das férias ou 
licenças não remuneradas, comu-
nicando o empregado com ante-
cedência de 48 (quarenta e oito 
horas).

FÉRIAS 
COLETIVAS

 Nos termos da Medida Pro-
visória nº 927/2020, a empresa 
poderá flexibilizar a concessão de 
férias coletivas, desde que obser-
vados os seguintes requisitos:

• Comunicação do conjunto 
de empregados afetados 

BENEFÍCIO EMERGENCIAL
DE PROTEÇÃO AO
EMPREGO E RENDA (BEPER)

 Para ter direito à esse 
benefício, instituído pela Medida 
Provisória nº 936 de 1º de abril 
de 2020, o empregado deve 
firmar acordo (individual ou cole-
tivo) com a empresa prevendo a 
suspensão do seu contrato de 
trabalho ou a redução de sua 
jornada e salário, o qual deve ser 
comunicado ao Ministério da 
Economia  e ao sindicato de 
classe no prazo de 10 (dez) dias, 
sob pena da empresa ficar res-
ponsável pelo pagamento da 
remuneração normal do empre-
gado até que a informação seja 
prestada.

 Esse benefício:

• será pago de forma mensal, 
devendo a primeira parcela ser 
paga no prazo de 30 (trinta) 
dias, a contar da data do início 
da celebração do acordo;

• o seu valor terá como base o 
valor mensal do seguro desem-
prego a que teria direito, não 
podendo ser inferior ao salário 
mínimo;

• será pago ao empregado inde-
pendente de cumprimento de 
qualquer período aquisitivo, 
tempo de vínculo empregatício 
e número de salários percebi-
dos; 

• será pago de forma cumulati-
va para quem tiver mais de um 
vínculo empregatício formal;

• concederá garantia de empre-
go aos empregados que rece-
berem o benefício. 

 O recebimento do Benefício 
Emergencial não impede a conces-
são e não altera o valor do seguro 

desemprego a que o empregado 
vier a ter direito no momento de 
eventual dispensa.

 Não farão jus ao Benefício 
Emergencial:

• Ocupante de cargo ou emprego 
público, cargo em comissão de 
livre nomeação e exoneração ou 
titular de mandato eletivo;

• Quem estiver recebendo benefí-
cio de prestação continuada do 
Regime Geral de Previdência 
Social ou dos Regimes Próprios 
da Previdência Social;
Quem já estiver recebendo o 
seguro-desemprego; e

• Quem estiver recebendo bolsa 
de qualificação profissional. 

 No caso dos empregados 
com contrato(s) de trabalho inter-
mitente(s), o BEPE será no valor 
fixo de R$600,00 (seiscentos reais), 
ainda que ele possua mais de um 
contrato de trabalho.

SUSPENSÃO DO 
CONTRATO DE 
TRABALHO
 De acordo com o art. 8º, da 
Medida Provisória nº 936/2020, a 

empresa pode firmar  acordo 
individual ou coletivo de suspen-
são do contrato de trabalho, 
ficando garantido ao empregado 
o recebimento do Benefício 
Emergencial de Preservação do 
Emprego e da Renda (BEPER)

 A suspensão poderá pode-
ráser ajustada pelo prazo de até 
60 (sessenta) dias, podendo ser 
fracionado em até dois períodos 
de 30 (trinta) dias. Ainda, deverá 
ser pactuado por meio de acordo 
individual escrito (encaminhado 
ao empregado com antecedên-
cia de, no mínimo, 2 (dois) dias 
corridos) ou acordo coletivo.

SUSPENSÃ
O

 Durante o período da sus-
pensão, a empresa:

 • Estará isenta do recolhi-
mento de FGTS e INSS duran-
te o período de suspensão;

 • Não poderá exigir do(a) 
empregado(a) qualquer ativi-
dade de trabalho, ainda que 
parcialmente, por meio de 
teletrabalho, trabalho remoto 
ou trabalho à distância, sob 
pena de descaracterizar a 
suspensão.

 Já o (a) empregado(a): 

• Terá direito ao recebimento 
de todos benefícios já conce-
didos pela empresa emprega-
dos, durante o período de sus-
pensão.

• Poderá efetuar o recolhimen-
to ao INSS na qualidade de 
segurado facultativo;

• Terá garantia de empre-
go durante período ao da 
suspensão do contrato e, 
também após,por igual ao 

acordado;

 Terá direitoao recebimento 
de uma indenização de 100% 

(cem por cento) do salário a que 
teria direito durante o período da 
garantia, além das verbas resci-
sórias previstas na lei, caso 
venha a ser dispensado durante 
o período de garantia de empre-
go.

 Caso venha a ser descarac-
terizada a suspensão do contrato 
de trabalho, a empresa deverá 
arcar com as seguintes obriga-
ções:

• ao pagamento imediato da 
remuneração e dos encargos 
sociais referentes a todo o 
período;

•  às penalidades previstas na 
legislação em vigor; e

• às sanções previstas em 
convenção ou em acordo 
coletivo.

 Empresas que tiveram fatu-
ramento superior a R$ 
4.800.000,00 (quatro milhões e 
oitocentos mil reais), no ano de 
2019, deverão pagar a ajuda 
compensatória mensal ao em-
pregado, no valor e trinta por 
cento do valor do salário, durante 
o período da suspensão tempo-
rária pactuado.

REDUÇÃO 
SALARIAL E 
DE JORNADA
Durante o período de Calamidade 
Pública, o empregador poderá acor-
dar a redução proporcional da jorna-
da de trabalho e de seus salários, 
por um período de até 90 (noventa) 
dias.

 Para tanto, a empresa deve:

• Preservar do valor do salário-
-hora de trabalho;

• Pactuar por meio de acordo 
individual escrito (para os empre-
gados com salário igual ou infe-
rior a R$ 3.135,00 (três mil cento 
e trinta e cinco reais) ou superior 
a R$ 12.202,12 (dois mil, duzen-
tos e dois reais e doze centavos), 
portadores de diploma de nível 
superior) ou coletivo (para os 
demais empregados), a ser 
encaminhado ao empregado 
com antecedência mínima de 02 
(dois) dias corridos;

• Somente reduzir a jornada de 
trabalho e salários nos percentu-
ais de 25%, 50% ou 70%, poden-

do, entretanto, pactuar percen-
tuais diversos por meio de 
normas coletivas.

 O valor do benefício será 
obtido aplicando-se o percentual 
de redução sobre o valor do segu-
ro-desemprego a que o empregado 
teria direito, conforme art. 6º, I, da 
MP. 

 Se forem estabelecidos per-
centuais diferentes de 25%, 50% e 
70%, em Acordo Coletivo ou Con-
venção Coletiva,o benefício será 
calculado da seguinte forma:

• não haverá pagamento de 
benefício se a redução de jorna-
da e de salário for inferior a 25%;

• se a redução for entre 25% e 
50%, o benefício será de 25% do 
valor do seguro desempregado 
a que teria direito o empregado;

• se a redução for entre 50% e 
70%, o benefício será de 50% do 
valor do seguro desempregado 
a que teria direito o empregado;

• se a redução for de mais de 
70%, o benefício será de 70% do 
valor do seguro desempregado 
a que teria direito o empregado.

 O empregado que acordar 
essa redução terá garantia provi-
sória de emprego durante o perío-
do de redução e após o mesmo, 
por período igual ao ajustado e, 
vindo a ser dispensado nesse 
período, fará jus, além das verbas 
rescisórias a que teria direitos, a 
uma multa a ser calculada da 
seguinte forma:

• 50% (cinquenta por cento) do 
salário a que o empregado 
teria direito no período de 
garantia provisória no empre-
go, na hipótese de redução 
com percentual entre 25% e 
50%; 

• 75% (setenta e cinco por 
cento) do salário a que o em-
pregado teria direito no perío-
do de garantia provisória no 
emprego, na hipótese de redu-
ção com percentual entre 50% 
e 70%;

• 100% (cem por cento) do 
salário a que o empregado 
teria direito no período de 
garantia provisória no empre-
go, nas hipóteses de redução 
percentual superior a 70%. 

 A Medida Provisória 927 de 
2020 previa, em seu art. 29, que 
os casos de contaminação pelo 
Coronavírus (COVID-19) não 
seriam considerados como ocu-
pacionais, salvo se comprovado o 
nexo causal (relação de causa e 
efeito entre a atividade exercida e 
a origem da contaminação pela 
doença).    

 Ocorre que em 29/04/2020 
o Supremo Tribunal Federal, por 
meio de julgamento das Medidas 
Cautelares nas Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade nº 6.342, 
6.344, 6.346, 6.348, 6.352 e 6.354, 
decidiu pela suspensão da eficá-
cia do referido dispositivo, afir-
mando que este dispositivo 
afronta o art. 7º, XXII, da 
Constituição Federal, que 
assegura aos trabalhadores 
a proteção contra os riscos 
avinerentes ao trabalho.

 De acordo com o voto do 
Ministro Alexandre de Moraes, o 
art. 29 da Medida Provisória 927 
de 2020 vai de encontro ao 
entendimento firmado pelo STF 
no julgamento do RE nº 828.040 
(com repercussão geral), de que 
o caráter ocupacional das doen-
ças relacionadas aos riscos ine-
rentes a certas atividades profis-
sionais e a consequente respon-
sabilidade dos empregadores 
pelos danos delas decorrentes, 
são presumidos.

 Assim, essa decisão per-
mite que possíveis contamina-
ções de trabalhadores sejam 
enquadradas pelo INSS como 
doença profissional, equiparada 
a acidente do trabalho, impor-
tando:

• na percepção de Auxílio-doen-
ça acidentário (COD. 91) e não 
Auxílio-doença comum (COD. 
31);

• obrigatoriedade do emprega-
dor emitir a CAT – Comunica-
ção de Acidente de Trabalho; 

• obrigação da empresa em 
proceder aos recolhimentos na 
conta vinculada do FGTS 
durante o período de afasta-
mento; e 

• estabilidade provisória do em-
pregado pelo prazo mínimo de 
12 meses após o retorno do 
afastamento previdenciário. 

 Diante disso, é de extrema 
relevância que os empregadores e 
tomadores de serviços forneçam 
EPI`s adequados e efica-
zes, orientando e fiscali-
zando seus trabalhadores 
quando ao uso correto, sob pena 
aplicação de medidas disciplina-
res.
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ANTECIPAÇÃO 
DE FÉRIAS 
INDIVIDUAIS

 A Consolidação das Leis 
Trabalhistas, assegura o direito 
de férias aos trabalhadores, 
sejam elas férias individuais ou 
férias coletivas.

 As férias individuais são 
obrigatórias e deverão ser conce-
didas anualmente, após o perío-
do de trabalho de 12 (doze) 
meses, sem prejuízo da remune-
ração do empregado (art. 129 da 
CLT).

 Com a Medida Provisória 
nº 927/20, a empresa poderá 
flexibilizar a concessão e o paga-



elastecida em até 02 horas, 
desde que não sejam ultrapas-
sadas as 10 horas diárias de 
jornada (descontando-se o horá-
rio de descanso intrajornada/al-
moço).

 Em que pese a gestão do 
banco de horas seja feita pelo 
empregador, no caso de o em-
pregado possuir saldo positivo 
de banco de horas, anteriores à 
decretação de estado de calami-
dade pública em 20/03/2020, 
estas deverão ser pagas normal-
mente como horas extras, tendo 
em vista a ausência de determi-
nação contrária na MP 927/2020 
e aplicação do Art. 8º, caput, da 
CLT.

 Já em relação as horas 
negativas anteriores ao Decreto 
06/2020, o empregador poderá 
instaurar dois bancos de horas 
distintos, dando prioridade ao 
cumprimento das horas devidas 
anteriores ao estado de calami-
dade instaurado, vez 
que o prazo para 
o cumprimen-
to dessas é 
menor. 

pagamento da gratificação 
natalina, qual seja, 20/12/2020 
(art. 8º); e
 
• Efetuar o pagamento das 
férias até o 5º dia útil do mês 
subsequente ao início do gozo 
das férias.

 A conversão de parte das 
férias em abono pecuniário estará 
sujeita a concordância do empre-
gador e poderão ser pagas até o 
dia 20/12/2020 (art. 8º, parágrafo 
único).

 No caso de rescisão do con-
trato de trabalho, eventuais valores 
de férias não quitados deverão ser 
pagos com o restante das verbas 
rescisórias.

 A empresa 
também poderá ajus-
tar com o empre
gado, por meio de acordo individu-
al, escrito, a antecipação de perío-
dos futuros de férias, o que dá 
margem à possibilidade de anteci-
pação de mais do que um período 
de férias.

 Em relação aos profissionais 
da área de saúde ou aqueles que 
desempenhem funções essen-

(toda a empresa ou apenas um 
setor ou coletividade da empresa) 
com antecedência de no mínimo 
quarenta e oito horas;

• Fracionamento em mais de 2 
(dois) períodos de férias coletivas 
por ano, sendo que cada período 
não poderá ser a 10 (dez) dias;

• Concessão férias coletivas aos 
empregados que não tenham com-
pletado o período aquisitivo (art. 
140 da CLT).

 Para a adoção dessa medida, a 
empresa não precisa fazer prévia 
comunicação à Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho nem os sindi-
catos da categoria, podendo;

 Findas as férias coletivas, inicia-
-se novo período aquisitivo.

 No que diz respeito ao pagamen-
to de férias coletivas, a  empresa 

deve observar as mesmas regras 
vigentes para o pagamento de 
férias antecipadas individuais, 
conforme exposto no item ante-

rior.

mento das férias individuais, per-
mitindo a antecipação das 
mesmas no período de calami-
dade pública, ainda que o empre-
gado não tenha completado o 
período aquisitivo desse direito.

 Para tanto, a empresa deve 
observar os seguintes requisitos:

• A  comunicação da antecipa-
ção com no mínimo quarenta 
e oito horas de antecedência; 

• Comunicação por escrito 
(pode ser meio eletrônico) 
com indicação do período de 
gozo;

• O período de concessão não 
poderá ser inferior a 5 (cinco) 
dias;

• Priorizar a concessão dessa 
medida aos trabalhadores 
que pertençam ao grupo de 
risco do COVID-19.

 Em relação ao pagamento 
da antecipação as férias, a em-
presa pode: 

• Pagar o abono de um terço 
de férias após a concessão 
das férias, até a data fatal de 

ciais, a empresa fica autorizada a 
suspender o gozo das férias ou 
licenças não remuneradas, comu-
nicando o empregado com ante-
cedência de 48 (quarenta e oito 
horas).

FÉRIAS 
COLETIVAS

 Nos termos da Medida Pro-
visória nº 927/2020, a empresa 
poderá flexibilizar a concessão de 
férias coletivas, desde que obser-
vados os seguintes requisitos:

• Comunicação do conjunto 
de empregados afetados 

BENEFÍCIO EMERGENCIAL
DE PROTEÇÃO AO
EMPREGO E RENDA (BEPER)

 Para ter direito à esse 
benefício, instituído pela Medida 
Provisória nº 936 de 1º de abril 
de 2020, o empregado deve 
firmar acordo (individual ou cole-
tivo) com a empresa prevendo a 
suspensão do seu contrato de 
trabalho ou a redução de sua 
jornada e salário, o qual deve ser 
comunicado ao Ministério da 
Economia  e ao sindicato de 
classe no prazo de 10 (dez) dias, 
sob pena da empresa ficar res-
ponsável pelo pagamento da 
remuneração normal do empre-
gado até que a informação seja 
prestada.

 Esse benefício:

• será pago de forma mensal, 
devendo a primeira parcela ser 
paga no prazo de 30 (trinta) 
dias, a contar da data do início 
da celebração do acordo;

• o seu valor terá como base o 
valor mensal do seguro desem-
prego a que teria direito, não 
podendo ser inferior ao salário 
mínimo;

• será pago ao empregado inde-
pendente de cumprimento de 
qualquer período aquisitivo, 
tempo de vínculo empregatício 
e número de salários percebi-
dos; 

• será pago de forma cumulati-
va para quem tiver mais de um 
vínculo empregatício formal;

• concederá garantia de empre-
go aos empregados que rece-
berem o benefício. 

 O recebimento do Benefício 
Emergencial não impede a conces-
são e não altera o valor do seguro 

desemprego a que o empregado 
vier a ter direito no momento de 
eventual dispensa.

 Não farão jus ao Benefício 
Emergencial:

• Ocupante de cargo ou emprego 
público, cargo em comissão de 
livre nomeação e exoneração ou 
titular de mandato eletivo;

• Quem estiver recebendo benefí-
cio de prestação continuada do 
Regime Geral de Previdência 
Social ou dos Regimes Próprios 
da Previdência Social;
Quem já estiver recebendo o 
seguro-desemprego; e

• Quem estiver recebendo bolsa 
de qualificação profissional. 

 No caso dos empregados 
com contrato(s) de trabalho inter-
mitente(s), o BEPE será no valor 
fixo de R$600,00 (seiscentos reais), 
ainda que ele possua mais de um 
contrato de trabalho.

SUSPENSÃO DO 
CONTRATO DE 
TRABALHO
 De acordo com o art. 8º, da 
Medida Provisória nº 936/2020, a 

empresa pode firmar  acordo 
individual ou coletivo de suspen-
são do contrato de trabalho, 
ficando garantido ao empregado 
o recebimento do Benefício 
Emergencial de Preservação do 
Emprego e da Renda (BEPER)

 A suspensão poderá pode-
ráser ajustada pelo prazo de até 
60 (sessenta) dias, podendo ser 
fracionado em até dois períodos 
de 30 (trinta) dias. Ainda, deverá 
ser pactuado por meio de acordo 
individual escrito (encaminhado 
ao empregado com antecedên-
cia de, no mínimo, 2 (dois) dias 
corridos) ou acordo coletivo.

 Durante o período da sus-
pensão, a empresa:

 • Estará isenta do recolhi-
mento de FGTS e INSS duran-
te o período de suspensão;

 • Não poderá exigir do(a) 
empregado(a) qualquer ativi-
dade de trabalho, ainda que 
parcialmente, por meio de 
teletrabalho, trabalho remoto 
ou trabalho à distância, sob 
pena de descaracterizar a 
suspensão.

 Já o (a) empregado(a): 

• Terá direito ao recebimento 
de todos benefícios já conce-
didos pela empresa emprega-
dos, durante o período de sus-
pensão.

• Poderá efetuar o recolhimen-
to ao INSS na qualidade de 
segurado facultativo;

• Terá garantia de empre-
go durante período ao da 
suspensão do contrato e, 
também após,por igual ao 

acordado;

 Terá direitoao recebimento 
de uma indenização de 100% 

(cem por cento) do salário a que 
teria direito durante o período da 
garantia, além das verbas resci-
sórias previstas na lei, caso 
venha a ser dispensado durante 
o período de garantia de empre-
go.

 Caso venha a ser descarac-
terizada a suspensão do contrato 
de trabalho, a empresa deverá 
arcar com as seguintes obriga-
ções:

• ao pagamento imediato da 
remuneração e dos encargos 
sociais referentes a todo o 
período;

•  às penalidades previstas na 
legislação em vigor; e

• às sanções previstas em 
convenção ou em acordo 
coletivo.

 Empresas que tiveram fatu-
ramento superior a R$ 
4.800.000,00 (quatro milhões e 
oitocentos mil reais), no ano de 
2019, deverão pagar a ajuda 
compensatória mensal ao em-
pregado, no valor e trinta por 
cento do valor do salário, durante 
o período da suspensão tempo-
rária pactuado.

REDUÇÃO 
SALARIAL E 
DE JORNADA
Durante o período de Calamidade 
Pública, o empregador poderá acor-
dar a redução proporcional da jorna-
da de trabalho e de seus salários, 
por um período de até 90 (noventa) 
dias.

 Para tanto, a empresa deve:

• Preservar do valor do salário-
-hora de trabalho;

• Pactuar por meio de acordo 
individual escrito (para os empre-
gados com salário igual ou infe-
rior a R$ 3.135,00 (três mil cento 
e trinta e cinco reais) ou superior 
a R$ 12.202,12 (dois mil, duzen-
tos e dois reais e doze centavos), 
portadores de diploma de nível 
superior) ou coletivo (para os 
demais empregados), a ser 
encaminhado ao empregado 
com antecedência mínima de 02 
(dois) dias corridos;

• Somente reduzir a jornada de 
trabalho e salários nos percentu-
ais de 25%, 50% ou 70%, poden-

do, entretanto, pactuar percen-
tuais diversos por meio de 
normas coletivas.

 O valor do benefício será 
obtido aplicando-se o percentual 
de redução sobre o valor do segu-
ro-desemprego a que o empregado 
teria direito, conforme art. 6º, I, da 
MP. 

 Se forem estabelecidos per-
centuais diferentes de 25%, 50% e 
70%, em Acordo Coletivo ou Con-
venção Coletiva,o benefício será 
calculado da seguinte forma:

• não haverá pagamento de 
benefício se a redução de jorna-
da e de salário for inferior a 25%;

• se a redução for entre 25% e 
50%, o benefício será de 25% do 
valor do seguro desempregado 
a que teria direito o empregado;

• se a redução for entre 50% e 
70%, o benefício será de 50% do 
valor do seguro desempregado 
a que teria direito o empregado;

• se a redução for de mais de 
70%, o benefício será de 70% do 
valor do seguro desempregado 
a que teria direito o empregado.

 O empregado que acordar 
essa redução terá garantia provi-
sória de emprego durante o perío-
do de redução e após o mesmo, 
por período igual ao ajustado e, 
vindo a ser dispensado nesse 
período, fará jus, além das verbas 
rescisórias a que teria direitos, a 
uma multa a ser calculada da 
seguinte forma:

• 50% (cinquenta por cento) do 
salário a que o empregado 
teria direito no período de 
garantia provisória no empre-
go, na hipótese de redução 
com percentual entre 25% e 
50%; 

• 75% (setenta e cinco por 
cento) do salário a que o em-
pregado teria direito no perío-
do de garantia provisória no 
emprego, na hipótese de redu-
ção com percentual entre 50% 
e 70%;

• 100% (cem por cento) do 
salário a que o empregado 
teria direito no período de 
garantia provisória no empre-
go, nas hipóteses de redução 
percentual superior a 70%. 

 A Medida Provisória 927 de 
2020 previa, em seu art. 29, que 
os casos de contaminação pelo 
Coronavírus (COVID-19) não 
seriam considerados como ocu-
pacionais, salvo se comprovado o 
nexo causal (relação de causa e 
efeito entre a atividade exercida e 
a origem da contaminação pela 
doença).    

 Ocorre que em 29/04/2020 
o Supremo Tribunal Federal, por 
meio de julgamento das Medidas 
Cautelares nas Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade nº 6.342, 
6.344, 6.346, 6.348, 6.352 e 6.354, 
decidiu pela suspensão da eficá-
cia do referido dispositivo, afir-
mando que este dispositivo 
afronta o art. 7º, XXII, da 
Constituição Federal, que 
assegura aos trabalhadores 
a proteção contra os riscos 
avinerentes ao trabalho.

 De acordo com o voto do 
Ministro Alexandre de Moraes, o 
art. 29 da Medida Provisória 927 
de 2020 vai de encontro ao 
entendimento firmado pelo STF 
no julgamento do RE nº 828.040 
(com repercussão geral), de que 
o caráter ocupacional das doen-
ças relacionadas aos riscos ine-
rentes a certas atividades profis-
sionais e a consequente respon-
sabilidade dos empregadores 
pelos danos delas decorrentes, 
são presumidos.

 Assim, essa decisão per-
mite que possíveis contamina-
ções de trabalhadores sejam 
enquadradas pelo INSS como 
doença profissional, equiparada 
a acidente do trabalho, impor-
tando:

• na percepção de Auxílio-doen-
ça acidentário (COD. 91) e não 
Auxílio-doença comum (COD. 
31);

• obrigatoriedade do emprega-
dor emitir a CAT – Comunica-
ção de Acidente de Trabalho; 

• obrigação da empresa em 
proceder aos recolhimentos na 
conta vinculada do FGTS 
durante o período de afasta-
mento; e 

• estabilidade provisória do em-
pregado pelo prazo mínimo de 
12 meses após o retorno do 
afastamento previdenciário. 

 Diante disso, é de extrema 
relevância que os empregadores e 
tomadores de serviços forneçam 
EPI`s adequados e efica-
zes, orientando e fiscali-
zando seus trabalhadores 
quando ao uso correto, sob pena 
aplicação de medidas disciplina-
res.
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ANTECIPAÇÃO 
DE FÉRIAS 
INDIVIDUAIS

 A Consolidação das Leis 
Trabalhistas, assegura o direito 
de férias aos trabalhadores, 
sejam elas férias individuais ou 
férias coletivas.

 As férias individuais são 
obrigatórias e deverão ser conce-
didas anualmente, após o perío-
do de trabalho de 12 (doze) 
meses, sem prejuízo da remune-
ração do empregado (art. 129 da 
CLT).

 Com a Medida Provisória 
nº 927/20, a empresa poderá 
flexibilizar a concessão e o paga-



elastecida em até 02 horas, 
desde que não sejam ultrapas-
sadas as 10 horas diárias de 
jornada (descontando-se o horá-
rio de descanso intrajornada/al-
moço).

 Em que pese a gestão do 
banco de horas seja feita pelo 
empregador, no caso de o em-
pregado possuir saldo positivo 
de banco de horas, anteriores à 
decretação de estado de calami-
dade pública em 20/03/2020, 
estas deverão ser pagas normal-
mente como horas extras, tendo 
em vista a ausência de determi-
nação contrária na MP 927/2020 
e aplicação do Art. 8º, caput, da 
CLT.

 Já em relação as horas 
negativas anteriores ao Decreto 
06/2020, o empregador poderá 
instaurar dois bancos de horas 
distintos, dando prioridade ao 
cumprimento das horas devidas 
anteriores ao estado de calami-
dade instaurado, vez 
que o prazo para 
o cumprimen-
to dessas é 
menor. 

pagamento da gratificação 
natalina, qual seja, 20/12/2020 
(art. 8º); e
 
• Efetuar o pagamento das 
férias até o 5º dia útil do mês 
subsequente ao início do gozo 
das férias.

 A conversão de parte das 
férias em abono pecuniário estará 
sujeita a concordância do empre-
gador e poderão ser pagas até o 
dia 20/12/2020 (art. 8º, parágrafo 
único).

 No caso de rescisão do con-
trato de trabalho, eventuais valores 
de férias não quitados deverão ser 
pagos com o restante das verbas 
rescisórias.

 A empresa 
também poderá ajus-
tar com o empre
gado, por meio de acordo individu-
al, escrito, a antecipação de perío-
dos futuros de férias, o que dá 
margem à possibilidade de anteci-
pação de mais do que um período 
de férias.

 Em relação aos profissionais 
da área de saúde ou aqueles que 
desempenhem funções essen-

(toda a empresa ou apenas um 
setor ou coletividade da empresa) 
com antecedência de no mínimo 
quarenta e oito horas;

• Fracionamento em mais de 2 
(dois) períodos de férias coletivas 
por ano, sendo que cada período 
não poderá ser a 10 (dez) dias;

• Concessão férias coletivas aos 
empregados que não tenham com-
pletado o período aquisitivo (art. 
140 da CLT).

 Para a adoção dessa medida, a 
empresa não precisa fazer prévia 
comunicação à Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho nem os sindi-
catos da categoria, podendo;

 Findas as férias coletivas, inicia-
-se novo período aquisitivo.

 No que diz respeito ao pagamen-
to de férias coletivas, a  empresa 

deve observar as mesmas regras 
vigentes para o pagamento de 
férias antecipadas individuais, 
conforme exposto no item ante-

rior.

mento das férias individuais, per-
mitindo a antecipação das 
mesmas no período de calami-
dade pública, ainda que o empre-
gado não tenha completado o 
período aquisitivo desse direito.

 Para tanto, a empresa deve 
observar os seguintes requisitos:

• A  comunicação da antecipa-
ção com no mínimo quarenta 
e oito horas de antecedência; 

• Comunicação por escrito 
(pode ser meio eletrônico) 
com indicação do período de 
gozo;

• O período de concessão não 
poderá ser inferior a 5 (cinco) 
dias;

• Priorizar a concessão dessa 
medida aos trabalhadores 
que pertençam ao grupo de 
risco do COVID-19.

 Em relação ao pagamento 
da antecipação as férias, a em-
presa pode: 

• Pagar o abono de um terço 
de férias após a concessão 
das férias, até a data fatal de 

ciais, a empresa fica autorizada a 
suspender o gozo das férias ou 
licenças não remuneradas, comu-
nicando o empregado com ante-
cedência de 48 (quarenta e oito 
horas).

FÉRIAS 
COLETIVAS

 Nos termos da Medida Pro-
visória nº 927/2020, a empresa 
poderá flexibilizar a concessão de 
férias coletivas, desde que obser-
vados os seguintes requisitos:

• Comunicação do conjunto 
de empregados afetados 

BENEFÍCIO EMERGENCIAL
DE PROTEÇÃO AO
EMPREGO E RENDA (BEPER)

 Para ter direito à esse 
benefício, instituído pela Medida 
Provisória nº 936 de 1º de abril 
de 2020, o empregado deve 
firmar acordo (individual ou cole-
tivo) com a empresa prevendo a 
suspensão do seu contrato de 
trabalho ou a redução de sua 
jornada e salário, o qual deve ser 
comunicado ao Ministério da 
Economia  e ao sindicato de 
classe no prazo de 10 (dez) dias, 
sob pena da empresa ficar res-
ponsável pelo pagamento da 
remuneração normal do empre-
gado até que a informação seja 
prestada.

 Esse benefício:

• será pago de forma mensal, 
devendo a primeira parcela ser 
paga no prazo de 30 (trinta) 
dias, a contar da data do início 
da celebração do acordo;

• o seu valor terá como base o 
valor mensal do seguro desem-
prego a que teria direito, não 
podendo ser inferior ao salário 
mínimo;

• será pago ao empregado inde-
pendente de cumprimento de 
qualquer período aquisitivo, 
tempo de vínculo empregatício 
e número de salários percebi-
dos; 

• será pago de forma cumulati-
va para quem tiver mais de um 
vínculo empregatício formal;

• concederá garantia de empre-
go aos empregados que rece-
berem o benefício. 

 O recebimento do Benefício 
Emergencial não impede a conces-
são e não altera o valor do seguro 

desemprego a que o empregado 
vier a ter direito no momento de 
eventual dispensa.

 Não farão jus ao Benefício 
Emergencial:

• Ocupante de cargo ou emprego 
público, cargo em comissão de 
livre nomeação e exoneração ou 
titular de mandato eletivo;

• Quem estiver recebendo benefí-
cio de prestação continuada do 
Regime Geral de Previdência 
Social ou dos Regimes Próprios 
da Previdência Social;
Quem já estiver recebendo o 
seguro-desemprego; e

• Quem estiver recebendo bolsa 
de qualificação profissional. 

 No caso dos empregados 
com contrato(s) de trabalho inter-
mitente(s), o BEPE será no valor 
fixo de R$600,00 (seiscentos reais), 
ainda que ele possua mais de um 
contrato de trabalho.

SUSPENSÃO DO 
CONTRATO DE 
TRABALHO
 De acordo com o art. 8º, da 
Medida Provisória nº 936/2020, a 

empresa pode firmar  acordo 
individual ou coletivo de suspen-
são do contrato de trabalho, 
ficando garantido ao empregado 
o recebimento do Benefício 
Emergencial de Preservação do 
Emprego e da Renda (BEPER)

 A suspensão poderá pode-
ráser ajustada pelo prazo de até 
60 (sessenta) dias, podendo ser 
fracionado em até dois períodos 
de 30 (trinta) dias. Ainda, deverá 
ser pactuado por meio de acordo 
individual escrito (encaminhado 
ao empregado com antecedên-
cia de, no mínimo, 2 (dois) dias 
corridos) ou acordo coletivo.

 Durante o período da sus-
pensão, a empresa:

 • Estará isenta do recolhi-
mento de FGTS e INSS duran-
te o período de suspensão;

 • Não poderá exigir do(a) 
empregado(a) qualquer ativi-
dade de trabalho, ainda que 
parcialmente, por meio de 
teletrabalho, trabalho remoto 
ou trabalho à distância, sob 
pena de descaracterizar a 
suspensão.

 Já o (a) empregado(a): 

• Terá direito ao recebimento 
de todos benefícios já conce-
didos pela empresa emprega-
dos, durante o período de sus-
pensão.

• Poderá efetuar o recolhimen-
to ao INSS na qualidade de 
segurado facultativo;

• Terá garantia de empre-
go durante período ao da 
suspensão do contrato e, 
também após,por igual ao 

acordado;

 Terá direitoao recebimento 
de uma indenização de 100% 

(cem por cento) do salário a que 
teria direito durante o período da 
garantia, além das verbas resci-
sórias previstas na lei, caso 
venha a ser dispensado durante 
o período de garantia de empre-
go.

 Caso venha a ser descarac-
terizada a suspensão do contrato 
de trabalho, a empresa deverá 
arcar com as seguintes obriga-
ções:

• ao pagamento imediato da 
remuneração e dos encargos 
sociais referentes a todo o 
período;

•  às penalidades previstas na 
legislação em vigor; e

• às sanções previstas em 
convenção ou em acordo 
coletivo.

 Empresas que tiveram fatu-
ramento superior a R$ 
4.800.000,00 (quatro milhões e 
oitocentos mil reais), no ano de 
2019, deverão pagar a ajuda 
compensatória mensal ao em-
pregado, no valor e trinta por 
cento do valor do salário, durante 
o período da suspensão tempo-
rária pactuado.

REDUÇÃO 
SALARIAL E 
DE JORNADA
Durante o período de Calamidade 
Pública, o empregador poderá acor-
dar a redução proporcional da jorna-
da de trabalho e de seus salários, 
por um período de até 90 (noventa) 
dias.

 Para tanto, a empresa deve:

• Preservar do valor do salário-
-hora de trabalho;

• Pactuar por meio de acordo 
individual escrito (para os empre-
gados com salário igual ou infe-
rior a R$ 3.135,00 (três mil cento 
e trinta e cinco reais) ou superior 
a R$ 12.202,12 (dois mil, duzen-
tos e dois reais e doze centavos), 
portadores de diploma de nível 
superior) ou coletivo (para os 
demais empregados), a ser 
encaminhado ao empregado 
com antecedência mínima de 02 
(dois) dias corridos;

• Somente reduzir a jornada de 
trabalho e salários nos percentu-
ais de 25%, 50% ou 70%, poden-

do, entretanto, pactuar percen-
tuais diversos por meio de 
normas coletivas.

 O valor do benefício será 
obtido aplicando-se o percentual 
de redução sobre o valor do segu-
ro-desemprego a que o empregado 
teria direito, conforme art. 6º, I, da 
MP. 

 Se forem estabelecidos per-
centuais diferentes de 25%, 50% e 
70%, em Acordo Coletivo ou Con-
venção Coletiva,o benefício será 
calculado da seguinte forma:

• não haverá pagamento de 
benefício se a redução de jorna-
da e de salário for inferior a 25%;

• se a redução for entre 25% e 
50%, o benefício será de 25% do 
valor do seguro desempregado 
a que teria direito o empregado;

• se a redução for entre 50% e 
70%, o benefício será de 50% do 
valor do seguro desempregado 
a que teria direito o empregado;

• se a redução for de mais de 
70%, o benefício será de 70% do 
valor do seguro desempregado 
a que teria direito o empregado.

 O empregado que acordar 
essa redução terá garantia provi-
sória de emprego durante o perío-
do de redução e após o mesmo, 
por período igual ao ajustado e, 
vindo a ser dispensado nesse 
período, fará jus, além das verbas 
rescisórias a que teria direitos, a 
uma multa a ser calculada da 
seguinte forma:

• 50% (cinquenta por cento) do 
salário a que o empregado 
teria direito no período de 
garantia provisória no empre-
go, na hipótese de redução 
com percentual entre 25% e 
50%; 

• 75% (setenta e cinco por 
cento) do salário a que o em-
pregado teria direito no perío-
do de garantia provisória no 
emprego, na hipótese de redu-
ção com percentual entre 50% 
e 70%;

• 100% (cem por cento) do 
salário a que o empregado 
teria direito no período de 
garantia provisória no empre-
go, nas hipóteses de redução 
percentual superior a 70%. 

 A Medida Provisória 927 de 
2020 previa, em seu art. 29, que 
os casos de contaminação pelo 
Coronavírus (COVID-19) não 
seriam considerados como ocu-
pacionais, salvo se comprovado o 
nexo causal (relação de causa e 
efeito entre a atividade exercida e 
a origem da contaminação pela 
doença).    

 Ocorre que em 29/04/2020 
o Supremo Tribunal Federal, por 
meio de julgamento das Medidas 
Cautelares nas Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade nº 6.342, 
6.344, 6.346, 6.348, 6.352 e 6.354, 
decidiu pela suspensão da eficá-
cia do referido dispositivo, afir-
mando que este dispositivo 
afronta o art. 7º, XXII, da 
Constituição Federal, que 
assegura aos trabalhadores 
a proteção contra os riscos 
avinerentes ao trabalho.

 De acordo com o voto do 
Ministro Alexandre de Moraes, o 
art. 29 da Medida Provisória 927 
de 2020 vai de encontro ao 
entendimento firmado pelo STF 
no julgamento do RE nº 828.040 
(com repercussão geral), de que 
o caráter ocupacional das doen-
ças relacionadas aos riscos ine-
rentes a certas atividades profis-
sionais e a consequente respon-
sabilidade dos empregadores 
pelos danos delas decorrentes, 
são presumidos.

 Assim, essa decisão per-
mite que possíveis contamina-
ções de trabalhadores sejam 
enquadradas pelo INSS como 
doença profissional, equiparada 
a acidente do trabalho, impor-
tando:

• na percepção de Auxílio-doen-
ça acidentário (COD. 91) e não 
Auxílio-doença comum (COD. 
31);

• obrigatoriedade do emprega-
dor emitir a CAT – Comunica-
ção de Acidente de Trabalho; 

• obrigação da empresa em 
proceder aos recolhimentos na 
conta vinculada do FGTS 
durante o período de afasta-
mento; e 

• estabilidade provisória do em-
pregado pelo prazo mínimo de 
12 meses após o retorno do 
afastamento previdenciário. 

 Diante disso, é de extrema 
relevância que os empregadores e 
tomadores de serviços forneçam 
EPI`s adequados e efica-
zes, orientando e fiscali-
zando seus trabalhadores 
quando ao uso correto, sob pena 
aplicação de medidas disciplina-
res.
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ANTECIPAÇÃO 
DE FÉRIAS 
INDIVIDUAIS

 A Consolidação das Leis 
Trabalhistas, assegura o direito 
de férias aos trabalhadores, 
sejam elas férias individuais ou 
férias coletivas.

 As férias individuais são 
obrigatórias e deverão ser conce-
didas anualmente, após o perío-
do de trabalho de 12 (doze) 
meses, sem prejuízo da remune-
ração do empregado (art. 129 da 
CLT).

 Com a Medida Provisória 
nº 927/20, a empresa poderá 
flexibilizar a concessão e o paga-



elastecida em até 02 horas, 
desde que não sejam ultrapas-
sadas as 10 horas diárias de 
jornada (descontando-se o horá-
rio de descanso intrajornada/al-
moço).

 Em que pese a gestão do 
banco de horas seja feita pelo 
empregador, no caso de o em-
pregado possuir saldo positivo 
de banco de horas, anteriores à 
decretação de estado de calami-
dade pública em 20/03/2020, 
estas deverão ser pagas normal-
mente como horas extras, tendo 
em vista a ausência de determi-
nação contrária na MP 927/2020 
e aplicação do Art. 8º, caput, da 
CLT.

 Já em relação as horas 
negativas anteriores ao Decreto 
06/2020, o empregador poderá 
instaurar dois bancos de horas 
distintos, dando prioridade ao 
cumprimento das horas devidas 
anteriores ao estado de calami-
dade instaurado, vez 
que o prazo para 
o cumprimen-
to dessas é 
menor. 

pagamento da gratificação 
natalina, qual seja, 20/12/2020 
(art. 8º); e
 
• Efetuar o pagamento das 
férias até o 5º dia útil do mês 
subsequente ao início do gozo 
das férias.

 A conversão de parte das 
férias em abono pecuniário estará 
sujeita a concordância do empre-
gador e poderão ser pagas até o 
dia 20/12/2020 (art. 8º, parágrafo 
único).

 No caso de rescisão do con-
trato de trabalho, eventuais valores 
de férias não quitados deverão ser 
pagos com o restante das verbas 
rescisórias.

 A empresa 
também poderá ajus-
tar com o empre
gado, por meio de acordo individu-
al, escrito, a antecipação de perío-
dos futuros de férias, o que dá 
margem à possibilidade de anteci-
pação de mais do que um período 
de férias.

 Em relação aos profissionais 
da área de saúde ou aqueles que 
desempenhem funções essen-

(toda a empresa ou apenas um 
setor ou coletividade da empresa) 
com antecedência de no mínimo 
quarenta e oito horas;

• Fracionamento em mais de 2 
(dois) períodos de férias coletivas 
por ano, sendo que cada período 
não poderá ser a 10 (dez) dias;

• Concessão férias coletivas aos 
empregados que não tenham com-
pletado o período aquisitivo (art. 
140 da CLT).

 Para a adoção dessa medida, a 
empresa não precisa fazer prévia 
comunicação à Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho nem os sindi-
catos da categoria, podendo;

 Findas as férias coletivas, inicia-
-se novo período aquisitivo.

 No que diz respeito ao pagamen-
to de férias coletivas, a  empresa 

deve observar as mesmas regras 
vigentes para o pagamento de 
férias antecipadas individuais, 
conforme exposto no item ante-

rior.

mento das férias individuais, per-
mitindo a antecipação das 
mesmas no período de calami-
dade pública, ainda que o empre-
gado não tenha completado o 
período aquisitivo desse direito.

 Para tanto, a empresa deve 
observar os seguintes requisitos:

• A  comunicação da antecipa-
ção com no mínimo quarenta 
e oito horas de antecedência; 

• Comunicação por escrito 
(pode ser meio eletrônico) 
com indicação do período de 
gozo;

• O período de concessão não 
poderá ser inferior a 5 (cinco) 
dias;

• Priorizar a concessão dessa 
medida aos trabalhadores 
que pertençam ao grupo de 
risco do COVID-19.

 Em relação ao pagamento 
da antecipação as férias, a em-
presa pode: 

• Pagar o abono de um terço 
de férias após a concessão 
das férias, até a data fatal de 

ciais, a empresa fica autorizada a 
suspender o gozo das férias ou 
licenças não remuneradas, comu-
nicando o empregado com ante-
cedência de 48 (quarenta e oito 
horas).

FÉRIAS 
COLETIVAS

 Nos termos da Medida Pro-
visória nº 927/2020, a empresa 
poderá flexibilizar a concessão de 
férias coletivas, desde que obser-
vados os seguintes requisitos:

• Comunicação do conjunto 
de empregados afetados 

BENEFÍCIO EMERGENCIAL
DE PROTEÇÃO AO
EMPREGO E RENDA (BEPER)

 Para ter direito à esse 
benefício, instituído pela Medida 
Provisória nº 936 de 1º de abril 
de 2020, o empregado deve 
firmar acordo (individual ou cole-
tivo) com a empresa prevendo a 
suspensão do seu contrato de 
trabalho ou a redução de sua 
jornada e salário, o qual deve ser 
comunicado ao Ministério da 
Economia  e ao sindicato de 
classe no prazo de 10 (dez) dias, 
sob pena da empresa ficar res-
ponsável pelo pagamento da 
remuneração normal do empre-
gado até que a informação seja 
prestada.

 Esse benefício:

• será pago de forma mensal, 
devendo a primeira parcela ser 
paga no prazo de 30 (trinta) 
dias, a contar da data do início 
da celebração do acordo;

• o seu valor terá como base o 
valor mensal do seguro desem-
prego a que teria direito, não 
podendo ser inferior ao salário 
mínimo;

• será pago ao empregado inde-
pendente de cumprimento de 
qualquer período aquisitivo, 
tempo de vínculo empregatício 
e número de salários percebi-
dos; 

• será pago de forma cumulati-
va para quem tiver mais de um 
vínculo empregatício formal;

• concederá garantia de empre-
go aos empregados que rece-
berem o benefício. 

 O recebimento do Benefício 
Emergencial não impede a conces-
são e não altera o valor do seguro 

desemprego a que o empregado 
vier a ter direito no momento de 
eventual dispensa.

 Não farão jus ao Benefício 
Emergencial:

• Ocupante de cargo ou emprego 
público, cargo em comissão de 
livre nomeação e exoneração ou 
titular de mandato eletivo;

• Quem estiver recebendo benefí-
cio de prestação continuada do 
Regime Geral de Previdência 
Social ou dos Regimes Próprios 
da Previdência Social;
Quem já estiver recebendo o 
seguro-desemprego; e

• Quem estiver recebendo bolsa 
de qualificação profissional. 

 No caso dos empregados 
com contrato(s) de trabalho inter-
mitente(s), o BEPE será no valor 
fixo de R$600,00 (seiscentos reais), 
ainda que ele possua mais de um 
contrato de trabalho.

SUSPENSÃO DO 
CONTRATO DE 
TRABALHO
 De acordo com o art. 8º, da 
Medida Provisória nº 936/2020, a 

empresa pode firmar  acordo 
individual ou coletivo de suspen-
são do contrato de trabalho, 
ficando garantido ao empregado 
o recebimento do Benefício 
Emergencial de Preservação do 
Emprego e da Renda (BEPER)

 A suspensão poderá pode-
ráser ajustada pelo prazo de até 
60 (sessenta) dias, podendo ser 
fracionado em até dois períodos 
de 30 (trinta) dias. Ainda, deverá 
ser pactuado por meio de acordo 
individual escrito (encaminhado 
ao empregado com antecedên-
cia de, no mínimo, 2 (dois) dias 
corridos) ou acordo coletivo.

 Durante o período da sus-
pensão, a empresa:

 • Estará isenta do recolhi-
mento de FGTS e INSS duran-
te o período de suspensão;

 • Não poderá exigir do(a) 
empregado(a) qualquer ativi-
dade de trabalho, ainda que 
parcialmente, por meio de 
teletrabalho, trabalho remoto 
ou trabalho à distância, sob 
pena de descaracterizar a 
suspensão.

 Já o (a) empregado(a): 

• Terá direito ao recebimento 
de todos benefícios já conce-
didos pela empresa emprega-
dos, durante o período de sus-
pensão.

• Poderá efetuar o recolhimen-
to ao INSS na qualidade de 
segurado facultativo;

• Terá garantia de empre-
go durante período ao da 
suspensão do contrato e, 
também após,por igual ao 

acordado;

 Terá direitoao recebimento 
de uma indenização de 100% 

(cem por cento) do salário a que 
teria direito durante o período da 
garantia, além das verbas resci-
sórias previstas na lei, caso 
venha a ser dispensado durante 
o período de garantia de empre-
go.

 Caso venha a ser descarac-
terizada a suspensão do contrato 
de trabalho, a empresa deverá 
arcar com as seguintes obriga-
ções:

• ao pagamento imediato da 
remuneração e dos encargos 
sociais referentes a todo o 
período;

•  às penalidades previstas na 
legislação em vigor; e

• às sanções previstas em 
convenção ou em acordo 
coletivo.

 Empresas que tiveram fatu-
ramento superior a R$ 
4.800.000,00 (quatro milhões e 
oitocentos mil reais), no ano de 
2019, deverão pagar a ajuda 
compensatória mensal ao em-
pregado, no valor e trinta por 
cento do valor do salário, durante 
o período da suspensão tempo-
rária pactuado.

REDUÇÃO 
SALARIAL E 
DE JORNADA
Durante o período de Calamidade 
Pública, o empregador poderá acor-
dar a redução proporcional da jorna-
da de trabalho e de seus salários, 
por um período de até 90 (noventa) 
dias.

 Para tanto, a empresa deve:

• Preservar do valor do salário-
-hora de trabalho;

• Pactuar por meio de acordo 
individual escrito (para os empre-
gados com salário igual ou infe-
rior a R$ 3.135,00 (três mil cento 
e trinta e cinco reais) ou superior 
a R$ 12.202,12 (dois mil, duzen-
tos e dois reais e doze centavos), 
portadores de diploma de nível 
superior) ou coletivo (para os 
demais empregados), a ser 
encaminhado ao empregado 
com antecedência mínima de 02 
(dois) dias corridos;

• Somente reduzir a jornada de 
trabalho e salários nos percentu-
ais de 25%, 50% ou 70%, poden-

do, entretanto, pactuar percen-
tuais diversos por meio de 
normas coletivas.

 O valor do benefício será 
obtido aplicando-se o percentual 
de redução sobre o valor do segu-
ro-desemprego a que o empregado 
teria direito, conforme art. 6º, I, da 
MP. 

 Se forem estabelecidos per-
centuais diferentes de 25%, 50% e 
70%, em Acordo Coletivo ou Con-
venção Coletiva,o benefício será 
calculado da seguinte forma:

• não haverá pagamento de 
benefício se a redução de jorna-
da e de salário for inferior a 25%;

• se a redução for entre 25% e 
50%, o benefício será de 25% do 
valor do seguro desempregado 
a que teria direito o empregado;

• se a redução for entre 50% e 
70%, o benefício será de 50% do 
valor do seguro desempregado 
a que teria direito o empregado;

• se a redução for de mais de 
70%, o benefício será de 70% do 
valor do seguro desempregado 
a que teria direito o empregado.

 O empregado que acordar 
essa redução terá garantia provi-
sória de emprego durante o perío-
do de redução e após o mesmo, 
por período igual ao ajustado e, 
vindo a ser dispensado nesse 
período, fará jus, além das verbas 
rescisórias a que teria direitos, a 
uma multa a ser calculada da 
seguinte forma:

• 50% (cinquenta por cento) do 
salário a que o empregado 
teria direito no período de 
garantia provisória no empre-
go, na hipótese de redução 
com percentual entre 25% e 
50%; 

• 75% (setenta e cinco por 
cento) do salário a que o em-
pregado teria direito no perío-
do de garantia provisória no 
emprego, na hipótese de redu-
ção com percentual entre 50% 
e 70%;

• 100% (cem por cento) do 
salário a que o empregado 
teria direito no período de 
garantia provisória no empre-
go, nas hipóteses de redução 
percentual superior a 70%. 

CARACTERIZAÇÃO 
COMO DOENÇA
OCUPACIONAL

 A Medida Provisória 927 de 
2020 previa, em seu art. 29, que 
os casos de contaminação pelo 
Coronavírus (COVID-19) não 
seriam considerados como ocu-
pacionais, salvo se comprovado o 
nexo causal (relação de causa e 
efeito entre a atividade exercida e 
a origem da contaminação pela 
doença).    

 Ocorre que em 29/04/2020 
o Supremo Tribunal Federal, por 
meio de julgamento das Medidas 
Cautelares nas Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade nº 6.342, 
6.344, 6.346, 6.348, 6.352 e 6.354, 
decidiu pela suspensão da eficá-
cia do referido dispositivo, afir-
mando que este dispositivo 
afronta o art. 7º, XXII, da 
Constituição Federal, que 
assegura aos trabalhadores 
a proteção contra os riscos 
avinerentes ao trabalho.

 De acordo com o voto do 
Ministro Alexandre de Moraes, o 
art. 29 da Medida Provisória 927 
de 2020 vai de encontro ao 
entendimento firmado pelo STF 
no julgamento do RE nº 828.040 
(com repercussão geral), de que 
o caráter ocupacional das doen-
ças relacionadas aos riscos ine-
rentes a certas atividades profis-
sionais e a consequente respon-
sabilidade dos empregadores 
pelos danos delas decorrentes, 
são presumidos.

 Assim, essa decisão per-
mite que possíveis contamina-
ções de trabalhadores sejam 
enquadradas pelo INSS como 
doença profissional, equiparada 
a acidente do trabalho, impor-
tando:

• na percepção de Auxílio-doen-
ça acidentário (COD. 91) e não 
Auxílio-doença comum (COD. 
31);

• obrigatoriedade do emprega-
dor emitir a CAT – Comunica-
ção de Acidente de Trabalho; 

• obrigação da empresa em 
proceder aos recolhimentos na 
conta vinculada do FGTS 
durante o período de afasta-
mento; e 

• estabilidade provisória do em-
pregado pelo prazo mínimo de 
12 meses após o retorno do 
afastamento previdenciário. 

 Diante disso, é de extrema 
relevância que os empregadores e 
tomadores de serviços forneçam 
EPI`s adequados e efica-
zes, orientando e fiscali-
zando seus trabalhadores 
quando ao uso correto, sob pena 
aplicação de medidas disciplina-
res.
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ANTECIPAÇÃO 
DE FÉRIAS 
INDIVIDUAIS

 A Consolidação das Leis 
Trabalhistas, assegura o direito 
de férias aos trabalhadores, 
sejam elas férias individuais ou 
férias coletivas.

 As férias individuais são 
obrigatórias e deverão ser conce-
didas anualmente, após o perío-
do de trabalho de 12 (doze) 
meses, sem prejuízo da remune-
ração do empregado (art. 129 da 
CLT).

 Com a Medida Provisória 
nº 927/20, a empresa poderá 
flexibilizar a concessão e o paga-



 A Medida Provisória 927 de 
2020 previa, em seu art. 29, que 
os casos de contaminação pelo 
Coronavírus (COVID-19) não 
seriam considerados como ocu-
pacionais, salvo se comprovado o 
nexo causal (relação de causa e 
efeito entre a atividade exercida e 
a origem da contaminação pela 
doença).    

 Ocorre que em 29/04/2020 
o Supremo Tribunal Federal, por 
meio de julgamento das Medidas 
Cautelares nas Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade nº 6.342, 
6.344, 6.346, 6.348, 6.352 e 6.354, 
decidiu pela suspensão da eficá-
cia do referido dispositivo, afir-
mando que este dispositivo 
afronta o art. 7º, XXII, da 
Constituição Federal, que 
assegura aos trabalhadores 
a proteção contra os riscos 
avinerentes ao trabalho.

 De acordo com o voto do 
Ministro Alexandre de Moraes, o 
art. 29 da Medida Provisória 927 
de 2020 vai de encontro ao 
entendimento firmado pelo STF 
no julgamento do RE nº 828.040 
(com repercussão geral), de que 
o caráter ocupacional das doen-
ças relacionadas aos riscos ine-
rentes a certas atividades profis-
sionais e a consequente respon-
sabilidade dos empregadores 
pelos danos delas decorrentes, 
são presumidos.

 Assim, essa decisão per-
mite que possíveis contamina-
ções de trabalhadores sejam 
enquadradas pelo INSS como 
doença profissional, equiparada 
a acidente do trabalho, impor-
tando:

• na percepção de Auxílio-doen-
ça acidentário (COD. 91) e não 
Auxílio-doença comum (COD. 
31);

• obrigatoriedade do emprega-
dor emitir a CAT – Comunica-
ção de Acidente de Trabalho; 

• obrigação da empresa em 
proceder aos recolhimentos na 
conta vinculada do FGTS 
durante o período de afasta-
mento; e 

• estabilidade provisória do em-
pregado pelo prazo mínimo de 
12 meses após o retorno do 
afastamento previdenciário. 

 Diante disso, é de extrema 
relevância que os empregadores e 
tomadores de serviços forneçam 
EPI`s adequados e efica-
zes, orientando e fiscali-
zando seus trabalhadores 
quando ao uso correto, sob pena 
aplicação de medidas disciplina-
res.

 Durante o período da pande-
mia, a obrigatoriedade de realiza-
ção dos exames médicos ocupa-
cionais, clínicos e complementa-
res, exceto os exames demissio-
nais, está suspensa.

 Os referidos exames deve-
rão ser realizados no prazo de 60 
dias, contados a partir da data de 
encerramento do estado de cala-
midade pública.

 O exame demissional 
poderá ser dispensado no caso do 
exame mais recente de saúde 

ocupacional ter sido realizado 
pelo empregado há menos de             

    180 dias da dispensa.

  Fica suspensa a obri-
gatoriedade de realização de 

treinamentos periódicos, bem 
como eventuais dos em

pregados, previstos em diretrizes 
regulamentadoras de segurança e 
saúde no trabalho;

 Os treinamentos tempora-
riamente suspensos deverão ser 
realizados no prazo de 90 dias, 
contados a partir do enceramento 
do estado de calamidade pública;

 Os referidos treinamentos 
poderão ser realizados na modali-
dade de ensino a distância e 
caberá ao empregador observar 
os conteúdos práticos para garan-
tir que as atividades sejam execu-
tadas com segurança.

 A CIPA poderá ser mantida 
até o encerramento do estado de 
calamidade. Os processos eleito-
rais em curso deverão ser suspen-
sos até o fim da calamidade públi-
ca.

EXTINÇÃO DO 
CONTRATO DE 
TRABALHO

FACTUM PRINCIPIS (FATO DO 
PRÍNCIPE) 

 
 Diante de diversos decretos 
determinando o fechamento tem-
porário de determinados setores 
da economia, emergiu a discus-
são sobre a possibilidade de resci-
sões de contratos de trabalho em 
razão do chamado FACTUM 
PRINCIPIS (FATO DO PRÍNCIPE).

 Essa modalidade de dispen-
sa está prevista no        
art. 486, da CLT.

 Trata-se de uma hipótese 
especial de encerramento do con-
trato de trabalho por força maior, 
provocada em razão de ato unila-
teral de autoridade governamen-
tal, que impede, ainda que tempo-
rariamente, a continuidade da 
atividade empresarial.

 Nesse caso, a empresa 
pode rescindir o contrato de traba-
lho de seus empregados, atribuin-
do ao ente federativo, cujo ato 
impediu a atividade econômica, 
mesmo que por um período 
apenas, o ônus de arcar com a 
indenização devida ao emprega-
do. Trata-se de rescisão motivada 
do contrato de trabalho

 A rescisão por esse motivo 
dispensao empregador, conforme 
entendimento majoritário, apenas 
do pagamento da indenização de 
40% sobre o FGTS, prevista no 
artigo 18 da Lei nº 8.036/90, con-
forme previsto no artigo 502 da 
CLT, permanecendo a obrigação 
de pagamento das demais 
verbas rescisórias previs-
tas na lei.

 Para essa hipótese 
de rescisão, a empresa 
deverá provar que a 
paralisação de sua 
atividade, ainda que 
temporária, foi determi-
nante para a rescisão do 
contrato de trabalho.

FORÇA MAIOR

 Essa modalidade está pre-
vista no artigo 501, caput, da CLT, 
pelo qual caracteriza força maior 
como todo acontecimento inevi-
tável, em r elação à vontade do 
empregador, e para a realização 
do qual este não concorreu, direta 
ou indiretamente.

 O artigo 1º, parágrafo único, 
da Medida Provisória 927/2020, 
reconheceu a pandemia do coro-
navírus como hipótese de força 
maior, nos termos do artigo 501 
da CLT.

 Nessa modalidade de resci-
são, o empregado terá direito a 
uma indenização pela metade da 
que seria devida em caso de resci-
são sem justa causa.  No que 
tange à multa sobre o 
FGTS, o artigo 18, § 2º, 
da Lei nº 8.036/90, 
prevê que, quando 

ocorrer despedida por força 
maior, reconhecida pela Justiça 
do Trabalho, o percentual será de 
20%.

 Importante destacar que 
essa modalidade de rescisão 
somente será possível no caso de 
extinção da empresa, ou de um 
dos estabelecimentos em que tra-
balhe o empregado.  Não poden-
do ser utilizada na hipótese do 
motivo de força maior não afetar 
substancialmente, nem for susce-
tível de afetar, em tais condições, 
a situação econômica e financeira 
da empresa, nem gerar efeitos 
para o contrato de trabalho.

RECOLHIMENTO 
DO FGTS 
 A medida provisória n. 927, 
publicada em 22 de março de 
2020 , pelo seu capitulo IX, artigo 
19 suspendeu a exigibilidade do 
recolhimento do FGTS pelos em-
pregadores restritos às compe-
tências de março, abril e maio de 
2020, com vencimento em abril, 
maio e junho de 2020, respectiva-
mente.

 A medida expõe ainda que 
os empregadores poderão fazer 
uso do direito de suspender o 
recolhimento do FGTS dos meses 
trazidos na medida, independente 
de número de empregados; do 
regime de tributação da empresa;  
da natureza jurídica; do ramo da 
atividade econômica e da adesão 
prévia. Sendo, por certo que a MP 
927/2020, exige-se que o empre-
gador fica obrigado a declarar as 
informações, até 20 de junho de 
2020. 

 Ainda, determina que o reco-
lhimento das competências de 
março, abril e maio de 2020 
poderá ser realizado de forma par-

celada, sem a incidência da atuali-
zação, da multa e dos encargos 
previstos no art. 22 da Lei nº 
8.036, de 11 de maio de 1990. 

 Também, obriga que o 
pagamento das obrigações refe-
rentes às competências mencio-
nadas deva ser quitado em até 
seis parcelas mensais, com venci-
mento no sétimo dia de cada mês, 
a partir de julho de 2020, observa-
do o disposto no caput do art. 15 
da Lei nº 8.036, de 1990.

 Em caso de rescisão do 
contrato de trabalho, a suspensão 
do pagamento do FGTS ficará 
resolvido e o empregador ficará 
obrigado a proceder com o reco-
lhimento dos valores correspon-
dentes, sem incidência da multa e 
dos encargos devidos nos termos 
do disposto no art. 22 da Lei nº 

8.036, de 1990, caso seja efetua-
do dentro do prazo legal estabele-
cido para sua realização; e depósi-
to dos valores previstos no art. 18 
da Lei nº 8.036, de 1990.

 Outrossim, a medida provi-
sória prorrogou a validade do Cer-
tificado de Regularidade do FGTS 
por 90 dias.

SAQUE DO FGTS 
 Através da Medida Provisó-
ria n. 946, publicada no dia 07 de 
abril de 2020 , o Governo autori-
zou temporariamente os saques 
do FGTS para os trabalhadores. 

 Os titulares de conta vincu-
lada do FGTS, a partir de 15 de 
junho de 2020 e até 31 de dezem-
bro de 2020, em razão do enfren-
tamento do estado de calamidade 
pública reconhecida e da emer-
gência de saúde pública de impor-
tância internacional decorrente da 
pandemia de coronavírus (covid-
-19), o saque de recursos até o 
limite de R$ 1.045,00 (mil e qua-
renta e cinco reais) por trabalha-
dor.

 De acordo com a Medida 
Provisória nº 946/2020, na hipóte-

se do trabalhador possuirvárias 
contas na caixa com valores, 
primeiramente poderá sacar o 
valor referente às contas vincula-
das a contratos de trabalho extin-
tos; depois, sacar as contas 
ativas, valendo-se sempre do 
valor máximo permitido: R$ 
1.045,00 ( um mil e quarenta e 
cinco reais). 

 Os saques serão efetuados 
conforme cronograma de atendi-
mento e critérios que ainda serão 
estabelecidos pela Caixa Econô-
mica Federal, permitido o crédito 
automático para conta de depósi-
tos de poupança de titularidade 
do trabalhador previamente 
aberta na nessa instituição finan-
ceira, desde que o trabalhador não 
se manifeste negativamente, ou o 
crédito em conta bancária de 
qualquer instituição financeira, 
indicada pelo trabalhador, desde 
que seja de sua titularidade.

SETOR 
PORTUÁRIO
MUDANÇAS 
EXCEPCIONAIS 
 A Medida Provisória 945, de 
4 de abril de 2020, dispõe sobre as 
medidas especiais a serem toma-
das no setor portuário diante do 
cenário de pandemia do Covid-19 
(novo coronavírus), no intuito de 
garantir a realização das ativida-
des portuárias que são considera-
das essenciais para a população.

 Esse valor compensatório 
mensal possui natureza indeniza-
tória, não terá desconto de IR (Im-
posto de Renda) e nem do FGTS 
(Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço), bem como poderá ser 
excluído do lucro líquido, para fins 
de determinação do imposto 

sobre a renda da 
pessoa jurídica e da 

Contribuição Social 
sobre o lucro líquido 

das empresas tribu-
tadas pelo lucro real.

 Somente receberão a indeni-
zação compensatória mensal:

• os trabalhadores portuários 
avulsos que estejam impedi-
dos de trabalhar, ou seja, 
impossibilitados de serem 
escalados pelo OGMO e que se 
enquadrem nas hipóteses pre-
vistas nos incisos I a V do art. 
2º da MP 945/2020.

• o (a) trabalhador(a) que 
possui sintomas compatíveis 
com a Covid-19, apresentando 
tosse seca, dor de garganta ou 
dificuldade respiratória, febril 
ou não, comprovando essa 
situação para o OGMO por 
meio eletrônico com o envio de 
atestado médico ou outra 
forma que possa ser estabele-
cida pelo Poder Executivo 
Federal.

• o (a) trabalhador(a) portuá-
rio(a) avulso que for diagnosti-
cado com o Covid-19 ou 
aquele que estiver em isola-
mento domiciliar, por motivo 
de convivência com um indiví-
duo que tenha sido diagnosti-
cado com a doença. Trabalha-
doras às gestantes ou lactan-
tes;

• trabalhador(a) es com idade 
igual ou superior a 60 (sessen-
ta) anos;

• trabalhador (a) diagnosticado 
com imunodeficiência, doença 
respiratória ou doença preexis-
tente crônica ou grave, como 
doença cardiovascular, respira-
tória ou metabólica.

 Estão excluídos do recebi-
mento da indenização compensa-
tória mensal, ainda que estejam 
impedidos de concorrer à escala, 
os trabalhadores que estiverem 
em gozo do Regime Geral de Pre-
vidência Social ou regime próprio 
de previdência social, ou aqueles 
que receberem o benefício assis-
tencial que trata o art. 10-A da Lei 
9.719/98 - possuem mais de 60 
(sessenta) anos, não se enqua-
dram nas modalidades de apo-
sentadoria e não têm meios de 
prover a sua subsistência.

 O pagamento dessa indeni-
zação será feito pelo operador 
portuário ou outro tomador de 
serviço, de forma proporcional à 
demanda solicitada, ao passo que 
o cálculo, a arrecadação e o 

repasse aos trabalhadores serão 
efetuados pelo OGMO.

 Em relação aos operadores 
portuários, a MP 945/2020 
também considerou o aumento 
de custo do operador portuário 
em razão da indenização com-
pensatória mensal a ser paga aos 
trabalhadores, permitindo a alte-
ração dos contratos de arrenda-
mentos já firmados e dispondo 
que a administração do porto 
deverá conceder desconto tarifá-
rio em valor equivalente ao acrés-
cimo da indenização para aqueles 
operadores portuários que não 
sejam arrendatários de instalação 
portuária.

 No intuito de amenizar os 
prejuízos que a pandemia poderá 
causar às atividades portuárias, 
em caso de indisponibilidade de 
trabalhadores portuários avulsos, 
os operadores portuários poderão 
contratar livremente trabalhado-
res com vínculo empregatício, por 
tempo determinado, para exerce-
rem os serviços de capatazia, 
bloco, estiva, conferência de 

carga, conserto de carga e vigi-
lância de embarcações. Essa 
contratação excepcional não 
poderá exceder o prazo de 12 
(doze) meses.

 Essas medidas produzirão 
efeitos pelo prazo de 120 (cento 
e vinte) dias, contados da publi-
cação da MP 45/2020, ou seja, a 
partir de 04/04/2020, podendo 
haver prorrogação por determi-
nação do Poder Executivo Fede-
ral.
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 A Medida Provisória 927 de 
2020 previa, em seu art. 29, que 
os casos de contaminação pelo 
Coronavírus (COVID-19) não 
seriam considerados como ocu-
pacionais, salvo se comprovado o 
nexo causal (relação de causa e 
efeito entre a atividade exercida e 
a origem da contaminação pela 
doença).    

 Ocorre que em 29/04/2020 
o Supremo Tribunal Federal, por 
meio de julgamento das Medidas 
Cautelares nas Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade nº 6.342, 
6.344, 6.346, 6.348, 6.352 e 6.354, 
decidiu pela suspensão da eficá-
cia do referido dispositivo, afir-
mando que este dispositivo 
afronta o art. 7º, XXII, da 
Constituição Federal, que 
assegura aos trabalhadores 
a proteção contra os riscos 
avinerentes ao trabalho.

 De acordo com o voto do 
Ministro Alexandre de Moraes, o 
art. 29 da Medida Provisória 927 
de 2020 vai de encontro ao 
entendimento firmado pelo STF 
no julgamento do RE nº 828.040 
(com repercussão geral), de que 
o caráter ocupacional das doen-
ças relacionadas aos riscos ine-
rentes a certas atividades profis-
sionais e a consequente respon-
sabilidade dos empregadores 
pelos danos delas decorrentes, 
são presumidos.

 Assim, essa decisão per-
mite que possíveis contamina-
ções de trabalhadores sejam 
enquadradas pelo INSS como 
doença profissional, equiparada 
a acidente do trabalho, impor-
tando:

• na percepção de Auxílio-doen-
ça acidentário (COD. 91) e não 
Auxílio-doença comum (COD. 
31);

• obrigatoriedade do emprega-
dor emitir a CAT – Comunica-
ção de Acidente de Trabalho; 

• obrigação da empresa em 
proceder aos recolhimentos na 
conta vinculada do FGTS 
durante o período de afasta-
mento; e 

• estabilidade provisória do em-
pregado pelo prazo mínimo de 
12 meses após o retorno do 
afastamento previdenciário. 

 Diante disso, é de extrema 
relevância que os empregadores e 
tomadores de serviços forneçam 
EPI`s adequados e efica-
zes, orientando e fiscali-
zando seus trabalhadores 
quando ao uso correto, sob pena 
aplicação de medidas disciplina-
res.

SUSPENSÃO DE EXIGÊNCIAS 
ADMINISTRATIVAS EM 
SEGURANÇA E SAÚDE
NO TRABALHO

 Durante o período da pande-
mia, a obrigatoriedade de realiza-
ção dos exames médicos ocupa-
cionais, clínicos e complementa-
res, exceto os exames demissio-
nais, está suspensa.

 Os referidos exames deve-
rão ser realizados no prazo de 60 
dias, contados a partir da data de 
encerramento do estado de cala-
midade pública.

 O exame demissional 
poderá ser dispensado no caso do 
exame mais recente de saúde 

ocupacional ter sido realizado 
pelo empregado há menos de             

    180 dias da dispensa.

  Fica suspensa a obri-
gatoriedade de realização de 

treinamentos periódicos, bem 
como eventuais dos em

pregados, previstos em diretrizes 
regulamentadoras de segurança e 
saúde no trabalho;

 Os treinamentos tempora-
riamente suspensos deverão ser 
realizados no prazo de 90 dias, 
contados a partir do enceramento 
do estado de calamidade pública;

 Os referidos treinamentos 
poderão ser realizados na modali-
dade de ensino a distância e 
caberá ao empregador observar 
os conteúdos práticos para garan-
tir que as atividades sejam execu-
tadas com segurança.

 A CIPA poderá ser mantida 
até o encerramento do estado de 
calamidade. Os processos eleito-
rais em curso deverão ser suspen-
sos até o fim da calamidade públi-
ca.

EXTINÇÃO DO 
CONTRATO DE 
TRABALHO

FACTUM PRINCIPIS (FATO DO 
PRÍNCIPE) 

 
 Diante de diversos decretos 
determinando o fechamento tem-
porário de determinados setores 
da economia, emergiu a discus-
são sobre a possibilidade de resci-
sões de contratos de trabalho em 
razão do chamado FACTUM 
PRINCIPIS (FATO DO PRÍNCIPE).

 Essa modalidade de dispen-
sa está prevista no        
art. 486, da CLT.

 Trata-se de uma hipótese 
especial de encerramento do con-
trato de trabalho por força maior, 
provocada em razão de ato unila-
teral de autoridade governamen-
tal, que impede, ainda que tempo-
rariamente, a continuidade da 
atividade empresarial.

 Nesse caso, a empresa 
pode rescindir o contrato de traba-
lho de seus empregados, atribuin-
do ao ente federativo, cujo ato 
impediu a atividade econômica, 
mesmo que por um período 
apenas, o ônus de arcar com a 
indenização devida ao emprega-
do. Trata-se de rescisão motivada 
do contrato de trabalho

 A rescisão por esse motivo 
dispensao empregador, conforme 
entendimento majoritário, apenas 
do pagamento da indenização de 
40% sobre o FGTS, prevista no 
artigo 18 da Lei nº 8.036/90, con-
forme previsto no artigo 502 da 
CLT, permanecendo a obrigação 
de pagamento das demais 
verbas rescisórias previs-
tas na lei.

 Para essa hipótese 
de rescisão, a empresa 
deverá provar que a 
paralisação de sua 
atividade, ainda que 
temporária, foi determi-
nante para a rescisão do 
contrato de trabalho.

FORÇA MAIOR

 Essa modalidade está pre-
vista no artigo 501, caput, da CLT, 
pelo qual caracteriza força maior 
como todo acontecimento inevi-
tável, em r elação à vontade do 
empregador, e para a realização 
do qual este não concorreu, direta 
ou indiretamente.

 O artigo 1º, parágrafo único, 
da Medida Provisória 927/2020, 
reconheceu a pandemia do coro-
navírus como hipótese de força 
maior, nos termos do artigo 501 
da CLT.

 Nessa modalidade de resci-
são, o empregado terá direito a 
uma indenização pela metade da 
que seria devida em caso de resci-
são sem justa causa.  No que 
tange à multa sobre o 
FGTS, o artigo 18, § 2º, 
da Lei nº 8.036/90, 
prevê que, quando 

ocorrer despedida por força 
maior, reconhecida pela Justiça 
do Trabalho, o percentual será de 
20%.

 Importante destacar que 
essa modalidade de rescisão 
somente será possível no caso de 
extinção da empresa, ou de um 
dos estabelecimentos em que tra-
balhe o empregado.  Não poden-
do ser utilizada na hipótese do 
motivo de força maior não afetar 
substancialmente, nem for susce-
tível de afetar, em tais condições, 
a situação econômica e financeira 
da empresa, nem gerar efeitos 
para o contrato de trabalho.

RECOLHIMENTO 
DO FGTS 
 A medida provisória n. 927, 
publicada em 22 de março de 
2020 , pelo seu capitulo IX, artigo 
19 suspendeu a exigibilidade do 
recolhimento do FGTS pelos em-
pregadores restritos às compe-
tências de março, abril e maio de 
2020, com vencimento em abril, 
maio e junho de 2020, respectiva-
mente.

 A medida expõe ainda que 
os empregadores poderão fazer 
uso do direito de suspender o 
recolhimento do FGTS dos meses 
trazidos na medida, independente 
de número de empregados; do 
regime de tributação da empresa;  
da natureza jurídica; do ramo da 
atividade econômica e da adesão 
prévia. Sendo, por certo que a MP 
927/2020, exige-se que o empre-
gador fica obrigado a declarar as 
informações, até 20 de junho de 
2020. 

 Ainda, determina que o reco-
lhimento das competências de 
março, abril e maio de 2020 
poderá ser realizado de forma par-

celada, sem a incidência da atuali-
zação, da multa e dos encargos 
previstos no art. 22 da Lei nº 
8.036, de 11 de maio de 1990. 

 Também, obriga que o 
pagamento das obrigações refe-
rentes às competências mencio-
nadas deva ser quitado em até 
seis parcelas mensais, com venci-
mento no sétimo dia de cada mês, 
a partir de julho de 2020, observa-
do o disposto no caput do art. 15 
da Lei nº 8.036, de 1990.

 Em caso de rescisão do 
contrato de trabalho, a suspensão 
do pagamento do FGTS ficará 
resolvido e o empregador ficará 
obrigado a proceder com o reco-
lhimento dos valores correspon-
dentes, sem incidência da multa e 
dos encargos devidos nos termos 
do disposto no art. 22 da Lei nº 

8.036, de 1990, caso seja efetua-
do dentro do prazo legal estabele-
cido para sua realização; e depósi-
to dos valores previstos no art. 18 
da Lei nº 8.036, de 1990.

 Outrossim, a medida provi-
sória prorrogou a validade do Cer-
tificado de Regularidade do FGTS 
por 90 dias.

SAQUE DO FGTS 
 Através da Medida Provisó-
ria n. 946, publicada no dia 07 de 
abril de 2020 , o Governo autori-
zou temporariamente os saques 
do FGTS para os trabalhadores. 

 Os titulares de conta vincu-
lada do FGTS, a partir de 15 de 
junho de 2020 e até 31 de dezem-
bro de 2020, em razão do enfren-
tamento do estado de calamidade 
pública reconhecida e da emer-
gência de saúde pública de impor-
tância internacional decorrente da 
pandemia de coronavírus (covid-
-19), o saque de recursos até o 
limite de R$ 1.045,00 (mil e qua-
renta e cinco reais) por trabalha-
dor.

 De acordo com a Medida 
Provisória nº 946/2020, na hipóte-

se do trabalhador possuirvárias 
contas na caixa com valores, 
primeiramente poderá sacar o 
valor referente às contas vincula-
das a contratos de trabalho extin-
tos; depois, sacar as contas 
ativas, valendo-se sempre do 
valor máximo permitido: R$ 
1.045,00 ( um mil e quarenta e 
cinco reais). 

 Os saques serão efetuados 
conforme cronograma de atendi-
mento e critérios que ainda serão 
estabelecidos pela Caixa Econô-
mica Federal, permitido o crédito 
automático para conta de depósi-
tos de poupança de titularidade 
do trabalhador previamente 
aberta na nessa instituição finan-
ceira, desde que o trabalhador não 
se manifeste negativamente, ou o 
crédito em conta bancária de 
qualquer instituição financeira, 
indicada pelo trabalhador, desde 
que seja de sua titularidade.

SETOR 
PORTUÁRIO
MUDANÇAS 
EXCEPCIONAIS 
 A Medida Provisória 945, de 
4 de abril de 2020, dispõe sobre as 
medidas especiais a serem toma-
das no setor portuário diante do 
cenário de pandemia do Covid-19 
(novo coronavírus), no intuito de 
garantir a realização das ativida-
des portuárias que são considera-
das essenciais para a população.

 Esse valor compensatório 
mensal possui natureza indeniza-
tória, não terá desconto de IR (Im-
posto de Renda) e nem do FGTS 
(Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço), bem como poderá ser 
excluído do lucro líquido, para fins 
de determinação do imposto 

sobre a renda da 
pessoa jurídica e da 

Contribuição Social 
sobre o lucro líquido 

das empresas tribu-
tadas pelo lucro real.

 Somente receberão a indeni-
zação compensatória mensal:

• os trabalhadores portuários 
avulsos que estejam impedi-
dos de trabalhar, ou seja, 
impossibilitados de serem 
escalados pelo OGMO e que se 
enquadrem nas hipóteses pre-
vistas nos incisos I a V do art. 
2º da MP 945/2020.

• o (a) trabalhador(a) que 
possui sintomas compatíveis 
com a Covid-19, apresentando 
tosse seca, dor de garganta ou 
dificuldade respiratória, febril 
ou não, comprovando essa 
situação para o OGMO por 
meio eletrônico com o envio de 
atestado médico ou outra 
forma que possa ser estabele-
cida pelo Poder Executivo 
Federal.

• o (a) trabalhador(a) portuá-
rio(a) avulso que for diagnosti-
cado com o Covid-19 ou 
aquele que estiver em isola-
mento domiciliar, por motivo 
de convivência com um indiví-
duo que tenha sido diagnosti-
cado com a doença. Trabalha-
doras às gestantes ou lactan-
tes;

• trabalhador(a) es com idade 
igual ou superior a 60 (sessen-
ta) anos;

• trabalhador (a) diagnosticado 
com imunodeficiência, doença 
respiratória ou doença preexis-
tente crônica ou grave, como 
doença cardiovascular, respira-
tória ou metabólica.

 Estão excluídos do recebi-
mento da indenização compensa-
tória mensal, ainda que estejam 
impedidos de concorrer à escala, 
os trabalhadores que estiverem 
em gozo do Regime Geral de Pre-
vidência Social ou regime próprio 
de previdência social, ou aqueles 
que receberem o benefício assis-
tencial que trata o art. 10-A da Lei 
9.719/98 - possuem mais de 60 
(sessenta) anos, não se enqua-
dram nas modalidades de apo-
sentadoria e não têm meios de 
prover a sua subsistência.

 O pagamento dessa indeni-
zação será feito pelo operador 
portuário ou outro tomador de 
serviço, de forma proporcional à 
demanda solicitada, ao passo que 
o cálculo, a arrecadação e o 

repasse aos trabalhadores serão 
efetuados pelo OGMO.

 Em relação aos operadores 
portuários, a MP 945/2020 
também considerou o aumento 
de custo do operador portuário 
em razão da indenização com-
pensatória mensal a ser paga aos 
trabalhadores, permitindo a alte-
ração dos contratos de arrenda-
mentos já firmados e dispondo 
que a administração do porto 
deverá conceder desconto tarifá-
rio em valor equivalente ao acrés-
cimo da indenização para aqueles 
operadores portuários que não 
sejam arrendatários de instalação 
portuária.

 No intuito de amenizar os 
prejuízos que a pandemia poderá 
causar às atividades portuárias, 
em caso de indisponibilidade de 
trabalhadores portuários avulsos, 
os operadores portuários poderão 
contratar livremente trabalhado-
res com vínculo empregatício, por 
tempo determinado, para exerce-
rem os serviços de capatazia, 
bloco, estiva, conferência de 

carga, conserto de carga e vigi-
lância de embarcações. Essa 
contratação excepcional não 
poderá exceder o prazo de 12 
(doze) meses.

 Essas medidas produzirão 
efeitos pelo prazo de 120 (cento 
e vinte) dias, contados da publi-
cação da MP 45/2020, ou seja, a 
partir de 04/04/2020, podendo 
haver prorrogação por determi-
nação do Poder Executivo Fede-
ral.
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 A Medida Provisória 927 de 
2020 previa, em seu art. 29, que 
os casos de contaminação pelo 
Coronavírus (COVID-19) não 
seriam considerados como ocu-
pacionais, salvo se comprovado o 
nexo causal (relação de causa e 
efeito entre a atividade exercida e 
a origem da contaminação pela 
doença).    

 Ocorre que em 29/04/2020 
o Supremo Tribunal Federal, por 
meio de julgamento das Medidas 
Cautelares nas Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade nº 6.342, 
6.344, 6.346, 6.348, 6.352 e 6.354, 
decidiu pela suspensão da eficá-
cia do referido dispositivo, afir-
mando que este dispositivo 
afronta o art. 7º, XXII, da 
Constituição Federal, que 
assegura aos trabalhadores 
a proteção contra os riscos 
avinerentes ao trabalho.

 De acordo com o voto do 
Ministro Alexandre de Moraes, o 
art. 29 da Medida Provisória 927 
de 2020 vai de encontro ao 
entendimento firmado pelo STF 
no julgamento do RE nº 828.040 
(com repercussão geral), de que 
o caráter ocupacional das doen-
ças relacionadas aos riscos ine-
rentes a certas atividades profis-
sionais e a consequente respon-
sabilidade dos empregadores 
pelos danos delas decorrentes, 
são presumidos.

 Assim, essa decisão per-
mite que possíveis contamina-
ções de trabalhadores sejam 
enquadradas pelo INSS como 
doença profissional, equiparada 
a acidente do trabalho, impor-
tando:

• na percepção de Auxílio-doen-
ça acidentário (COD. 91) e não 
Auxílio-doença comum (COD. 
31);

• obrigatoriedade do emprega-
dor emitir a CAT – Comunica-
ção de Acidente de Trabalho; 

• obrigação da empresa em 
proceder aos recolhimentos na 
conta vinculada do FGTS 
durante o período de afasta-
mento; e 

• estabilidade provisória do em-
pregado pelo prazo mínimo de 
12 meses após o retorno do 
afastamento previdenciário. 

 Diante disso, é de extrema 
relevância que os empregadores e 
tomadores de serviços forneçam 
EPI`s adequados e efica-
zes, orientando e fiscali-
zando seus trabalhadores 
quando ao uso correto, sob pena 
aplicação de medidas disciplina-
res.

 Durante o período da pande-
mia, a obrigatoriedade de realiza-
ção dos exames médicos ocupa-
cionais, clínicos e complementa-
res, exceto os exames demissio-
nais, está suspensa.

 Os referidos exames deve-
rão ser realizados no prazo de 60 
dias, contados a partir da data de 
encerramento do estado de cala-
midade pública.

 O exame demissional 
poderá ser dispensado no caso do 
exame mais recente de saúde 

ocupacional ter sido realizado 
pelo empregado há menos de             

    180 dias da dispensa.

  Fica suspensa a obri-
gatoriedade de realização de 

treinamentos periódicos, bem 
como eventuais dos em

pregados, previstos em diretrizes 
regulamentadoras de segurança e 
saúde no trabalho;

 Os treinamentos tempora-
riamente suspensos deverão ser 
realizados no prazo de 90 dias, 
contados a partir do enceramento 
do estado de calamidade pública;

 Os referidos treinamentos 
poderão ser realizados na modali-
dade de ensino a distância e 
caberá ao empregador observar 
os conteúdos práticos para garan-
tir que as atividades sejam execu-
tadas com segurança.

 A CIPA poderá ser mantida 
até o encerramento do estado de 
calamidade. Os processos eleito-
rais em curso deverão ser suspen-
sos até o fim da calamidade públi-
ca.

EXTINÇÃO DO 
CONTRATO DE 
TRABALHO

FACTUM PRINCIPIS (FATO DO 
PRÍNCIPE) 

 
 Diante de diversos decretos 
determinando o fechamento tem-
porário de determinados setores 
da economia, emergiu a discus-
são sobre a possibilidade de resci-
sões de contratos de trabalho em 
razão do chamado FACTUM 
PRINCIPIS (FATO DO PRÍNCIPE).

 Essa modalidade de dispen-
sa está prevista no        
art. 486, da CLT.

 Trata-se de uma hipótese 
especial de encerramento do con-
trato de trabalho por força maior, 
provocada em razão de ato unila-
teral de autoridade governamen-
tal, que impede, ainda que tempo-
rariamente, a continuidade da 
atividade empresarial.

 Nesse caso, a empresa 
pode rescindir o contrato de traba-
lho de seus empregados, atribuin-
do ao ente federativo, cujo ato 
impediu a atividade econômica, 
mesmo que por um período 
apenas, o ônus de arcar com a 
indenização devida ao emprega-
do. Trata-se de rescisão motivada 
do contrato de trabalho

 A rescisão por esse motivo 
dispensao empregador, conforme 
entendimento majoritário, apenas 
do pagamento da indenização de 
40% sobre o FGTS, prevista no 
artigo 18 da Lei nº 8.036/90, con-
forme previsto no artigo 502 da 
CLT, permanecendo a obrigação 
de pagamento das demais 
verbas rescisórias previs-
tas na lei.

 Para essa hipótese 
de rescisão, a empresa 
deverá provar que a 
paralisação de sua 
atividade, ainda que 
temporária, foi determi-
nante para a rescisão do 
contrato de trabalho.

FORÇA MAIOR

 Essa modalidade está pre-
vista no artigo 501, caput, da CLT, 
pelo qual caracteriza força maior 
como todo acontecimento inevi-
tável, em r elação à vontade do 
empregador, e para a realização 
do qual este não concorreu, direta 
ou indiretamente.

 O artigo 1º, parágrafo único, 
da Medida Provisória 927/2020, 
reconheceu a pandemia do coro-
navírus como hipótese de força 
maior, nos termos do artigo 501 
da CLT.

 Nessa modalidade de resci-
são, o empregado terá direito a 
uma indenização pela metade da 
que seria devida em caso de resci-
são sem justa causa.  No que 
tange à multa sobre o 
FGTS, o artigo 18, § 2º, 
da Lei nº 8.036/90, 
prevê que, quando 

ocorrer despedida por força 
maior, reconhecida pela Justiça 
do Trabalho, o percentual será de 
20%.

 Importante destacar que 
essa modalidade de rescisão 
somente será possível no caso de 
extinção da empresa, ou de um 
dos estabelecimentos em que tra-
balhe o empregado.  Não poden-
do ser utilizada na hipótese do 
motivo de força maior não afetar 
substancialmente, nem for susce-
tível de afetar, em tais condições, 
a situação econômica e financeira 
da empresa, nem gerar efeitos 
para o contrato de trabalho.

RECOLHIMENTO 
DO FGTS 
 A medida provisória n. 927, 
publicada em 22 de março de 
2020 , pelo seu capitulo IX, artigo 
19 suspendeu a exigibilidade do 
recolhimento do FGTS pelos em-
pregadores restritos às compe-
tências de março, abril e maio de 
2020, com vencimento em abril, 
maio e junho de 2020, respectiva-
mente.

 A medida expõe ainda que 
os empregadores poderão fazer 
uso do direito de suspender o 
recolhimento do FGTS dos meses 
trazidos na medida, independente 
de número de empregados; do 
regime de tributação da empresa;  
da natureza jurídica; do ramo da 
atividade econômica e da adesão 
prévia. Sendo, por certo que a MP 
927/2020, exige-se que o empre-
gador fica obrigado a declarar as 
informações, até 20 de junho de 
2020. 

 Ainda, determina que o reco-
lhimento das competências de 
março, abril e maio de 2020 
poderá ser realizado de forma par-

celada, sem a incidência da atuali-
zação, da multa e dos encargos 
previstos no art. 22 da Lei nº 
8.036, de 11 de maio de 1990. 

 Também, obriga que o 
pagamento das obrigações refe-
rentes às competências mencio-
nadas deva ser quitado em até 
seis parcelas mensais, com venci-
mento no sétimo dia de cada mês, 
a partir de julho de 2020, observa-
do o disposto no caput do art. 15 
da Lei nº 8.036, de 1990.

 Em caso de rescisão do 
contrato de trabalho, a suspensão 
do pagamento do FGTS ficará 
resolvido e o empregador ficará 
obrigado a proceder com o reco-
lhimento dos valores correspon-
dentes, sem incidência da multa e 
dos encargos devidos nos termos 
do disposto no art. 22 da Lei nº 

8.036, de 1990, caso seja efetua-
do dentro do prazo legal estabele-
cido para sua realização; e depósi-
to dos valores previstos no art. 18 
da Lei nº 8.036, de 1990.

 Outrossim, a medida provi-
sória prorrogou a validade do Cer-
tificado de Regularidade do FGTS 
por 90 dias.

SAQUE DO FGTS 
 Através da Medida Provisó-
ria n. 946, publicada no dia 07 de 
abril de 2020 , o Governo autori-
zou temporariamente os saques 
do FGTS para os trabalhadores. 

 Os titulares de conta vincu-
lada do FGTS, a partir de 15 de 
junho de 2020 e até 31 de dezem-
bro de 2020, em razão do enfren-
tamento do estado de calamidade 
pública reconhecida e da emer-
gência de saúde pública de impor-
tância internacional decorrente da 
pandemia de coronavírus (covid-
-19), o saque de recursos até o 
limite de R$ 1.045,00 (mil e qua-
renta e cinco reais) por trabalha-
dor.

 De acordo com a Medida 
Provisória nº 946/2020, na hipóte-

se do trabalhador possuirvárias 
contas na caixa com valores, 
primeiramente poderá sacar o 
valor referente às contas vincula-
das a contratos de trabalho extin-
tos; depois, sacar as contas 
ativas, valendo-se sempre do 
valor máximo permitido: R$ 
1.045,00 ( um mil e quarenta e 
cinco reais). 

 Os saques serão efetuados 
conforme cronograma de atendi-
mento e critérios que ainda serão 
estabelecidos pela Caixa Econô-
mica Federal, permitido o crédito 
automático para conta de depósi-
tos de poupança de titularidade 
do trabalhador previamente 
aberta na nessa instituição finan-
ceira, desde que o trabalhador não 
se manifeste negativamente, ou o 
crédito em conta bancária de 
qualquer instituição financeira, 
indicada pelo trabalhador, desde 
que seja de sua titularidade.

SETOR 
PORTUÁRIO
MUDANÇAS 
EXCEPCIONAIS 
 A Medida Provisória 945, de 
4 de abril de 2020, dispõe sobre as 
medidas especiais a serem toma-
das no setor portuário diante do 
cenário de pandemia do Covid-19 
(novo coronavírus), no intuito de 
garantir a realização das ativida-
des portuárias que são considera-
das essenciais para a população.

 Esse valor compensatório 
mensal possui natureza indeniza-
tória, não terá desconto de IR (Im-
posto de Renda) e nem do FGTS 
(Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço), bem como poderá ser 
excluído do lucro líquido, para fins 
de determinação do imposto 

sobre a renda da 
pessoa jurídica e da 

Contribuição Social 
sobre o lucro líquido 

das empresas tribu-
tadas pelo lucro real.

 Somente receberão a indeni-
zação compensatória mensal:

• os trabalhadores portuários 
avulsos que estejam impedi-
dos de trabalhar, ou seja, 
impossibilitados de serem 
escalados pelo OGMO e que se 
enquadrem nas hipóteses pre-
vistas nos incisos I a V do art. 
2º da MP 945/2020.

• o (a) trabalhador(a) que 
possui sintomas compatíveis 
com a Covid-19, apresentando 
tosse seca, dor de garganta ou 
dificuldade respiratória, febril 
ou não, comprovando essa 
situação para o OGMO por 
meio eletrônico com o envio de 
atestado médico ou outra 
forma que possa ser estabele-
cida pelo Poder Executivo 
Federal.

• o (a) trabalhador(a) portuá-
rio(a) avulso que for diagnosti-
cado com o Covid-19 ou 
aquele que estiver em isola-
mento domiciliar, por motivo 
de convivência com um indiví-
duo que tenha sido diagnosti-
cado com a doença. Trabalha-
doras às gestantes ou lactan-
tes;

• trabalhador(a) es com idade 
igual ou superior a 60 (sessen-
ta) anos;

• trabalhador (a) diagnosticado 
com imunodeficiência, doença 
respiratória ou doença preexis-
tente crônica ou grave, como 
doença cardiovascular, respira-
tória ou metabólica.

 Estão excluídos do recebi-
mento da indenização compensa-
tória mensal, ainda que estejam 
impedidos de concorrer à escala, 
os trabalhadores que estiverem 
em gozo do Regime Geral de Pre-
vidência Social ou regime próprio 
de previdência social, ou aqueles 
que receberem o benefício assis-
tencial que trata o art. 10-A da Lei 
9.719/98 - possuem mais de 60 
(sessenta) anos, não se enqua-
dram nas modalidades de apo-
sentadoria e não têm meios de 
prover a sua subsistência.

 O pagamento dessa indeni-
zação será feito pelo operador 
portuário ou outro tomador de 
serviço, de forma proporcional à 
demanda solicitada, ao passo que 
o cálculo, a arrecadação e o 

repasse aos trabalhadores serão 
efetuados pelo OGMO.

 Em relação aos operadores 
portuários, a MP 945/2020 
também considerou o aumento 
de custo do operador portuário 
em razão da indenização com-
pensatória mensal a ser paga aos 
trabalhadores, permitindo a alte-
ração dos contratos de arrenda-
mentos já firmados e dispondo 
que a administração do porto 
deverá conceder desconto tarifá-
rio em valor equivalente ao acrés-
cimo da indenização para aqueles 
operadores portuários que não 
sejam arrendatários de instalação 
portuária.

 No intuito de amenizar os 
prejuízos que a pandemia poderá 
causar às atividades portuárias, 
em caso de indisponibilidade de 
trabalhadores portuários avulsos, 
os operadores portuários poderão 
contratar livremente trabalhado-
res com vínculo empregatício, por 
tempo determinado, para exerce-
rem os serviços de capatazia, 
bloco, estiva, conferência de 

carga, conserto de carga e vigi-
lância de embarcações. Essa 
contratação excepcional não 
poderá exceder o prazo de 12 
(doze) meses.

 Essas medidas produzirão 
efeitos pelo prazo de 120 (cento 
e vinte) dias, contados da publi-
cação da MP 45/2020, ou seja, a 
partir de 04/04/2020, podendo 
haver prorrogação por determi-
nação do Poder Executivo Fede-
ral.
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 A Medida Provisória 927 de 
2020 previa, em seu art. 29, que 
os casos de contaminação pelo 
Coronavírus (COVID-19) não 
seriam considerados como ocu-
pacionais, salvo se comprovado o 
nexo causal (relação de causa e 
efeito entre a atividade exercida e 
a origem da contaminação pela 
doença).    

 Ocorre que em 29/04/2020 
o Supremo Tribunal Federal, por 
meio de julgamento das Medidas 
Cautelares nas Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade nº 6.342, 
6.344, 6.346, 6.348, 6.352 e 6.354, 
decidiu pela suspensão da eficá-
cia do referido dispositivo, afir-
mando que este dispositivo 
afronta o art. 7º, XXII, da 
Constituição Federal, que 
assegura aos trabalhadores 
a proteção contra os riscos 
avinerentes ao trabalho.

 De acordo com o voto do 
Ministro Alexandre de Moraes, o 
art. 29 da Medida Provisória 927 
de 2020 vai de encontro ao 
entendimento firmado pelo STF 
no julgamento do RE nº 828.040 
(com repercussão geral), de que 
o caráter ocupacional das doen-
ças relacionadas aos riscos ine-
rentes a certas atividades profis-
sionais e a consequente respon-
sabilidade dos empregadores 
pelos danos delas decorrentes, 
são presumidos.

 Assim, essa decisão per-
mite que possíveis contamina-
ções de trabalhadores sejam 
enquadradas pelo INSS como 
doença profissional, equiparada 
a acidente do trabalho, impor-
tando:

• na percepção de Auxílio-doen-
ça acidentário (COD. 91) e não 
Auxílio-doença comum (COD. 
31);

• obrigatoriedade do emprega-
dor emitir a CAT – Comunica-
ção de Acidente de Trabalho; 

• obrigação da empresa em 
proceder aos recolhimentos na 
conta vinculada do FGTS 
durante o período de afasta-
mento; e 

• estabilidade provisória do em-
pregado pelo prazo mínimo de 
12 meses após o retorno do 
afastamento previdenciário. 

 Diante disso, é de extrema 
relevância que os empregadores e 
tomadores de serviços forneçam 
EPI`s adequados e efica-
zes, orientando e fiscali-
zando seus trabalhadores 
quando ao uso correto, sob pena 
aplicação de medidas disciplina-
res.

 Durante o período da pande-
mia, a obrigatoriedade de realiza-
ção dos exames médicos ocupa-
cionais, clínicos e complementa-
res, exceto os exames demissio-
nais, está suspensa.

 Os referidos exames deve-
rão ser realizados no prazo de 60 
dias, contados a partir da data de 
encerramento do estado de cala-
midade pública.

 O exame demissional 
poderá ser dispensado no caso do 
exame mais recente de saúde 

ocupacional ter sido realizado 
pelo empregado há menos de             

    180 dias da dispensa.

  Fica suspensa a obri-
gatoriedade de realização de 

treinamentos periódicos, bem 
como eventuais dos em

pregados, previstos em diretrizes 
regulamentadoras de segurança e 
saúde no trabalho;

 Os treinamentos tempora-
riamente suspensos deverão ser 
realizados no prazo de 90 dias, 
contados a partir do enceramento 
do estado de calamidade pública;

 Os referidos treinamentos 
poderão ser realizados na modali-
dade de ensino a distância e 
caberá ao empregador observar 
os conteúdos práticos para garan-
tir que as atividades sejam execu-
tadas com segurança.

 A CIPA poderá ser mantida 
até o encerramento do estado de 
calamidade. Os processos eleito-
rais em curso deverão ser suspen-
sos até o fim da calamidade públi-
ca.

EXTINÇÃO DO 
CONTRATO DE 
TRABALHO

FACTUM PRINCIPIS (FATO DO 
PRÍNCIPE) 

 
 Diante de diversos decretos 
determinando o fechamento tem-
porário de determinados setores 
da economia, emergiu a discus-
são sobre a possibilidade de resci-
sões de contratos de trabalho em 
razão do chamado FACTUM 
PRINCIPIS (FATO DO PRÍNCIPE).

 Essa modalidade de dispen-
sa está prevista no        
art. 486, da CLT.

 Trata-se de uma hipótese 
especial de encerramento do con-
trato de trabalho por força maior, 
provocada em razão de ato unila-
teral de autoridade governamen-
tal, que impede, ainda que tempo-
rariamente, a continuidade da 
atividade empresarial.

 Nesse caso, a empresa 
pode rescindir o contrato de traba-
lho de seus empregados, atribuin-
do ao ente federativo, cujo ato 
impediu a atividade econômica, 
mesmo que por um período 
apenas, o ônus de arcar com a 
indenização devida ao emprega-
do. Trata-se de rescisão motivada 
do contrato de trabalho

 A rescisão por esse motivo 
dispensao empregador, conforme 
entendimento majoritário, apenas 
do pagamento da indenização de 
40% sobre o FGTS, prevista no 
artigo 18 da Lei nº 8.036/90, con-
forme previsto no artigo 502 da 
CLT, permanecendo a obrigação 
de pagamento das demais 
verbas rescisórias previs-
tas na lei.

 Para essa hipótese 
de rescisão, a empresa 
deverá provar que a 
paralisação de sua 
atividade, ainda que 
temporária, foi determi-
nante para a rescisão do 
contrato de trabalho.

FORÇA MAIOR

 Essa modalidade está pre-
vista no artigo 501, caput, da CLT, 
pelo qual caracteriza força maior 
como todo acontecimento inevi-
tável, em r elação à vontade do 
empregador, e para a realização 
do qual este não concorreu, direta 
ou indiretamente.

 O artigo 1º, parágrafo único, 
da Medida Provisória 927/2020, 
reconheceu a pandemia do coro-
navírus como hipótese de força 
maior, nos termos do artigo 501 
da CLT.

 Nessa modalidade de resci-
são, o empregado terá direito a 
uma indenização pela metade da 
que seria devida em caso de resci-
são sem justa causa.  No que 
tange à multa sobre o 
FGTS, o artigo 18, § 2º, 
da Lei nº 8.036/90, 
prevê que, quando 

ocorrer despedida por força 
maior, reconhecida pela Justiça 
do Trabalho, o percentual será de 
20%.

 Importante destacar que 
essa modalidade de rescisão 
somente será possível no caso de 
extinção da empresa, ou de um 
dos estabelecimentos em que tra-
balhe o empregado.  Não poden-
do ser utilizada na hipótese do 
motivo de força maior não afetar 
substancialmente, nem for susce-
tível de afetar, em tais condições, 
a situação econômica e financeira 
da empresa, nem gerar efeitos 
para o contrato de trabalho.

RECOLHIMENTO 
DO FGTS 
 A medida provisória n. 927, 
publicada em 22 de março de 
2020 , pelo seu capitulo IX, artigo 
19 suspendeu a exigibilidade do 
recolhimento do FGTS pelos em-
pregadores restritos às compe-
tências de março, abril e maio de 
2020, com vencimento em abril, 
maio e junho de 2020, respectiva-
mente.

 A medida expõe ainda que 
os empregadores poderão fazer 
uso do direito de suspender o 
recolhimento do FGTS dos meses 
trazidos na medida, independente 
de número de empregados; do 
regime de tributação da empresa;  
da natureza jurídica; do ramo da 
atividade econômica e da adesão 
prévia. Sendo, por certo que a MP 
927/2020, exige-se que o empre-
gador fica obrigado a declarar as 
informações, até 20 de junho de 
2020. 

 Ainda, determina que o reco-
lhimento das competências de 
março, abril e maio de 2020 
poderá ser realizado de forma par-

celada, sem a incidência da atuali-
zação, da multa e dos encargos 
previstos no art. 22 da Lei nº 
8.036, de 11 de maio de 1990. 

 Também, obriga que o 
pagamento das obrigações refe-
rentes às competências mencio-
nadas deva ser quitado em até 
seis parcelas mensais, com venci-
mento no sétimo dia de cada mês, 
a partir de julho de 2020, observa-
do o disposto no caput do art. 15 
da Lei nº 8.036, de 1990.

 Em caso de rescisão do 
contrato de trabalho, a suspensão 
do pagamento do FGTS ficará 
resolvido e o empregador ficará 
obrigado a proceder com o reco-
lhimento dos valores correspon-
dentes, sem incidência da multa e 
dos encargos devidos nos termos 
do disposto no art. 22 da Lei nº 

8.036, de 1990, caso seja efetua-
do dentro do prazo legal estabele-
cido para sua realização; e depósi-
to dos valores previstos no art. 18 
da Lei nº 8.036, de 1990.

 Outrossim, a medida provi-
sória prorrogou a validade do Cer-
tificado de Regularidade do FGTS 
por 90 dias.

SAQUE DO FGTS 
 Através da Medida Provisó-
ria n. 946, publicada no dia 07 de 
abril de 2020 , o Governo autori-
zou temporariamente os saques 
do FGTS para os trabalhadores. 

 Os titulares de conta vincu-
lada do FGTS, a partir de 15 de 
junho de 2020 e até 31 de dezem-
bro de 2020, em razão do enfren-
tamento do estado de calamidade 
pública reconhecida e da emer-
gência de saúde pública de impor-
tância internacional decorrente da 
pandemia de coronavírus (covid-
-19), o saque de recursos até o 
limite de R$ 1.045,00 (mil e qua-
renta e cinco reais) por trabalha-
dor.

 De acordo com a Medida 
Provisória nº 946/2020, na hipóte-

se do trabalhador possuirvárias 
contas na caixa com valores, 
primeiramente poderá sacar o 
valor referente às contas vincula-
das a contratos de trabalho extin-
tos; depois, sacar as contas 
ativas, valendo-se sempre do 
valor máximo permitido: R$ 
1.045,00 ( um mil e quarenta e 
cinco reais). 

 Os saques serão efetuados 
conforme cronograma de atendi-
mento e critérios que ainda serão 
estabelecidos pela Caixa Econô-
mica Federal, permitido o crédito 
automático para conta de depósi-
tos de poupança de titularidade 
do trabalhador previamente 
aberta na nessa instituição finan-
ceira, desde que o trabalhador não 
se manifeste negativamente, ou o 
crédito em conta bancária de 
qualquer instituição financeira, 
indicada pelo trabalhador, desde 
que seja de sua titularidade.

SETOR 
PORTUÁRIO
MUDANÇAS 
EXCEPCIONAIS 
 A Medida Provisória 945, de 
4 de abril de 2020, dispõe sobre as 
medidas especiais a serem toma-
das no setor portuário diante do 
cenário de pandemia do Covid-19 
(novo coronavírus), no intuito de 
garantir a realização das ativida-
des portuárias que são considera-
das essenciais para a população.

 Esse valor compensatório 
mensal possui natureza indeniza-
tória, não terá desconto de IR (Im-
posto de Renda) e nem do FGTS 
(Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço), bem como poderá ser 
excluído do lucro líquido, para fins 
de determinação do imposto 

sobre a renda da 
pessoa jurídica e da 

Contribuição Social 
sobre o lucro líquido 

das empresas tribu-
tadas pelo lucro real.

 Somente receberão a indeni-
zação compensatória mensal:

• os trabalhadores portuários 
avulsos que estejam impedi-
dos de trabalhar, ou seja, 
impossibilitados de serem 
escalados pelo OGMO e que se 
enquadrem nas hipóteses pre-
vistas nos incisos I a V do art. 
2º da MP 945/2020.

• o (a) trabalhador(a) que 
possui sintomas compatíveis 
com a Covid-19, apresentando 
tosse seca, dor de garganta ou 
dificuldade respiratória, febril 
ou não, comprovando essa 
situação para o OGMO por 
meio eletrônico com o envio de 
atestado médico ou outra 
forma que possa ser estabele-
cida pelo Poder Executivo 
Federal.

• o (a) trabalhador(a) portuá-
rio(a) avulso que for diagnosti-
cado com o Covid-19 ou 
aquele que estiver em isola-
mento domiciliar, por motivo 
de convivência com um indiví-
duo que tenha sido diagnosti-
cado com a doença. Trabalha-
doras às gestantes ou lactan-
tes;

• trabalhador(a) es com idade 
igual ou superior a 60 (sessen-
ta) anos;

• trabalhador (a) diagnosticado 
com imunodeficiência, doença 
respiratória ou doença preexis-
tente crônica ou grave, como 
doença cardiovascular, respira-
tória ou metabólica.

 Estão excluídos do recebi-
mento da indenização compensa-
tória mensal, ainda que estejam 
impedidos de concorrer à escala, 
os trabalhadores que estiverem 
em gozo do Regime Geral de Pre-
vidência Social ou regime próprio 
de previdência social, ou aqueles 
que receberem o benefício assis-
tencial que trata o art. 10-A da Lei 
9.719/98 - possuem mais de 60 
(sessenta) anos, não se enqua-
dram nas modalidades de apo-
sentadoria e não têm meios de 
prover a sua subsistência.

 O pagamento dessa indeni-
zação será feito pelo operador 
portuário ou outro tomador de 
serviço, de forma proporcional à 
demanda solicitada, ao passo que 
o cálculo, a arrecadação e o 

repasse aos trabalhadores serão 
efetuados pelo OGMO.

 Em relação aos operadores 
portuários, a MP 945/2020 
também considerou o aumento 
de custo do operador portuário 
em razão da indenização com-
pensatória mensal a ser paga aos 
trabalhadores, permitindo a alte-
ração dos contratos de arrenda-
mentos já firmados e dispondo 
que a administração do porto 
deverá conceder desconto tarifá-
rio em valor equivalente ao acrés-
cimo da indenização para aqueles 
operadores portuários que não 
sejam arrendatários de instalação 
portuária.

 No intuito de amenizar os 
prejuízos que a pandemia poderá 
causar às atividades portuárias, 
em caso de indisponibilidade de 
trabalhadores portuários avulsos, 
os operadores portuários poderão 
contratar livremente trabalhado-
res com vínculo empregatício, por 
tempo determinado, para exerce-
rem os serviços de capatazia, 
bloco, estiva, conferência de 

carga, conserto de carga e vigi-
lância de embarcações. Essa 
contratação excepcional não 
poderá exceder o prazo de 12 
(doze) meses.

 Essas medidas produzirão 
efeitos pelo prazo de 120 (cento 
e vinte) dias, contados da publi-
cação da MP 45/2020, ou seja, a 
partir de 04/04/2020, podendo 
haver prorrogação por determi-
nação do Poder Executivo Fede-
ral.
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 A Medida Provisória 927 de 
2020 previa, em seu art. 29, que 
os casos de contaminação pelo 
Coronavírus (COVID-19) não 
seriam considerados como ocu-
pacionais, salvo se comprovado o 
nexo causal (relação de causa e 
efeito entre a atividade exercida e 
a origem da contaminação pela 
doença).    

 Ocorre que em 29/04/2020 
o Supremo Tribunal Federal, por 
meio de julgamento das Medidas 
Cautelares nas Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade nº 6.342, 
6.344, 6.346, 6.348, 6.352 e 6.354, 
decidiu pela suspensão da eficá-
cia do referido dispositivo, afir-
mando que este dispositivo 
afronta o art. 7º, XXII, da 
Constituição Federal, que 
assegura aos trabalhadores 
a proteção contra os riscos 
avinerentes ao trabalho.

 De acordo com o voto do 
Ministro Alexandre de Moraes, o 
art. 29 da Medida Provisória 927 
de 2020 vai de encontro ao 
entendimento firmado pelo STF 
no julgamento do RE nº 828.040 
(com repercussão geral), de que 
o caráter ocupacional das doen-
ças relacionadas aos riscos ine-
rentes a certas atividades profis-
sionais e a consequente respon-
sabilidade dos empregadores 
pelos danos delas decorrentes, 
são presumidos.

 Assim, essa decisão per-
mite que possíveis contamina-
ções de trabalhadores sejam 
enquadradas pelo INSS como 
doença profissional, equiparada 
a acidente do trabalho, impor-
tando:

• na percepção de Auxílio-doen-
ça acidentário (COD. 91) e não 
Auxílio-doença comum (COD. 
31);

• obrigatoriedade do emprega-
dor emitir a CAT – Comunica-
ção de Acidente de Trabalho; 

• obrigação da empresa em 
proceder aos recolhimentos na 
conta vinculada do FGTS 
durante o período de afasta-
mento; e 

• estabilidade provisória do em-
pregado pelo prazo mínimo de 
12 meses após o retorno do 
afastamento previdenciário. 

 Diante disso, é de extrema 
relevância que os empregadores e 
tomadores de serviços forneçam 
EPI`s adequados e efica-
zes, orientando e fiscali-
zando seus trabalhadores 
quando ao uso correto, sob pena 
aplicação de medidas disciplina-
res.

 Durante o período da pande-
mia, a obrigatoriedade de realiza-
ção dos exames médicos ocupa-
cionais, clínicos e complementa-
res, exceto os exames demissio-
nais, está suspensa.

 Os referidos exames deve-
rão ser realizados no prazo de 60 
dias, contados a partir da data de 
encerramento do estado de cala-
midade pública.

 O exame demissional 
poderá ser dispensado no caso do 
exame mais recente de saúde 

ocupacional ter sido realizado 
pelo empregado há menos de             

    180 dias da dispensa.

  Fica suspensa a obri-
gatoriedade de realização de 

treinamentos periódicos, bem 
como eventuais dos em

pregados, previstos em diretrizes 
regulamentadoras de segurança e 
saúde no trabalho;

 Os treinamentos tempora-
riamente suspensos deverão ser 
realizados no prazo de 90 dias, 
contados a partir do enceramento 
do estado de calamidade pública;

 Os referidos treinamentos 
poderão ser realizados na modali-
dade de ensino a distância e 
caberá ao empregador observar 
os conteúdos práticos para garan-
tir que as atividades sejam execu-
tadas com segurança.

 A CIPA poderá ser mantida 
até o encerramento do estado de 
calamidade. Os processos eleito-
rais em curso deverão ser suspen-
sos até o fim da calamidade públi-
ca.

EXTINÇÃO DO 
CONTRATO DE 
TRABALHO

FACTUM PRINCIPIS (FATO DO 
PRÍNCIPE) 

 
 Diante de diversos decretos 
determinando o fechamento tem-
porário de determinados setores 
da economia, emergiu a discus-
são sobre a possibilidade de resci-
sões de contratos de trabalho em 
razão do chamado FACTUM 
PRINCIPIS (FATO DO PRÍNCIPE).

 Essa modalidade de dispen-
sa está prevista no        
art. 486, da CLT.

 Trata-se de uma hipótese 
especial de encerramento do con-
trato de trabalho por força maior, 
provocada em razão de ato unila-
teral de autoridade governamen-
tal, que impede, ainda que tempo-
rariamente, a continuidade da 
atividade empresarial.

 Nesse caso, a empresa 
pode rescindir o contrato de traba-
lho de seus empregados, atribuin-
do ao ente federativo, cujo ato 
impediu a atividade econômica, 
mesmo que por um período 
apenas, o ônus de arcar com a 
indenização devida ao emprega-
do. Trata-se de rescisão motivada 
do contrato de trabalho

 A rescisão por esse motivo 
dispensao empregador, conforme 
entendimento majoritário, apenas 
do pagamento da indenização de 
40% sobre o FGTS, prevista no 
artigo 18 da Lei nº 8.036/90, con-
forme previsto no artigo 502 da 
CLT, permanecendo a obrigação 
de pagamento das demais 
verbas rescisórias previs-
tas na lei.

 Para essa hipótese 
de rescisão, a empresa 
deverá provar que a 
paralisação de sua 
atividade, ainda que 
temporária, foi determi-
nante para a rescisão do 
contrato de trabalho.

FORÇA MAIOR

 Essa modalidade está pre-
vista no artigo 501, caput, da CLT, 
pelo qual caracteriza força maior 
como todo acontecimento inevi-
tável, em r elação à vontade do 
empregador, e para a realização 
do qual este não concorreu, direta 
ou indiretamente.

 O artigo 1º, parágrafo único, 
da Medida Provisória 927/2020, 
reconheceu a pandemia do coro-
navírus como hipótese de força 
maior, nos termos do artigo 501 
da CLT.

 Nessa modalidade de resci-
são, o empregado terá direito a 
uma indenização pela metade da 
que seria devida em caso de resci-
são sem justa causa.  No que 
tange à multa sobre o 
FGTS, o artigo 18, § 2º, 
da Lei nº 8.036/90, 
prevê que, quando 

ocorrer despedida por força 
maior, reconhecida pela Justiça 
do Trabalho, o percentual será de 
20%.

 Importante destacar que 
essa modalidade de rescisão 
somente será possível no caso de 
extinção da empresa, ou de um 
dos estabelecimentos em que tra-
balhe o empregado.  Não poden-
do ser utilizada na hipótese do 
motivo de força maior não afetar 
substancialmente, nem for susce-
tível de afetar, em tais condições, 
a situação econômica e financeira 
da empresa, nem gerar efeitos 
para o contrato de trabalho.

RECOLHIMENTO 
DO FGTS 
 A medida provisória n. 927, 
publicada em 22 de março de 
2020 , pelo seu capitulo IX, artigo 
19 suspendeu a exigibilidade do 
recolhimento do FGTS pelos em-
pregadores restritos às compe-
tências de março, abril e maio de 
2020, com vencimento em abril, 
maio e junho de 2020, respectiva-
mente.

 A medida expõe ainda que 
os empregadores poderão fazer 
uso do direito de suspender o 
recolhimento do FGTS dos meses 
trazidos na medida, independente 
de número de empregados; do 
regime de tributação da empresa;  
da natureza jurídica; do ramo da 
atividade econômica e da adesão 
prévia. Sendo, por certo que a MP 
927/2020, exige-se que o empre-
gador fica obrigado a declarar as 
informações, até 20 de junho de 
2020. 

 Ainda, determina que o reco-
lhimento das competências de 
março, abril e maio de 2020 
poderá ser realizado de forma par-

celada, sem a incidência da atuali-
zação, da multa e dos encargos 
previstos no art. 22 da Lei nº 
8.036, de 11 de maio de 1990. 

 Também, obriga que o 
pagamento das obrigações refe-
rentes às competências mencio-
nadas deva ser quitado em até 
seis parcelas mensais, com venci-
mento no sétimo dia de cada mês, 
a partir de julho de 2020, observa-
do o disposto no caput do art. 15 
da Lei nº 8.036, de 1990.

 Em caso de rescisão do 
contrato de trabalho, a suspensão 
do pagamento do FGTS ficará 
resolvido e o empregador ficará 
obrigado a proceder com o reco-
lhimento dos valores correspon-
dentes, sem incidência da multa e 
dos encargos devidos nos termos 
do disposto no art. 22 da Lei nº 

8.036, de 1990, caso seja efetua-
do dentro do prazo legal estabele-
cido para sua realização; e depósi-
to dos valores previstos no art. 18 
da Lei nº 8.036, de 1990.

 Outrossim, a medida provi-
sória prorrogou a validade do Cer-
tificado de Regularidade do FGTS 
por 90 dias.

SAQUE DO FGTS 
 Através da Medida Provisó-
ria n. 946, publicada no dia 07 de 
abril de 2020 , o Governo autori-
zou temporariamente os saques 
do FGTS para os trabalhadores. 

 Os titulares de conta vincu-
lada do FGTS, a partir de 15 de 
junho de 2020 e até 31 de dezem-
bro de 2020, em razão do enfren-
tamento do estado de calamidade 
pública reconhecida e da emer-
gência de saúde pública de impor-
tância internacional decorrente da 
pandemia de coronavírus (covid-
-19), o saque de recursos até o 
limite de R$ 1.045,00 (mil e qua-
renta e cinco reais) por trabalha-
dor.

 De acordo com a Medida 
Provisória nº 946/2020, na hipóte-

se do trabalhador possuirvárias 
contas na caixa com valores, 
primeiramente poderá sacar o 
valor referente às contas vincula-
das a contratos de trabalho extin-
tos; depois, sacar as contas 
ativas, valendo-se sempre do 
valor máximo permitido: R$ 
1.045,00 ( um mil e quarenta e 
cinco reais). 

 Os saques serão efetuados 
conforme cronograma de atendi-
mento e critérios que ainda serão 
estabelecidos pela Caixa Econô-
mica Federal, permitido o crédito 
automático para conta de depósi-
tos de poupança de titularidade 
do trabalhador previamente 
aberta na nessa instituição finan-
ceira, desde que o trabalhador não 
se manifeste negativamente, ou o 
crédito em conta bancária de 
qualquer instituição financeira, 
indicada pelo trabalhador, desde 
que seja de sua titularidade.

TOTAL

RECEIPT

TOTAL

RECEIPT

TOTAL

SALDO FGTS

SETOR 
PORTUÁRIO
MUDANÇAS 
EXCEPCIONAIS 
 A Medida Provisória 945, de 
4 de abril de 2020, dispõe sobre as 
medidas especiais a serem toma-
das no setor portuário diante do 
cenário de pandemia do Covid-19 
(novo coronavírus), no intuito de 
garantir a realização das ativida-
des portuárias que são considera-
das essenciais para a população.

 Esse valor compensatório 
mensal possui natureza indeniza-
tória, não terá desconto de IR (Im-
posto de Renda) e nem do FGTS 
(Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço), bem como poderá ser 
excluído do lucro líquido, para fins 
de determinação do imposto 

sobre a renda da 
pessoa jurídica e da 

Contribuição Social 
sobre o lucro líquido 

das empresas tribu-
tadas pelo lucro real.

 Somente receberão a indeni-
zação compensatória mensal:

• os trabalhadores portuários 
avulsos que estejam impedi-
dos de trabalhar, ou seja, 
impossibilitados de serem 
escalados pelo OGMO e que se 
enquadrem nas hipóteses pre-
vistas nos incisos I a V do art. 
2º da MP 945/2020.

• o (a) trabalhador(a) que 
possui sintomas compatíveis 
com a Covid-19, apresentando 
tosse seca, dor de garganta ou 
dificuldade respiratória, febril 
ou não, comprovando essa 
situação para o OGMO por 
meio eletrônico com o envio de 
atestado médico ou outra 
forma que possa ser estabele-
cida pelo Poder Executivo 
Federal.

• o (a) trabalhador(a) portuá-
rio(a) avulso que for diagnosti-
cado com o Covid-19 ou 
aquele que estiver em isola-
mento domiciliar, por motivo 
de convivência com um indiví-
duo que tenha sido diagnosti-
cado com a doença. Trabalha-
doras às gestantes ou lactan-
tes;

• trabalhador(a) es com idade 
igual ou superior a 60 (sessen-
ta) anos;

• trabalhador (a) diagnosticado 
com imunodeficiência, doença 
respiratória ou doença preexis-
tente crônica ou grave, como 
doença cardiovascular, respira-
tória ou metabólica.

 Estão excluídos do recebi-
mento da indenização compensa-
tória mensal, ainda que estejam 
impedidos de concorrer à escala, 
os trabalhadores que estiverem 
em gozo do Regime Geral de Pre-
vidência Social ou regime próprio 
de previdência social, ou aqueles 
que receberem o benefício assis-
tencial que trata o art. 10-A da Lei 
9.719/98 - possuem mais de 60 
(sessenta) anos, não se enqua-
dram nas modalidades de apo-
sentadoria e não têm meios de 
prover a sua subsistência.

 O pagamento dessa indeni-
zação será feito pelo operador 
portuário ou outro tomador de 
serviço, de forma proporcional à 
demanda solicitada, ao passo que 
o cálculo, a arrecadação e o 

repasse aos trabalhadores serão 
efetuados pelo OGMO.

 Em relação aos operadores 
portuários, a MP 945/2020 
também considerou o aumento 
de custo do operador portuário 
em razão da indenização com-
pensatória mensal a ser paga aos 
trabalhadores, permitindo a alte-
ração dos contratos de arrenda-
mentos já firmados e dispondo 
que a administração do porto 
deverá conceder desconto tarifá-
rio em valor equivalente ao acrés-
cimo da indenização para aqueles 
operadores portuários que não 
sejam arrendatários de instalação 
portuária.

 No intuito de amenizar os 
prejuízos que a pandemia poderá 
causar às atividades portuárias, 
em caso de indisponibilidade de 
trabalhadores portuários avulsos, 
os operadores portuários poderão 
contratar livremente trabalhado-
res com vínculo empregatício, por 
tempo determinado, para exerce-
rem os serviços de capatazia, 
bloco, estiva, conferência de 

carga, conserto de carga e vigi-
lância de embarcações. Essa 
contratação excepcional não 
poderá exceder o prazo de 12 
(doze) meses.

 Essas medidas produzirão 
efeitos pelo prazo de 120 (cento 
e vinte) dias, contados da publi-
cação da MP 45/2020, ou seja, a 
partir de 04/04/2020, podendo 
haver prorrogação por determi-
nação do Poder Executivo Fede-
ral.
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 Durante o período da pande-
mia, a obrigatoriedade de realiza-
ção dos exames médicos ocupa-
cionais, clínicos e complementa-
res, exceto os exames demissio-
nais, está suspensa.

 Os referidos exames deve-
rão ser realizados no prazo de 60 
dias, contados a partir da data de 
encerramento do estado de cala-
midade pública.

 O exame demissional 
poderá ser dispensado no caso do 
exame mais recente de saúde 

ocupacional ter sido realizado 
pelo empregado há menos de             

    180 dias da dispensa.

  Fica suspensa a obri-
gatoriedade de realização de 

treinamentos periódicos, bem 
como eventuais dos em

pregados, previstos em diretrizes 
regulamentadoras de segurança e 
saúde no trabalho;

 Os treinamentos tempora-
riamente suspensos deverão ser 
realizados no prazo de 90 dias, 
contados a partir do enceramento 
do estado de calamidade pública;

 Os referidos treinamentos 
poderão ser realizados na modali-
dade de ensino a distância e 
caberá ao empregador observar 
os conteúdos práticos para garan-
tir que as atividades sejam execu-
tadas com segurança.

 A CIPA poderá ser mantida 
até o encerramento do estado de 
calamidade. Os processos eleito-
rais em curso deverão ser suspen-
sos até o fim da calamidade públi-
ca.

EXTINÇÃO DO 
CONTRATO DE 
TRABALHO

FACTUM PRINCIPIS (FATO DO 
PRÍNCIPE) 

 
 Diante de diversos decretos 
determinando o fechamento tem-
porário de determinados setores 
da economia, emergiu a discus-
são sobre a possibilidade de resci-
sões de contratos de trabalho em 
razão do chamado FACTUM 
PRINCIPIS (FATO DO PRÍNCIPE).

 Essa modalidade de dispen-
sa está prevista no        
art. 486, da CLT.

 Trata-se de uma hipótese 
especial de encerramento do con-
trato de trabalho por força maior, 
provocada em razão de ato unila-
teral de autoridade governamen-
tal, que impede, ainda que tempo-
rariamente, a continuidade da 
atividade empresarial.

 Nesse caso, a empresa 
pode rescindir o contrato de traba-
lho de seus empregados, atribuin-
do ao ente federativo, cujo ato 
impediu a atividade econômica, 
mesmo que por um período 
apenas, o ônus de arcar com a 
indenização devida ao emprega-
do. Trata-se de rescisão motivada 
do contrato de trabalho

 A rescisão por esse motivo 
dispensao empregador, conforme 
entendimento majoritário, apenas 
do pagamento da indenização de 
40% sobre o FGTS, prevista no 
artigo 18 da Lei nº 8.036/90, con-
forme previsto no artigo 502 da 
CLT, permanecendo a obrigação 
de pagamento das demais 
verbas rescisórias previs-
tas na lei.

 Para essa hipótese 
de rescisão, a empresa 
deverá provar que a 
paralisação de sua 
atividade, ainda que 
temporária, foi determi-
nante para a rescisão do 
contrato de trabalho.

FORÇA MAIOR

 Essa modalidade está pre-
vista no artigo 501, caput, da CLT, 
pelo qual caracteriza força maior 
como todo acontecimento inevi-
tável, em r elação à vontade do 
empregador, e para a realização 
do qual este não concorreu, direta 
ou indiretamente.

 O artigo 1º, parágrafo único, 
da Medida Provisória 927/2020, 
reconheceu a pandemia do coro-
navírus como hipótese de força 
maior, nos termos do artigo 501 
da CLT.

 Nessa modalidade de resci-
são, o empregado terá direito a 
uma indenização pela metade da 
que seria devida em caso de resci-
são sem justa causa.  No que 
tange à multa sobre o 
FGTS, o artigo 18, § 2º, 
da Lei nº 8.036/90, 
prevê que, quando 

ocorrer despedida por força 
maior, reconhecida pela Justiça 
do Trabalho, o percentual será de 
20%.

 Importante destacar que 
essa modalidade de rescisão 
somente será possível no caso de 
extinção da empresa, ou de um 
dos estabelecimentos em que tra-
balhe o empregado.  Não poden-
do ser utilizada na hipótese do 
motivo de força maior não afetar 
substancialmente, nem for susce-
tível de afetar, em tais condições, 
a situação econômica e financeira 
da empresa, nem gerar efeitos 
para o contrato de trabalho.

RECOLHIMENTO 
DO FGTS 
 A medida provisória n. 927, 
publicada em 22 de março de 
2020 , pelo seu capitulo IX, artigo 
19 suspendeu a exigibilidade do 
recolhimento do FGTS pelos em-
pregadores restritos às compe-
tências de março, abril e maio de 
2020, com vencimento em abril, 
maio e junho de 2020, respectiva-
mente.

 A medida expõe ainda que 
os empregadores poderão fazer 
uso do direito de suspender o 
recolhimento do FGTS dos meses 
trazidos na medida, independente 
de número de empregados; do 
regime de tributação da empresa;  
da natureza jurídica; do ramo da 
atividade econômica e da adesão 
prévia. Sendo, por certo que a MP 
927/2020, exige-se que o empre-
gador fica obrigado a declarar as 
informações, até 20 de junho de 
2020. 

 Ainda, determina que o reco-
lhimento das competências de 
março, abril e maio de 2020 
poderá ser realizado de forma par-

celada, sem a incidência da atuali-
zação, da multa e dos encargos 
previstos no art. 22 da Lei nº 
8.036, de 11 de maio de 1990. 

 Também, obriga que o 
pagamento das obrigações refe-
rentes às competências mencio-
nadas deva ser quitado em até 
seis parcelas mensais, com venci-
mento no sétimo dia de cada mês, 
a partir de julho de 2020, observa-
do o disposto no caput do art. 15 
da Lei nº 8.036, de 1990.

 Em caso de rescisão do 
contrato de trabalho, a suspensão 
do pagamento do FGTS ficará 
resolvido e o empregador ficará 
obrigado a proceder com o reco-
lhimento dos valores correspon-
dentes, sem incidência da multa e 
dos encargos devidos nos termos 
do disposto no art. 22 da Lei nº 

8.036, de 1990, caso seja efetua-
do dentro do prazo legal estabele-
cido para sua realização; e depósi-
to dos valores previstos no art. 18 
da Lei nº 8.036, de 1990.

 Outrossim, a medida provi-
sória prorrogou a validade do Cer-
tificado de Regularidade do FGTS 
por 90 dias.

SAQUE DO FGTS 
 Através da Medida Provisó-
ria n. 946, publicada no dia 07 de 
abril de 2020 , o Governo autori-
zou temporariamente os saques 
do FGTS para os trabalhadores. 

 Os titulares de conta vincu-
lada do FGTS, a partir de 15 de 
junho de 2020 e até 31 de dezem-
bro de 2020, em razão do enfren-
tamento do estado de calamidade 
pública reconhecida e da emer-
gência de saúde pública de impor-
tância internacional decorrente da 
pandemia de coronavírus (covid-
-19), o saque de recursos até o 
limite de R$ 1.045,00 (mil e qua-
renta e cinco reais) por trabalha-
dor.

 De acordo com a Medida 
Provisória nº 946/2020, na hipóte-

se do trabalhador possuirvárias 
contas na caixa com valores, 
primeiramente poderá sacar o 
valor referente às contas vincula-
das a contratos de trabalho extin-
tos; depois, sacar as contas 
ativas, valendo-se sempre do 
valor máximo permitido: R$ 
1.045,00 ( um mil e quarenta e 
cinco reais). 

 Os saques serão efetuados 
conforme cronograma de atendi-
mento e critérios que ainda serão 
estabelecidos pela Caixa Econô-
mica Federal, permitido o crédito 
automático para conta de depósi-
tos de poupança de titularidade 
do trabalhador previamente 
aberta na nessa instituição finan-
ceira, desde que o trabalhador não 
se manifeste negativamente, ou o 
crédito em conta bancária de 
qualquer instituição financeira, 
indicada pelo trabalhador, desde 
que seja de sua titularidade.

SETOR 
PORTUÁRIO
MUDANÇAS 
EXCEPCIONAIS 
 A Medida Provisória 945, de 
4 de abril de 2020, dispõe sobre as 
medidas especiais a serem toma-
das no setor portuário diante do 
cenário de pandemia do Covid-19 
(novo coronavírus), no intuito de 
garantir a realização das ativida-
des portuárias que são considera-
das essenciais para a população.

 Esse valor compensatório 
mensal possui natureza indeniza-
tória, não terá desconto de IR (Im-
posto de Renda) e nem do FGTS 
(Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço), bem como poderá ser 
excluído do lucro líquido, para fins 
de determinação do imposto 

sobre a renda da 
pessoa jurídica e da 

Contribuição Social 
sobre o lucro líquido 

das empresas tribu-
tadas pelo lucro real.

 Somente receberão a indeni-
zação compensatória mensal:

• os trabalhadores portuários 
avulsos que estejam impedi-
dos de trabalhar, ou seja, 
impossibilitados de serem 
escalados pelo OGMO e que se 
enquadrem nas hipóteses pre-
vistas nos incisos I a V do art. 
2º da MP 945/2020.

• o (a) trabalhador(a) que 
possui sintomas compatíveis 
com a Covid-19, apresentando 
tosse seca, dor de garganta ou 
dificuldade respiratória, febril 
ou não, comprovando essa 
situação para o OGMO por 
meio eletrônico com o envio de 
atestado médico ou outra 
forma que possa ser estabele-
cida pelo Poder Executivo 
Federal.

• o (a) trabalhador(a) portuá-
rio(a) avulso que for diagnosti-
cado com o Covid-19 ou 
aquele que estiver em isola-
mento domiciliar, por motivo 
de convivência com um indiví-
duo que tenha sido diagnosti-
cado com a doença. Trabalha-
doras às gestantes ou lactan-
tes;

• trabalhador(a) es com idade 
igual ou superior a 60 (sessen-
ta) anos;

• trabalhador (a) diagnosticado 
com imunodeficiência, doença 
respiratória ou doença preexis-
tente crônica ou grave, como 
doença cardiovascular, respira-
tória ou metabólica.

 Estão excluídos do recebi-
mento da indenização compensa-
tória mensal, ainda que estejam 
impedidos de concorrer à escala, 
os trabalhadores que estiverem 
em gozo do Regime Geral de Pre-
vidência Social ou regime próprio 
de previdência social, ou aqueles 
que receberem o benefício assis-
tencial que trata o art. 10-A da Lei 
9.719/98 - possuem mais de 60 
(sessenta) anos, não se enqua-
dram nas modalidades de apo-
sentadoria e não têm meios de 
prover a sua subsistência.

 O pagamento dessa indeni-
zação será feito pelo operador 
portuário ou outro tomador de 
serviço, de forma proporcional à 
demanda solicitada, ao passo que 
o cálculo, a arrecadação e o 

repasse aos trabalhadores serão 
efetuados pelo OGMO.

 Em relação aos operadores 
portuários, a MP 945/2020 
também considerou o aumento 
de custo do operador portuário 
em razão da indenização com-
pensatória mensal a ser paga aos 
trabalhadores, permitindo a alte-
ração dos contratos de arrenda-
mentos já firmados e dispondo 
que a administração do porto 
deverá conceder desconto tarifá-
rio em valor equivalente ao acrés-
cimo da indenização para aqueles 
operadores portuários que não 
sejam arrendatários de instalação 
portuária.

 No intuito de amenizar os 
prejuízos que a pandemia poderá 
causar às atividades portuárias, 
em caso de indisponibilidade de 
trabalhadores portuários avulsos, 
os operadores portuários poderão 
contratar livremente trabalhado-
res com vínculo empregatício, por 
tempo determinado, para exerce-
rem os serviços de capatazia, 
bloco, estiva, conferência de 

carga, conserto de carga e vigi-
lância de embarcações. Essa 
contratação excepcional não 
poderá exceder o prazo de 12 
(doze) meses.

 Essas medidas produzirão 
efeitos pelo prazo de 120 (cento 
e vinte) dias, contados da publi-
cação da MP 45/2020, ou seja, a 
partir de 04/04/2020, podendo 
haver prorrogação por determi-
nação do Poder Executivo Fede-
ral.

AUXÍLIO 
EMERGENCIAL
 A Lei 13.982/2020, regula-
mentado pelo Decreto Lei nº 10.316 
de 07/04/2020, estabelece que 
durante o período de 3 (três) meses, 
a contar da sua publicação, o Go-
verno concederá um auxílio emer-
gencialno valor de R$ 600,00 (seis-

centos reais) men-
sais ao trabalha-

dor que 
c u m p r a 
cumulati-

v a m e n t e 
os seguin-
tes requisi-

tos: 

• Ser maior de 18 (dezoito) 
anos;

• Não ter emprego formal ativo 
(não pode ter carteira assina-
da);

• Não ser titular de benefício 
previdenciário ou assistencial 
ou beneficiário do seguro-de-
semprego ou de programa de 
transferência de renda federal, 
exceto Bolsa Família;

• Ter renda familiar mensal per 
capitade até meio salário-míni-
mo ou a renda familiar mensal 
total de até 03 salários míni-
mos;

• Não ter recebido no ano de 
2018 rendimentos tributáveis 
acima de R$ 28.559,70; 

 Para fazer jus a esse benefí-
cio, o beneficiário ainda deve exer-
cer atividade na condição de: 

 •Microempreendedor Individu-
al (MEI); 
• Contribuinte Individual do 
Regime Geral de Previdência 
Social;  

• Trabalhador informal (empre-
gado, autônomo, desemprega-
do ou intermitente inativo) ins-
crito no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Gover-
no Federal (CadÚnico); ou

 • por meio de autodeclaração.
 Esse auxílio emergencial:

• Está limitado a 2 (dois) mem-
bros da mesma família; 

• Substituirá o benefício do 
Bolsa Família nas situações 
em que for mais vantajoso; 

• A mulher provedora de família 
monoparental receberá duas 
cotas do auxílio, ainda que haja 
outro trabalhador elegível na 
família;

 O trabalhador que atender 
aos requisitos do Auxílio e já esti-
ver cadastrado no Cadastro Único 
(CadÚnico), ou se já recebe o 
benefício Bolsa Família, receberá 
o benefício automaticamente, 
sem precisar se cadastrar.

 Os(as) beneficiários(as) que 
não estejam cadastrados no Ca-
dÚnico, poderão se cadastrar por 
meio do site da Caixa Econômica 

Federal (www.caixa.gov.br) ou por 
meio do aplicativo Caixa Auxílio 
Emergencial, podendo eventuais 
dúvidas serem esclarecidas pelo 
telefone 111, disponibilizado pela 
Caixa Econômica Federal.  

 Em caráter excepcional, 
apenas para as pessoas que não 
tenham acesso à internet, será 
possível fazer o seu cadastro em 
agencias da caixa ou em lotéri-
cas. 

 Ainda importante registrar 
que a ordem do pagamento será 
diferente para cada perfil de bene-
ficiário.
 
 O pagamento da 1ª parcela-
será efetuado:

• dia 09/04/2020, aos benefici-
ários inscritos no Cadastro 
Único, que não recebem o 
Bolsa Família e que são cor-
rentistas do Banco do Brasil ou 
Caixa. 

• dia 14/04/2020, aos benefici-
ários inscritos no Cadastro 
Único e não recebem Bolsa 
família, mas não tem conta no 
Banco do Brasil ou Caixa Eco-
nômica Federal. 

 

 Os trabalhadores informais 
que não estão no Cadastro Único 
e nem recebem o Bolsa Família 
precisam se inscrever no aplicati-
vo oficial para o recebimento. 
Para esse caso, o dinheiro estará 
disponível em até 5 dias úteis.

 Para quem já é beneficiário 
do Bolsa Família irá receber os 

próximos pagamentos seguindo o 
calendário vigente do Programa.   

 Os pagamentos aconteceram 
nos últimos 10 dias úteis do mês  
abril.

 O pagamento da segunda 
será de acordo com o aniversário 
do beneficiário, confira o calendário:

 Os beneficiários do Bolsa 
Família continuaram recebendo o 
auxílio segundo o calendário pró-
prio.

 O pagamento da terceira par-
cela do auxílio emergencial seguirá 

um calendário bem semelhante ao 
anterior, onde a data de nascimento 
de cada beneficiário definirá a data 
do depósito:

O período de 3 (três) meses poderá 
ser prorrogado por ato do Poder 
Executivo durante o período de 
enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância inter-
nacional da Covid-19, definida pela 
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020.

INCENTIVOS 
FISCAIS 

Tributação Sobre a Folha 
de Pagamento

O Governo Federal, visando auxiliar 
os empresários no combate a pan-
demia ocasionada pelo novo coro-
navírus, editou uma série de medi-
das a fim de flexibilizar a tributação 
incidente sobre a folha de paga-
mento.

 A primeira delas foi direciona-
da a micro e pequena empresa, par-
ticipante do SIMPLES NACIONAL, 
onde através da Resolução nº 152, 
do Comitê Gestor, determinou a 
prorrogação do vencimento dos 
tributos desse sistema nos próxi-
mos 03 (três) meses,  sendo eles 
abril, maio e junho, que passaram a 
ter seu vencimento postergado 
para 06 (seis) meses à frente, pas-

sando a ser devido, respectivamen-
te em outubro, novembro e dezem-
bro.
 Vale destacar que o benefício 
não se trata de uma isenção, e por-
tanto, deve o empresário se progra-
mar e utilizar o prazo concedido 
com sabedoria, para que consiga 
arcar com o custo futuro desse 
tributo.

 Já para as demais empresas, 
não participantes do SIMPLES NA-
CIONAL, o governo editou a MP nº 
932, onde alterou e diminuiu as 
alíquotas das contribuições devidas 
à terceiros em 50% (cinquenta por 
cento), conhecida como Sistema “S” 
(Sesi, Senai, Sesc, Senac, Sest, 
Senat, Senar e Sescoop).

 A vigência do benefício de 
redução tributária acima foi de 03 
(três) meses, encerrando-se auto-
maticamente ao final de junho, a 

partir de quando as contribuições 
voltam a serem devidas integral-
mente.

 Por meio da portaria do Minis-
tério da Economia, nº 139, o Gover-
no Federal também prorrogou em 
dois (02) meses o recolhimento da 
Contribuição Previdenciária Patro-
nal, do PIS/PASEP e da COFINS.

 De acordo com a Medida Pro-
visória nº 927/2020, também está 
prevista a prorrogação do recolhi-
mento do FGTS, tema tratado espe-
cificamente capítulo próprio.

 Por fim, e apesar de não se 
tratar de um incentivo fiscal direto, 
lembramos também que as contri-
buições tributarias sobre a folha de 
pagamento não se estendem ao 
pagamento de valores a título inde-
nizatório, e nesse sentido as modifi-
cações dos contratos, com redução 
de jornada e salário e suspensão de 
contrato (MP nº 936), também pos-
sibilitam a redução dos tributos a 
serem recolhidos, uma vez que 
diminuem a folha de pagamento de 
forma geral.

 Importante destacar que 
todas as medidas adotadas pelo 
Governo não isentam a empresa de 
suas obrigações tributárias, mas 
tão somente prorrogam ou redu-

zem o montante a ser pago, caben-
do ao empresário se utilizar desses 
benefícios de maneira sábia e cons-
ciente a fim de superar a crise e 
recuperar sua capacidade de honrar 
seus compromissos.

PROGRAMA 
EMERGENCIAL 
DE SUPORTE A 
EMPREGOS
A Medida Provisória 944/2020insti-
tui o Programa Emergencial de Su-
porte a Empregos, destinado à reali-
zação de operações de crédito com 
empresários, sociedades empresá-
rias e sociedades cooperativas, 
com a finalidade de pagamento de 
folha salarial de seus empregados.

 Ficam excluídos desse benefí-
cio as sociedades de crédito, por 
expressa disposição de lei.

 Empresários, sociedades em-
presárias e sociedades cooperati-
vas que no exercício de 2019 auferi-
ram receita bruta anual superior a 
R$ 360.000,00 (trezentos e sessen-
ta mil reais) e igual ou inferior a R$ 
10.000.000,00 (dez milhões de 
reais) poderão se valer de linhas de 
crédito, concedidas no âmbito do 

Programa Emergencial.

 Essas linhas de crédito terão 
como finalidade exclusiva o paga-
mento de folha, por um período de 
02 meses; e o seu valor será limita-
do a 2 vezes o valor do salário 
mínimo, por empregado.

 Esses recursos não poderão 
ser utilizados para finalidades dis-
tintas que não a quitação de folha 
de pagamento dos empregados.

 As empresas que contratarem 
as operações de crédito ficam obri-
gadas, a sob pena de vencimento 
antecipado da dívida:

• prestar informações verídicas;

• não utilizar os recursos para 
finalidade diversa; e

• não rescindir o contrato de tra-
balho de seus empregados no 
período compreendido 
entre a data da 
contratação do 
crédito até 60 
dias após 
receber a 
última parcela 
do crédito con-
tratado.

 Os recursos dessa operação 
de crédito serão assim custeados: 
15% pela Instituição financeira par-
ticipante; e 85% pela União, através 
do BNDES.

 As instituições financeiras 
participantes poderão formalizar 
essas operações de crédito até o 
dia 30/06/2020, devendo observar 
os seguintes requisitos: 

• taxa de juros de 3,75% ao ano 
sobre o valor concedido;
 
• prazo de 36 meses para paga-
mento; 

• carência de 06 meses para o 
início do pagamento, com capi-
talização de juros durante esse 
período.
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 Durante o período da pande-
mia, a obrigatoriedade de realiza-
ção dos exames médicos ocupa-
cionais, clínicos e complementa-
res, exceto os exames demissio-
nais, está suspensa.

 Os referidos exames deve-
rão ser realizados no prazo de 60 
dias, contados a partir da data de 
encerramento do estado de cala-
midade pública.

 O exame demissional 
poderá ser dispensado no caso do 
exame mais recente de saúde 

ocupacional ter sido realizado 
pelo empregado há menos de             

    180 dias da dispensa.

  Fica suspensa a obri-
gatoriedade de realização de 

treinamentos periódicos, bem 
como eventuais dos em

pregados, previstos em diretrizes 
regulamentadoras de segurança e 
saúde no trabalho;

 Os treinamentos tempora-
riamente suspensos deverão ser 
realizados no prazo de 90 dias, 
contados a partir do enceramento 
do estado de calamidade pública;

 Os referidos treinamentos 
poderão ser realizados na modali-
dade de ensino a distância e 
caberá ao empregador observar 
os conteúdos práticos para garan-
tir que as atividades sejam execu-
tadas com segurança.

 A CIPA poderá ser mantida 
até o encerramento do estado de 
calamidade. Os processos eleito-
rais em curso deverão ser suspen-
sos até o fim da calamidade públi-
ca.

EXTINÇÃO DO 
CONTRATO DE 
TRABALHO

FACTUM PRINCIPIS (FATO DO 
PRÍNCIPE) 

 
 Diante de diversos decretos 
determinando o fechamento tem-
porário de determinados setores 
da economia, emergiu a discus-
são sobre a possibilidade de resci-
sões de contratos de trabalho em 
razão do chamado FACTUM 
PRINCIPIS (FATO DO PRÍNCIPE).

 Essa modalidade de dispen-
sa está prevista no        
art. 486, da CLT.

 Trata-se de uma hipótese 
especial de encerramento do con-
trato de trabalho por força maior, 
provocada em razão de ato unila-
teral de autoridade governamen-
tal, que impede, ainda que tempo-
rariamente, a continuidade da 
atividade empresarial.

 Nesse caso, a empresa 
pode rescindir o contrato de traba-
lho de seus empregados, atribuin-
do ao ente federativo, cujo ato 
impediu a atividade econômica, 
mesmo que por um período 
apenas, o ônus de arcar com a 
indenização devida ao emprega-
do. Trata-se de rescisão motivada 
do contrato de trabalho

 A rescisão por esse motivo 
dispensao empregador, conforme 
entendimento majoritário, apenas 
do pagamento da indenização de 
40% sobre o FGTS, prevista no 
artigo 18 da Lei nº 8.036/90, con-
forme previsto no artigo 502 da 
CLT, permanecendo a obrigação 
de pagamento das demais 
verbas rescisórias previs-
tas na lei.

 Para essa hipótese 
de rescisão, a empresa 
deverá provar que a 
paralisação de sua 
atividade, ainda que 
temporária, foi determi-
nante para a rescisão do 
contrato de trabalho.

FORÇA MAIOR

 Essa modalidade está pre-
vista no artigo 501, caput, da CLT, 
pelo qual caracteriza força maior 
como todo acontecimento inevi-
tável, em r elação à vontade do 
empregador, e para a realização 
do qual este não concorreu, direta 
ou indiretamente.

 O artigo 1º, parágrafo único, 
da Medida Provisória 927/2020, 
reconheceu a pandemia do coro-
navírus como hipótese de força 
maior, nos termos do artigo 501 
da CLT.

 Nessa modalidade de resci-
são, o empregado terá direito a 
uma indenização pela metade da 
que seria devida em caso de resci-
são sem justa causa.  No que 
tange à multa sobre o 
FGTS, o artigo 18, § 2º, 
da Lei nº 8.036/90, 
prevê que, quando 

ocorrer despedida por força 
maior, reconhecida pela Justiça 
do Trabalho, o percentual será de 
20%.

 Importante destacar que 
essa modalidade de rescisão 
somente será possível no caso de 
extinção da empresa, ou de um 
dos estabelecimentos em que tra-
balhe o empregado.  Não poden-
do ser utilizada na hipótese do 
motivo de força maior não afetar 
substancialmente, nem for susce-
tível de afetar, em tais condições, 
a situação econômica e financeira 
da empresa, nem gerar efeitos 
para o contrato de trabalho.

RECOLHIMENTO 
DO FGTS 
 A medida provisória n. 927, 
publicada em 22 de março de 
2020 , pelo seu capitulo IX, artigo 
19 suspendeu a exigibilidade do 
recolhimento do FGTS pelos em-
pregadores restritos às compe-
tências de março, abril e maio de 
2020, com vencimento em abril, 
maio e junho de 2020, respectiva-
mente.

 A medida expõe ainda que 
os empregadores poderão fazer 
uso do direito de suspender o 
recolhimento do FGTS dos meses 
trazidos na medida, independente 
de número de empregados; do 
regime de tributação da empresa;  
da natureza jurídica; do ramo da 
atividade econômica e da adesão 
prévia. Sendo, por certo que a MP 
927/2020, exige-se que o empre-
gador fica obrigado a declarar as 
informações, até 20 de junho de 
2020. 

 Ainda, determina que o reco-
lhimento das competências de 
março, abril e maio de 2020 
poderá ser realizado de forma par-

celada, sem a incidência da atuali-
zação, da multa e dos encargos 
previstos no art. 22 da Lei nº 
8.036, de 11 de maio de 1990. 

 Também, obriga que o 
pagamento das obrigações refe-
rentes às competências mencio-
nadas deva ser quitado em até 
seis parcelas mensais, com venci-
mento no sétimo dia de cada mês, 
a partir de julho de 2020, observa-
do o disposto no caput do art. 15 
da Lei nº 8.036, de 1990.

 Em caso de rescisão do 
contrato de trabalho, a suspensão 
do pagamento do FGTS ficará 
resolvido e o empregador ficará 
obrigado a proceder com o reco-
lhimento dos valores correspon-
dentes, sem incidência da multa e 
dos encargos devidos nos termos 
do disposto no art. 22 da Lei nº 

8.036, de 1990, caso seja efetua-
do dentro do prazo legal estabele-
cido para sua realização; e depósi-
to dos valores previstos no art. 18 
da Lei nº 8.036, de 1990.

 Outrossim, a medida provi-
sória prorrogou a validade do Cer-
tificado de Regularidade do FGTS 
por 90 dias.

SAQUE DO FGTS 
 Através da Medida Provisó-
ria n. 946, publicada no dia 07 de 
abril de 2020 , o Governo autori-
zou temporariamente os saques 
do FGTS para os trabalhadores. 

 Os titulares de conta vincu-
lada do FGTS, a partir de 15 de 
junho de 2020 e até 31 de dezem-
bro de 2020, em razão do enfren-
tamento do estado de calamidade 
pública reconhecida e da emer-
gência de saúde pública de impor-
tância internacional decorrente da 
pandemia de coronavírus (covid-
-19), o saque de recursos até o 
limite de R$ 1.045,00 (mil e qua-
renta e cinco reais) por trabalha-
dor.

 De acordo com a Medida 
Provisória nº 946/2020, na hipóte-

se do trabalhador possuirvárias 
contas na caixa com valores, 
primeiramente poderá sacar o 
valor referente às contas vincula-
das a contratos de trabalho extin-
tos; depois, sacar as contas 
ativas, valendo-se sempre do 
valor máximo permitido: R$ 
1.045,00 ( um mil e quarenta e 
cinco reais). 

 Os saques serão efetuados 
conforme cronograma de atendi-
mento e critérios que ainda serão 
estabelecidos pela Caixa Econô-
mica Federal, permitido o crédito 
automático para conta de depósi-
tos de poupança de titularidade 
do trabalhador previamente 
aberta na nessa instituição finan-
ceira, desde que o trabalhador não 
se manifeste negativamente, ou o 
crédito em conta bancária de 
qualquer instituição financeira, 
indicada pelo trabalhador, desde 
que seja de sua titularidade.

SETOR 
PORTUÁRIO
MUDANÇAS 
EXCEPCIONAIS 
 A Medida Provisória 945, de 
4 de abril de 2020, dispõe sobre as 
medidas especiais a serem toma-
das no setor portuário diante do 
cenário de pandemia do Covid-19 
(novo coronavírus), no intuito de 
garantir a realização das ativida-
des portuárias que são considera-
das essenciais para a população.

 Esse valor compensatório 
mensal possui natureza indeniza-
tória, não terá desconto de IR (Im-
posto de Renda) e nem do FGTS 
(Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço), bem como poderá ser 
excluído do lucro líquido, para fins 
de determinação do imposto 

sobre a renda da 
pessoa jurídica e da 

Contribuição Social 
sobre o lucro líquido 

das empresas tribu-
tadas pelo lucro real.

 Somente receberão a indeni-
zação compensatória mensal:

• os trabalhadores portuários 
avulsos que estejam impedi-
dos de trabalhar, ou seja, 
impossibilitados de serem 
escalados pelo OGMO e que se 
enquadrem nas hipóteses pre-
vistas nos incisos I a V do art. 
2º da MP 945/2020.

• o (a) trabalhador(a) que 
possui sintomas compatíveis 
com a Covid-19, apresentando 
tosse seca, dor de garganta ou 
dificuldade respiratória, febril 
ou não, comprovando essa 
situação para o OGMO por 
meio eletrônico com o envio de 
atestado médico ou outra 
forma que possa ser estabele-
cida pelo Poder Executivo 
Federal.

• o (a) trabalhador(a) portuá-
rio(a) avulso que for diagnosti-
cado com o Covid-19 ou 
aquele que estiver em isola-
mento domiciliar, por motivo 
de convivência com um indiví-
duo que tenha sido diagnosti-
cado com a doença. Trabalha-
doras às gestantes ou lactan-
tes;

• trabalhador(a) es com idade 
igual ou superior a 60 (sessen-
ta) anos;

• trabalhador (a) diagnosticado 
com imunodeficiência, doença 
respiratória ou doença preexis-
tente crônica ou grave, como 
doença cardiovascular, respira-
tória ou metabólica.

 Estão excluídos do recebi-
mento da indenização compensa-
tória mensal, ainda que estejam 
impedidos de concorrer à escala, 
os trabalhadores que estiverem 
em gozo do Regime Geral de Pre-
vidência Social ou regime próprio 
de previdência social, ou aqueles 
que receberem o benefício assis-
tencial que trata o art. 10-A da Lei 
9.719/98 - possuem mais de 60 
(sessenta) anos, não se enqua-
dram nas modalidades de apo-
sentadoria e não têm meios de 
prover a sua subsistência.

 O pagamento dessa indeni-
zação será feito pelo operador 
portuário ou outro tomador de 
serviço, de forma proporcional à 
demanda solicitada, ao passo que 
o cálculo, a arrecadação e o 

repasse aos trabalhadores serão 
efetuados pelo OGMO.

 Em relação aos operadores 
portuários, a MP 945/2020 
também considerou o aumento 
de custo do operador portuário 
em razão da indenização com-
pensatória mensal a ser paga aos 
trabalhadores, permitindo a alte-
ração dos contratos de arrenda-
mentos já firmados e dispondo 
que a administração do porto 
deverá conceder desconto tarifá-
rio em valor equivalente ao acrés-
cimo da indenização para aqueles 
operadores portuários que não 
sejam arrendatários de instalação 
portuária.

 No intuito de amenizar os 
prejuízos que a pandemia poderá 
causar às atividades portuárias, 
em caso de indisponibilidade de 
trabalhadores portuários avulsos, 
os operadores portuários poderão 
contratar livremente trabalhado-
res com vínculo empregatício, por 
tempo determinado, para exerce-
rem os serviços de capatazia, 
bloco, estiva, conferência de 

carga, conserto de carga e vigi-
lância de embarcações. Essa 
contratação excepcional não 
poderá exceder o prazo de 12 
(doze) meses.

 Essas medidas produzirão 
efeitos pelo prazo de 120 (cento 
e vinte) dias, contados da publi-
cação da MP 45/2020, ou seja, a 
partir de 04/04/2020, podendo 
haver prorrogação por determi-
nação do Poder Executivo Fede-
ral.

AUXÍLIO 
EMERGENCIAL
 A Lei 13.982/2020, regula-
mentado pelo Decreto Lei nº 10.316 
de 07/04/2020, estabelece que 
durante o período de 3 (três) meses, 
a contar da sua publicação, o Go-
verno concederá um auxílio emer-
gencialno valor de R$ 600,00 (seis-

centos reais) men-
sais ao trabalha-

dor que 
c u m p r a 
cumulati-

v a m e n t e 
os seguin-
tes requisi-

tos: 

• Ser maior de 18 (dezoito) 
anos;

• Não ter emprego formal ativo 
(não pode ter carteira assina-
da);

• Não ser titular de benefício 
previdenciário ou assistencial 
ou beneficiário do seguro-de-
semprego ou de programa de 
transferência de renda federal, 
exceto Bolsa Família;

• Ter renda familiar mensal per 
capitade até meio salário-míni-
mo ou a renda familiar mensal 
total de até 03 salários míni-
mos;

• Não ter recebido no ano de 
2018 rendimentos tributáveis 
acima de R$ 28.559,70; 

 Para fazer jus a esse benefí-
cio, o beneficiário ainda deve exer-
cer atividade na condição de: 

 •Microempreendedor Individu-
al (MEI); 
• Contribuinte Individual do 
Regime Geral de Previdência 
Social;  

• Trabalhador informal (empre-
gado, autônomo, desemprega-
do ou intermitente inativo) ins-
crito no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Gover-
no Federal (CadÚnico); ou

 • por meio de autodeclaração.
 Esse auxílio emergencial:

• Está limitado a 2 (dois) mem-
bros da mesma família; 

• Substituirá o benefício do 
Bolsa Família nas situações 
em que for mais vantajoso; 

• A mulher provedora de família 
monoparental receberá duas 
cotas do auxílio, ainda que haja 
outro trabalhador elegível na 
família;

 O trabalhador que atender 
aos requisitos do Auxílio e já esti-
ver cadastrado no Cadastro Único 
(CadÚnico), ou se já recebe o 
benefício Bolsa Família, receberá 
o benefício automaticamente, 
sem precisar se cadastrar.

 Os(as) beneficiários(as) que 
não estejam cadastrados no Ca-
dÚnico, poderão se cadastrar por 
meio do site da Caixa Econômica 

Federal (www.caixa.gov.br) ou por 
meio do aplicativo Caixa Auxílio 
Emergencial, podendo eventuais 
dúvidas serem esclarecidas pelo 
telefone 111, disponibilizado pela 
Caixa Econômica Federal.  

 Em caráter excepcional, 
apenas para as pessoas que não 
tenham acesso à internet, será 
possível fazer o seu cadastro em 
agencias da caixa ou em lotéri-
cas. 

 Ainda importante registrar 
que a ordem do pagamento será 
diferente para cada perfil de bene-
ficiário.
 
 O pagamento da 1ª parcela-
será efetuado:

• dia 09/04/2020, aos benefici-
ários inscritos no Cadastro 
Único, que não recebem o 
Bolsa Família e que são cor-
rentistas do Banco do Brasil ou 
Caixa. 

• dia 14/04/2020, aos benefici-
ários inscritos no Cadastro 
Único e não recebem Bolsa 
família, mas não tem conta no 
Banco do Brasil ou Caixa Eco-
nômica Federal. 

 

 Os trabalhadores informais 
que não estão no Cadastro Único 
e nem recebem o Bolsa Família 
precisam se inscrever no aplicati-
vo oficial para o recebimento. 
Para esse caso, o dinheiro estará 
disponível em até 5 dias úteis.

 Para quem já é beneficiário 
do Bolsa Família irá receber os 

próximos pagamentos seguindo o 
calendário vigente do Programa.   

 Os pagamentos aconteceram 
nos últimos 10 dias úteis do mês  
abril.

 O pagamento da segunda 
será de acordo com o aniversário 
do beneficiário, confira o calendário:

 Os beneficiários do Bolsa 
Família continuaram recebendo o 
auxílio segundo o calendário pró-
prio.

 O pagamento da terceira par-
cela do auxílio emergencial seguirá 

um calendário bem semelhante ao 
anterior, onde a data de nascimento 
de cada beneficiário definirá a data 
do depósito:

O período de 3 (três) meses poderá 
ser prorrogado por ato do Poder 
Executivo durante o período de 
enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância inter-
nacional da Covid-19, definida pela 
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020.

INCENTIVOS 
FISCAIS 

Tributação Sobre a Folha 
de Pagamento

O Governo Federal, visando auxiliar 
os empresários no combate a pan-
demia ocasionada pelo novo coro-
navírus, editou uma série de medi-
das a fim de flexibilizar a tributação 
incidente sobre a folha de paga-
mento.

 A primeira delas foi direciona-
da a micro e pequena empresa, par-
ticipante do SIMPLES NACIONAL, 
onde através da Resolução nº 152, 
do Comitê Gestor, determinou a 
prorrogação do vencimento dos 
tributos desse sistema nos próxi-
mos 03 (três) meses,  sendo eles 
abril, maio e junho, que passaram a 
ter seu vencimento postergado 
para 06 (seis) meses à frente, pas-

sando a ser devido, respectivamen-
te em outubro, novembro e dezem-
bro.
 Vale destacar que o benefício 
não se trata de uma isenção, e por-
tanto, deve o empresário se progra-
mar e utilizar o prazo concedido 
com sabedoria, para que consiga 
arcar com o custo futuro desse 
tributo.

 Já para as demais empresas, 
não participantes do SIMPLES NA-
CIONAL, o governo editou a MP nº 
932, onde alterou e diminuiu as 
alíquotas das contribuições devidas 
à terceiros em 50% (cinquenta por 
cento), conhecida como Sistema “S” 
(Sesi, Senai, Sesc, Senac, Sest, 
Senat, Senar e Sescoop).

 A vigência do benefício de 
redução tributária acima foi de 03 
(três) meses, encerrando-se auto-
maticamente ao final de junho, a 

partir de quando as contribuições 
voltam a serem devidas integral-
mente.

 Por meio da portaria do Minis-
tério da Economia, nº 139, o Gover-
no Federal também prorrogou em 
dois (02) meses o recolhimento da 
Contribuição Previdenciária Patro-
nal, do PIS/PASEP e da COFINS.

 De acordo com a Medida Pro-
visória nº 927/2020, também está 
prevista a prorrogação do recolhi-
mento do FGTS, tema tratado espe-
cificamente capítulo próprio.

 Por fim, e apesar de não se 
tratar de um incentivo fiscal direto, 
lembramos também que as contri-
buições tributarias sobre a folha de 
pagamento não se estendem ao 
pagamento de valores a título inde-
nizatório, e nesse sentido as modifi-
cações dos contratos, com redução 
de jornada e salário e suspensão de 
contrato (MP nº 936), também pos-
sibilitam a redução dos tributos a 
serem recolhidos, uma vez que 
diminuem a folha de pagamento de 
forma geral.

 Importante destacar que 
todas as medidas adotadas pelo 
Governo não isentam a empresa de 
suas obrigações tributárias, mas 
tão somente prorrogam ou redu-

zem o montante a ser pago, caben-
do ao empresário se utilizar desses 
benefícios de maneira sábia e cons-
ciente a fim de superar a crise e 
recuperar sua capacidade de honrar 
seus compromissos.

PROGRAMA 
EMERGENCIAL 
DE SUPORTE A 
EMPREGOS
A Medida Provisória 944/2020insti-
tui o Programa Emergencial de Su-
porte a Empregos, destinado à reali-
zação de operações de crédito com 
empresários, sociedades empresá-
rias e sociedades cooperativas, 
com a finalidade de pagamento de 
folha salarial de seus empregados.

 Ficam excluídos desse benefí-
cio as sociedades de crédito, por 
expressa disposição de lei.

 Empresários, sociedades em-
presárias e sociedades cooperati-
vas que no exercício de 2019 auferi-
ram receita bruta anual superior a 
R$ 360.000,00 (trezentos e sessen-
ta mil reais) e igual ou inferior a R$ 
10.000.000,00 (dez milhões de 
reais) poderão se valer de linhas de 
crédito, concedidas no âmbito do 

Programa Emergencial.

 Essas linhas de crédito terão 
como finalidade exclusiva o paga-
mento de folha, por um período de 
02 meses; e o seu valor será limita-
do a 2 vezes o valor do salário 
mínimo, por empregado.

 Esses recursos não poderão 
ser utilizados para finalidades dis-
tintas que não a quitação de folha 
de pagamento dos empregados.

 As empresas que contratarem 
as operações de crédito ficam obri-
gadas, a sob pena de vencimento 
antecipado da dívida:

• prestar informações verídicas;

• não utilizar os recursos para 
finalidade diversa; e

• não rescindir o contrato de tra-
balho de seus empregados no 
período compreendido 
entre a data da 
contratação do 
crédito até 60 
dias após 
receber a 
última parcela 
do crédito con-
tratado.

 Os recursos dessa operação 
de crédito serão assim custeados: 
15% pela Instituição financeira par-
ticipante; e 85% pela União, através 
do BNDES.

 As instituições financeiras 
participantes poderão formalizar 
essas operações de crédito até o 
dia 30/06/2020, devendo observar 
os seguintes requisitos: 

• taxa de juros de 3,75% ao ano 
sobre o valor concedido;
 
• prazo de 36 meses para paga-
mento; 

• carência de 06 meses para o 
início do pagamento, com capi-
talização de juros durante esse 
período.
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 Durante o período da pande-
mia, a obrigatoriedade de realiza-
ção dos exames médicos ocupa-
cionais, clínicos e complementa-
res, exceto os exames demissio-
nais, está suspensa.

 Os referidos exames deve-
rão ser realizados no prazo de 60 
dias, contados a partir da data de 
encerramento do estado de cala-
midade pública.

 O exame demissional 
poderá ser dispensado no caso do 
exame mais recente de saúde 

ocupacional ter sido realizado 
pelo empregado há menos de             

    180 dias da dispensa.

  Fica suspensa a obri-
gatoriedade de realização de 

treinamentos periódicos, bem 
como eventuais dos em

pregados, previstos em diretrizes 
regulamentadoras de segurança e 
saúde no trabalho;

 Os treinamentos tempora-
riamente suspensos deverão ser 
realizados no prazo de 90 dias, 
contados a partir do enceramento 
do estado de calamidade pública;

 Os referidos treinamentos 
poderão ser realizados na modali-
dade de ensino a distância e 
caberá ao empregador observar 
os conteúdos práticos para garan-
tir que as atividades sejam execu-
tadas com segurança.

 A CIPA poderá ser mantida 
até o encerramento do estado de 
calamidade. Os processos eleito-
rais em curso deverão ser suspen-
sos até o fim da calamidade públi-
ca.

EXTINÇÃO DO 
CONTRATO DE 
TRABALHO

FACTUM PRINCIPIS (FATO DO 
PRÍNCIPE) 

 
 Diante de diversos decretos 
determinando o fechamento tem-
porário de determinados setores 
da economia, emergiu a discus-
são sobre a possibilidade de resci-
sões de contratos de trabalho em 
razão do chamado FACTUM 
PRINCIPIS (FATO DO PRÍNCIPE).

 Essa modalidade de dispen-
sa está prevista no        
art. 486, da CLT.

 Trata-se de uma hipótese 
especial de encerramento do con-
trato de trabalho por força maior, 
provocada em razão de ato unila-
teral de autoridade governamen-
tal, que impede, ainda que tempo-
rariamente, a continuidade da 
atividade empresarial.

 Nesse caso, a empresa 
pode rescindir o contrato de traba-
lho de seus empregados, atribuin-
do ao ente federativo, cujo ato 
impediu a atividade econômica, 
mesmo que por um período 
apenas, o ônus de arcar com a 
indenização devida ao emprega-
do. Trata-se de rescisão motivada 
do contrato de trabalho

 A rescisão por esse motivo 
dispensao empregador, conforme 
entendimento majoritário, apenas 
do pagamento da indenização de 
40% sobre o FGTS, prevista no 
artigo 18 da Lei nº 8.036/90, con-
forme previsto no artigo 502 da 
CLT, permanecendo a obrigação 
de pagamento das demais 
verbas rescisórias previs-
tas na lei.

 Para essa hipótese 
de rescisão, a empresa 
deverá provar que a 
paralisação de sua 
atividade, ainda que 
temporária, foi determi-
nante para a rescisão do 
contrato de trabalho.

FORÇA MAIOR

 Essa modalidade está pre-
vista no artigo 501, caput, da CLT, 
pelo qual caracteriza força maior 
como todo acontecimento inevi-
tável, em r elação à vontade do 
empregador, e para a realização 
do qual este não concorreu, direta 
ou indiretamente.

 O artigo 1º, parágrafo único, 
da Medida Provisória 927/2020, 
reconheceu a pandemia do coro-
navírus como hipótese de força 
maior, nos termos do artigo 501 
da CLT.

 Nessa modalidade de resci-
são, o empregado terá direito a 
uma indenização pela metade da 
que seria devida em caso de resci-
são sem justa causa.  No que 
tange à multa sobre o 
FGTS, o artigo 18, § 2º, 
da Lei nº 8.036/90, 
prevê que, quando 

ocorrer despedida por força 
maior, reconhecida pela Justiça 
do Trabalho, o percentual será de 
20%.

 Importante destacar que 
essa modalidade de rescisão 
somente será possível no caso de 
extinção da empresa, ou de um 
dos estabelecimentos em que tra-
balhe o empregado.  Não poden-
do ser utilizada na hipótese do 
motivo de força maior não afetar 
substancialmente, nem for susce-
tível de afetar, em tais condições, 
a situação econômica e financeira 
da empresa, nem gerar efeitos 
para o contrato de trabalho.

RECOLHIMENTO 
DO FGTS 
 A medida provisória n. 927, 
publicada em 22 de março de 
2020 , pelo seu capitulo IX, artigo 
19 suspendeu a exigibilidade do 
recolhimento do FGTS pelos em-
pregadores restritos às compe-
tências de março, abril e maio de 
2020, com vencimento em abril, 
maio e junho de 2020, respectiva-
mente.

 A medida expõe ainda que 
os empregadores poderão fazer 
uso do direito de suspender o 
recolhimento do FGTS dos meses 
trazidos na medida, independente 
de número de empregados; do 
regime de tributação da empresa;  
da natureza jurídica; do ramo da 
atividade econômica e da adesão 
prévia. Sendo, por certo que a MP 
927/2020, exige-se que o empre-
gador fica obrigado a declarar as 
informações, até 20 de junho de 
2020. 

 Ainda, determina que o reco-
lhimento das competências de 
março, abril e maio de 2020 
poderá ser realizado de forma par-

celada, sem a incidência da atuali-
zação, da multa e dos encargos 
previstos no art. 22 da Lei nº 
8.036, de 11 de maio de 1990. 

 Também, obriga que o 
pagamento das obrigações refe-
rentes às competências mencio-
nadas deva ser quitado em até 
seis parcelas mensais, com venci-
mento no sétimo dia de cada mês, 
a partir de julho de 2020, observa-
do o disposto no caput do art. 15 
da Lei nº 8.036, de 1990.

 Em caso de rescisão do 
contrato de trabalho, a suspensão 
do pagamento do FGTS ficará 
resolvido e o empregador ficará 
obrigado a proceder com o reco-
lhimento dos valores correspon-
dentes, sem incidência da multa e 
dos encargos devidos nos termos 
do disposto no art. 22 da Lei nº 

8.036, de 1990, caso seja efetua-
do dentro do prazo legal estabele-
cido para sua realização; e depósi-
to dos valores previstos no art. 18 
da Lei nº 8.036, de 1990.

 Outrossim, a medida provi-
sória prorrogou a validade do Cer-
tificado de Regularidade do FGTS 
por 90 dias.

SAQUE DO FGTS 
 Através da Medida Provisó-
ria n. 946, publicada no dia 07 de 
abril de 2020 , o Governo autori-
zou temporariamente os saques 
do FGTS para os trabalhadores. 

 Os titulares de conta vincu-
lada do FGTS, a partir de 15 de 
junho de 2020 e até 31 de dezem-
bro de 2020, em razão do enfren-
tamento do estado de calamidade 
pública reconhecida e da emer-
gência de saúde pública de impor-
tância internacional decorrente da 
pandemia de coronavírus (covid-
-19), o saque de recursos até o 
limite de R$ 1.045,00 (mil e qua-
renta e cinco reais) por trabalha-
dor.

 De acordo com a Medida 
Provisória nº 946/2020, na hipóte-

se do trabalhador possuirvárias 
contas na caixa com valores, 
primeiramente poderá sacar o 
valor referente às contas vincula-
das a contratos de trabalho extin-
tos; depois, sacar as contas 
ativas, valendo-se sempre do 
valor máximo permitido: R$ 
1.045,00 ( um mil e quarenta e 
cinco reais). 

 Os saques serão efetuados 
conforme cronograma de atendi-
mento e critérios que ainda serão 
estabelecidos pela Caixa Econô-
mica Federal, permitido o crédito 
automático para conta de depósi-
tos de poupança de titularidade 
do trabalhador previamente 
aberta na nessa instituição finan-
ceira, desde que o trabalhador não 
se manifeste negativamente, ou o 
crédito em conta bancária de 
qualquer instituição financeira, 
indicada pelo trabalhador, desde 
que seja de sua titularidade.

SETOR 
PORTUÁRIO
MUDANÇAS 
EXCEPCIONAIS 
 A Medida Provisória 945, de 
4 de abril de 2020, dispõe sobre as 
medidas especiais a serem toma-
das no setor portuário diante do 
cenário de pandemia do Covid-19 
(novo coronavírus), no intuito de 
garantir a realização das ativida-
des portuárias que são considera-
das essenciais para a população.

 Esse valor compensatório 
mensal possui natureza indeniza-
tória, não terá desconto de IR (Im-
posto de Renda) e nem do FGTS 
(Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço), bem como poderá ser 
excluído do lucro líquido, para fins 
de determinação do imposto 

sobre a renda da 
pessoa jurídica e da 

Contribuição Social 
sobre o lucro líquido 

das empresas tribu-
tadas pelo lucro real.

 Somente receberão a indeni-
zação compensatória mensal:

• os trabalhadores portuários 
avulsos que estejam impedi-
dos de trabalhar, ou seja, 
impossibilitados de serem 
escalados pelo OGMO e que se 
enquadrem nas hipóteses pre-
vistas nos incisos I a V do art. 
2º da MP 945/2020.

• o (a) trabalhador(a) que 
possui sintomas compatíveis 
com a Covid-19, apresentando 
tosse seca, dor de garganta ou 
dificuldade respiratória, febril 
ou não, comprovando essa 
situação para o OGMO por 
meio eletrônico com o envio de 
atestado médico ou outra 
forma que possa ser estabele-
cida pelo Poder Executivo 
Federal.

• o (a) trabalhador(a) portuá-
rio(a) avulso que for diagnosti-
cado com o Covid-19 ou 
aquele que estiver em isola-
mento domiciliar, por motivo 
de convivência com um indiví-
duo que tenha sido diagnosti-
cado com a doença. Trabalha-
doras às gestantes ou lactan-
tes;

• trabalhador(a) es com idade 
igual ou superior a 60 (sessen-
ta) anos;

• trabalhador (a) diagnosticado 
com imunodeficiência, doença 
respiratória ou doença preexis-
tente crônica ou grave, como 
doença cardiovascular, respira-
tória ou metabólica.

 Estão excluídos do recebi-
mento da indenização compensa-
tória mensal, ainda que estejam 
impedidos de concorrer à escala, 
os trabalhadores que estiverem 
em gozo do Regime Geral de Pre-
vidência Social ou regime próprio 
de previdência social, ou aqueles 
que receberem o benefício assis-
tencial que trata o art. 10-A da Lei 
9.719/98 - possuem mais de 60 
(sessenta) anos, não se enqua-
dram nas modalidades de apo-
sentadoria e não têm meios de 
prover a sua subsistência.

 O pagamento dessa indeni-
zação será feito pelo operador 
portuário ou outro tomador de 
serviço, de forma proporcional à 
demanda solicitada, ao passo que 
o cálculo, a arrecadação e o 

repasse aos trabalhadores serão 
efetuados pelo OGMO.

 Em relação aos operadores 
portuários, a MP 945/2020 
também considerou o aumento 
de custo do operador portuário 
em razão da indenização com-
pensatória mensal a ser paga aos 
trabalhadores, permitindo a alte-
ração dos contratos de arrenda-
mentos já firmados e dispondo 
que a administração do porto 
deverá conceder desconto tarifá-
rio em valor equivalente ao acrés-
cimo da indenização para aqueles 
operadores portuários que não 
sejam arrendatários de instalação 
portuária.

 No intuito de amenizar os 
prejuízos que a pandemia poderá 
causar às atividades portuárias, 
em caso de indisponibilidade de 
trabalhadores portuários avulsos, 
os operadores portuários poderão 
contratar livremente trabalhado-
res com vínculo empregatício, por 
tempo determinado, para exerce-
rem os serviços de capatazia, 
bloco, estiva, conferência de 

carga, conserto de carga e vigi-
lância de embarcações. Essa 
contratação excepcional não 
poderá exceder o prazo de 12 
(doze) meses.

 Essas medidas produzirão 
efeitos pelo prazo de 120 (cento 
e vinte) dias, contados da publi-
cação da MP 45/2020, ou seja, a 
partir de 04/04/2020, podendo 
haver prorrogação por determi-
nação do Poder Executivo Fede-
ral.

AUXÍLIO 
EMERGENCIAL
 A Lei 13.982/2020, regula-
mentado pelo Decreto Lei nº 10.316 
de 07/04/2020, estabelece que 
durante o período de 3 (três) meses, 
a contar da sua publicação, o Go-
verno concederá um auxílio emer-
gencialno valor de R$ 600,00 (seis-

centos reais) men-
sais ao trabalha-

dor que 
c u m p r a 
cumulati-

v a m e n t e 
os seguin-
tes requisi-

tos: 

• Ser maior de 18 (dezoito) 
anos;

• Não ter emprego formal ativo 
(não pode ter carteira assina-
da);

• Não ser titular de benefício 
previdenciário ou assistencial 
ou beneficiário do seguro-de-
semprego ou de programa de 
transferência de renda federal, 
exceto Bolsa Família;

• Ter renda familiar mensal per 
capitade até meio salário-míni-
mo ou a renda familiar mensal 
total de até 03 salários míni-
mos;

• Não ter recebido no ano de 
2018 rendimentos tributáveis 
acima de R$ 28.559,70; 

 Para fazer jus a esse benefí-
cio, o beneficiário ainda deve exer-
cer atividade na condição de: 

 •Microempreendedor Individu-
al (MEI); 
• Contribuinte Individual do 
Regime Geral de Previdência 
Social;  

• Trabalhador informal (empre-
gado, autônomo, desemprega-
do ou intermitente inativo) ins-
crito no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Gover-
no Federal (CadÚnico); ou

 • por meio de autodeclaração.
 Esse auxílio emergencial:

• Está limitado a 2 (dois) mem-
bros da mesma família; 

• Substituirá o benefício do 
Bolsa Família nas situações 
em que for mais vantajoso; 

• A mulher provedora de família 
monoparental receberá duas 
cotas do auxílio, ainda que haja 
outro trabalhador elegível na 
família;

 O trabalhador que atender 
aos requisitos do Auxílio e já esti-
ver cadastrado no Cadastro Único 
(CadÚnico), ou se já recebe o 
benefício Bolsa Família, receberá 
o benefício automaticamente, 
sem precisar se cadastrar.

 Os(as) beneficiários(as) que 
não estejam cadastrados no Ca-
dÚnico, poderão se cadastrar por 
meio do site da Caixa Econômica 

Federal (www.caixa.gov.br) ou por 
meio do aplicativo Caixa Auxílio 
Emergencial, podendo eventuais 
dúvidas serem esclarecidas pelo 
telefone 111, disponibilizado pela 
Caixa Econômica Federal.  

 Em caráter excepcional, 
apenas para as pessoas que não 
tenham acesso à internet, será 
possível fazer o seu cadastro em 
agencias da caixa ou em lotéri-
cas. 

 Ainda importante registrar 
que a ordem do pagamento será 
diferente para cada perfil de bene-
ficiário.
 
 O pagamento da 1ª parcela-
será efetuado:

• dia 09/04/2020, aos benefici-
ários inscritos no Cadastro 
Único, que não recebem o 
Bolsa Família e que são cor-
rentistas do Banco do Brasil ou 
Caixa. 

• dia 14/04/2020, aos benefici-
ários inscritos no Cadastro 
Único e não recebem Bolsa 
família, mas não tem conta no 
Banco do Brasil ou Caixa Eco-
nômica Federal. 

 

 Os trabalhadores informais 
que não estão no Cadastro Único 
e nem recebem o Bolsa Família 
precisam se inscrever no aplicati-
vo oficial para o recebimento. 
Para esse caso, o dinheiro estará 
disponível em até 5 dias úteis.

 Para quem já é beneficiário 
do Bolsa Família irá receber os 

próximos pagamentos seguindo o 
calendário vigente do Programa.   

 Os pagamentos aconteceram 
nos últimos 10 dias úteis do mês  
abril.

 O pagamento da segunda 
será de acordo com o aniversário 
do beneficiário, confira o calendário:

 Os beneficiários do Bolsa 
Família continuaram recebendo o 
auxílio segundo o calendário pró-
prio.

 O pagamento da terceira par-
cela do auxílio emergencial seguirá 

um calendário bem semelhante ao 
anterior, onde a data de nascimento 
de cada beneficiário definirá a data 
do depósito:

O período de 3 (três) meses poderá 
ser prorrogado por ato do Poder 
Executivo durante o período de 
enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância inter-
nacional da Covid-19, definida pela 
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020.

INCENTIVOS 
FISCAIS 

Tributação Sobre a Folha 
de Pagamento

O Governo Federal, visando auxiliar 
os empresários no combate a pan-
demia ocasionada pelo novo coro-
navírus, editou uma série de medi-
das a fim de flexibilizar a tributação 
incidente sobre a folha de paga-
mento.

 A primeira delas foi direciona-
da a micro e pequena empresa, par-
ticipante do SIMPLES NACIONAL, 
onde através da Resolução nº 152, 
do Comitê Gestor, determinou a 
prorrogação do vencimento dos 
tributos desse sistema nos próxi-
mos 03 (três) meses,  sendo eles 
abril, maio e junho, que passaram a 
ter seu vencimento postergado 
para 06 (seis) meses à frente, pas-

sando a ser devido, respectivamen-
te em outubro, novembro e dezem-
bro.
 Vale destacar que o benefício 
não se trata de uma isenção, e por-
tanto, deve o empresário se progra-
mar e utilizar o prazo concedido 
com sabedoria, para que consiga 
arcar com o custo futuro desse 
tributo.

 Já para as demais empresas, 
não participantes do SIMPLES NA-
CIONAL, o governo editou a MP nº 
932, onde alterou e diminuiu as 
alíquotas das contribuições devidas 
à terceiros em 50% (cinquenta por 
cento), conhecida como Sistema “S” 
(Sesi, Senai, Sesc, Senac, Sest, 
Senat, Senar e Sescoop).

 A vigência do benefício de 
redução tributária acima foi de 03 
(três) meses, encerrando-se auto-
maticamente ao final de junho, a 

partir de quando as contribuições 
voltam a serem devidas integral-
mente.

 Por meio da portaria do Minis-
tério da Economia, nº 139, o Gover-
no Federal também prorrogou em 
dois (02) meses o recolhimento da 
Contribuição Previdenciária Patro-
nal, do PIS/PASEP e da COFINS.

 De acordo com a Medida Pro-
visória nº 927/2020, também está 
prevista a prorrogação do recolhi-
mento do FGTS, tema tratado espe-
cificamente capítulo próprio.

 Por fim, e apesar de não se 
tratar de um incentivo fiscal direto, 
lembramos também que as contri-
buições tributarias sobre a folha de 
pagamento não se estendem ao 
pagamento de valores a título inde-
nizatório, e nesse sentido as modifi-
cações dos contratos, com redução 
de jornada e salário e suspensão de 
contrato (MP nº 936), também pos-
sibilitam a redução dos tributos a 
serem recolhidos, uma vez que 
diminuem a folha de pagamento de 
forma geral.

 Importante destacar que 
todas as medidas adotadas pelo 
Governo não isentam a empresa de 
suas obrigações tributárias, mas 
tão somente prorrogam ou redu-

zem o montante a ser pago, caben-
do ao empresário se utilizar desses 
benefícios de maneira sábia e cons-
ciente a fim de superar a crise e 
recuperar sua capacidade de honrar 
seus compromissos.

PROGRAMA 
EMERGENCIAL 
DE SUPORTE A 
EMPREGOS
A Medida Provisória 944/2020insti-
tui o Programa Emergencial de Su-
porte a Empregos, destinado à reali-
zação de operações de crédito com 
empresários, sociedades empresá-
rias e sociedades cooperativas, 
com a finalidade de pagamento de 
folha salarial de seus empregados.

 Ficam excluídos desse benefí-
cio as sociedades de crédito, por 
expressa disposição de lei.

 Empresários, sociedades em-
presárias e sociedades cooperati-
vas que no exercício de 2019 auferi-
ram receita bruta anual superior a 
R$ 360.000,00 (trezentos e sessen-
ta mil reais) e igual ou inferior a R$ 
10.000.000,00 (dez milhões de 
reais) poderão se valer de linhas de 
crédito, concedidas no âmbito do 

Programa Emergencial.

 Essas linhas de crédito terão 
como finalidade exclusiva o paga-
mento de folha, por um período de 
02 meses; e o seu valor será limita-
do a 2 vezes o valor do salário 
mínimo, por empregado.

 Esses recursos não poderão 
ser utilizados para finalidades dis-
tintas que não a quitação de folha 
de pagamento dos empregados.

 As empresas que contratarem 
as operações de crédito ficam obri-
gadas, a sob pena de vencimento 
antecipado da dívida:

• prestar informações verídicas;

• não utilizar os recursos para 
finalidade diversa; e

• não rescindir o contrato de tra-
balho de seus empregados no 
período compreendido 
entre a data da 
contratação do 
crédito até 60 
dias após 
receber a 
última parcela 
do crédito con-
tratado.

 Os recursos dessa operação 
de crédito serão assim custeados: 
15% pela Instituição financeira par-
ticipante; e 85% pela União, através 
do BNDES.

 As instituições financeiras 
participantes poderão formalizar 
essas operações de crédito até o 
dia 30/06/2020, devendo observar 
os seguintes requisitos: 

• taxa de juros de 3,75% ao ano 
sobre o valor concedido;
 
• prazo de 36 meses para paga-
mento; 

• carência de 06 meses para o 
início do pagamento, com capi-
talização de juros durante esse 
período.
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 Durante o período da pande-
mia, a obrigatoriedade de realiza-
ção dos exames médicos ocupa-
cionais, clínicos e complementa-
res, exceto os exames demissio-
nais, está suspensa.

 Os referidos exames deve-
rão ser realizados no prazo de 60 
dias, contados a partir da data de 
encerramento do estado de cala-
midade pública.

 O exame demissional 
poderá ser dispensado no caso do 
exame mais recente de saúde 

ocupacional ter sido realizado 
pelo empregado há menos de             

    180 dias da dispensa.

  Fica suspensa a obri-
gatoriedade de realização de 

treinamentos periódicos, bem 
como eventuais dos em

pregados, previstos em diretrizes 
regulamentadoras de segurança e 
saúde no trabalho;

 Os treinamentos tempora-
riamente suspensos deverão ser 
realizados no prazo de 90 dias, 
contados a partir do enceramento 
do estado de calamidade pública;

 Os referidos treinamentos 
poderão ser realizados na modali-
dade de ensino a distância e 
caberá ao empregador observar 
os conteúdos práticos para garan-
tir que as atividades sejam execu-
tadas com segurança.

 A CIPA poderá ser mantida 
até o encerramento do estado de 
calamidade. Os processos eleito-
rais em curso deverão ser suspen-
sos até o fim da calamidade públi-
ca.

EXTINÇÃO DO 
CONTRATO DE 
TRABALHO

FACTUM PRINCIPIS (FATO DO 
PRÍNCIPE) 

 
 Diante de diversos decretos 
determinando o fechamento tem-
porário de determinados setores 
da economia, emergiu a discus-
são sobre a possibilidade de resci-
sões de contratos de trabalho em 
razão do chamado FACTUM 
PRINCIPIS (FATO DO PRÍNCIPE).

 Essa modalidade de dispen-
sa está prevista no        
art. 486, da CLT.

 Trata-se de uma hipótese 
especial de encerramento do con-
trato de trabalho por força maior, 
provocada em razão de ato unila-
teral de autoridade governamen-
tal, que impede, ainda que tempo-
rariamente, a continuidade da 
atividade empresarial.

 Nesse caso, a empresa 
pode rescindir o contrato de traba-
lho de seus empregados, atribuin-
do ao ente federativo, cujo ato 
impediu a atividade econômica, 
mesmo que por um período 
apenas, o ônus de arcar com a 
indenização devida ao emprega-
do. Trata-se de rescisão motivada 
do contrato de trabalho

 A rescisão por esse motivo 
dispensao empregador, conforme 
entendimento majoritário, apenas 
do pagamento da indenização de 
40% sobre o FGTS, prevista no 
artigo 18 da Lei nº 8.036/90, con-
forme previsto no artigo 502 da 
CLT, permanecendo a obrigação 
de pagamento das demais 
verbas rescisórias previs-
tas na lei.

 Para essa hipótese 
de rescisão, a empresa 
deverá provar que a 
paralisação de sua 
atividade, ainda que 
temporária, foi determi-
nante para a rescisão do 
contrato de trabalho.

FORÇA MAIOR

 Essa modalidade está pre-
vista no artigo 501, caput, da CLT, 
pelo qual caracteriza força maior 
como todo acontecimento inevi-
tável, em r elação à vontade do 
empregador, e para a realização 
do qual este não concorreu, direta 
ou indiretamente.

 O artigo 1º, parágrafo único, 
da Medida Provisória 927/2020, 
reconheceu a pandemia do coro-
navírus como hipótese de força 
maior, nos termos do artigo 501 
da CLT.

 Nessa modalidade de resci-
são, o empregado terá direito a 
uma indenização pela metade da 
que seria devida em caso de resci-
são sem justa causa.  No que 
tange à multa sobre o 
FGTS, o artigo 18, § 2º, 
da Lei nº 8.036/90, 
prevê que, quando 

ocorrer despedida por força 
maior, reconhecida pela Justiça 
do Trabalho, o percentual será de 
20%.

 Importante destacar que 
essa modalidade de rescisão 
somente será possível no caso de 
extinção da empresa, ou de um 
dos estabelecimentos em que tra-
balhe o empregado.  Não poden-
do ser utilizada na hipótese do 
motivo de força maior não afetar 
substancialmente, nem for susce-
tível de afetar, em tais condições, 
a situação econômica e financeira 
da empresa, nem gerar efeitos 
para o contrato de trabalho.

RECOLHIMENTO 
DO FGTS 
 A medida provisória n. 927, 
publicada em 22 de março de 
2020 , pelo seu capitulo IX, artigo 
19 suspendeu a exigibilidade do 
recolhimento do FGTS pelos em-
pregadores restritos às compe-
tências de março, abril e maio de 
2020, com vencimento em abril, 
maio e junho de 2020, respectiva-
mente.

 A medida expõe ainda que 
os empregadores poderão fazer 
uso do direito de suspender o 
recolhimento do FGTS dos meses 
trazidos na medida, independente 
de número de empregados; do 
regime de tributação da empresa;  
da natureza jurídica; do ramo da 
atividade econômica e da adesão 
prévia. Sendo, por certo que a MP 
927/2020, exige-se que o empre-
gador fica obrigado a declarar as 
informações, até 20 de junho de 
2020. 

 Ainda, determina que o reco-
lhimento das competências de 
março, abril e maio de 2020 
poderá ser realizado de forma par-

celada, sem a incidência da atuali-
zação, da multa e dos encargos 
previstos no art. 22 da Lei nº 
8.036, de 11 de maio de 1990. 

 Também, obriga que o 
pagamento das obrigações refe-
rentes às competências mencio-
nadas deva ser quitado em até 
seis parcelas mensais, com venci-
mento no sétimo dia de cada mês, 
a partir de julho de 2020, observa-
do o disposto no caput do art. 15 
da Lei nº 8.036, de 1990.

 Em caso de rescisão do 
contrato de trabalho, a suspensão 
do pagamento do FGTS ficará 
resolvido e o empregador ficará 
obrigado a proceder com o reco-
lhimento dos valores correspon-
dentes, sem incidência da multa e 
dos encargos devidos nos termos 
do disposto no art. 22 da Lei nº 

8.036, de 1990, caso seja efetua-
do dentro do prazo legal estabele-
cido para sua realização; e depósi-
to dos valores previstos no art. 18 
da Lei nº 8.036, de 1990.

 Outrossim, a medida provi-
sória prorrogou a validade do Cer-
tificado de Regularidade do FGTS 
por 90 dias.

SAQUE DO FGTS 
 Através da Medida Provisó-
ria n. 946, publicada no dia 07 de 
abril de 2020 , o Governo autori-
zou temporariamente os saques 
do FGTS para os trabalhadores. 

 Os titulares de conta vincu-
lada do FGTS, a partir de 15 de 
junho de 2020 e até 31 de dezem-
bro de 2020, em razão do enfren-
tamento do estado de calamidade 
pública reconhecida e da emer-
gência de saúde pública de impor-
tância internacional decorrente da 
pandemia de coronavírus (covid-
-19), o saque de recursos até o 
limite de R$ 1.045,00 (mil e qua-
renta e cinco reais) por trabalha-
dor.

 De acordo com a Medida 
Provisória nº 946/2020, na hipóte-

se do trabalhador possuirvárias 
contas na caixa com valores, 
primeiramente poderá sacar o 
valor referente às contas vincula-
das a contratos de trabalho extin-
tos; depois, sacar as contas 
ativas, valendo-se sempre do 
valor máximo permitido: R$ 
1.045,00 ( um mil e quarenta e 
cinco reais). 

 Os saques serão efetuados 
conforme cronograma de atendi-
mento e critérios que ainda serão 
estabelecidos pela Caixa Econô-
mica Federal, permitido o crédito 
automático para conta de depósi-
tos de poupança de titularidade 
do trabalhador previamente 
aberta na nessa instituição finan-
ceira, desde que o trabalhador não 
se manifeste negativamente, ou o 
crédito em conta bancária de 
qualquer instituição financeira, 
indicada pelo trabalhador, desde 
que seja de sua titularidade.

SETOR 
PORTUÁRIO
MUDANÇAS 
EXCEPCIONAIS 
 A Medida Provisória 945, de 
4 de abril de 2020, dispõe sobre as 
medidas especiais a serem toma-
das no setor portuário diante do 
cenário de pandemia do Covid-19 
(novo coronavírus), no intuito de 
garantir a realização das ativida-
des portuárias que são considera-
das essenciais para a população.

 Esse valor compensatório 
mensal possui natureza indeniza-
tória, não terá desconto de IR (Im-
posto de Renda) e nem do FGTS 
(Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço), bem como poderá ser 
excluído do lucro líquido, para fins 
de determinação do imposto 

sobre a renda da 
pessoa jurídica e da 

Contribuição Social 
sobre o lucro líquido 

das empresas tribu-
tadas pelo lucro real.

 Somente receberão a indeni-
zação compensatória mensal:

• os trabalhadores portuários 
avulsos que estejam impedi-
dos de trabalhar, ou seja, 
impossibilitados de serem 
escalados pelo OGMO e que se 
enquadrem nas hipóteses pre-
vistas nos incisos I a V do art. 
2º da MP 945/2020.

• o (a) trabalhador(a) que 
possui sintomas compatíveis 
com a Covid-19, apresentando 
tosse seca, dor de garganta ou 
dificuldade respiratória, febril 
ou não, comprovando essa 
situação para o OGMO por 
meio eletrônico com o envio de 
atestado médico ou outra 
forma que possa ser estabele-
cida pelo Poder Executivo 
Federal.

• o (a) trabalhador(a) portuá-
rio(a) avulso que for diagnosti-
cado com o Covid-19 ou 
aquele que estiver em isola-
mento domiciliar, por motivo 
de convivência com um indiví-
duo que tenha sido diagnosti-
cado com a doença. Trabalha-
doras às gestantes ou lactan-
tes;

• trabalhador(a) es com idade 
igual ou superior a 60 (sessen-
ta) anos;

• trabalhador (a) diagnosticado 
com imunodeficiência, doença 
respiratória ou doença preexis-
tente crônica ou grave, como 
doença cardiovascular, respira-
tória ou metabólica.

 Estão excluídos do recebi-
mento da indenização compensa-
tória mensal, ainda que estejam 
impedidos de concorrer à escala, 
os trabalhadores que estiverem 
em gozo do Regime Geral de Pre-
vidência Social ou regime próprio 
de previdência social, ou aqueles 
que receberem o benefício assis-
tencial que trata o art. 10-A da Lei 
9.719/98 - possuem mais de 60 
(sessenta) anos, não se enqua-
dram nas modalidades de apo-
sentadoria e não têm meios de 
prover a sua subsistência.

 O pagamento dessa indeni-
zação será feito pelo operador 
portuário ou outro tomador de 
serviço, de forma proporcional à 
demanda solicitada, ao passo que 
o cálculo, a arrecadação e o 

repasse aos trabalhadores serão 
efetuados pelo OGMO.

 Em relação aos operadores 
portuários, a MP 945/2020 
também considerou o aumento 
de custo do operador portuário 
em razão da indenização com-
pensatória mensal a ser paga aos 
trabalhadores, permitindo a alte-
ração dos contratos de arrenda-
mentos já firmados e dispondo 
que a administração do porto 
deverá conceder desconto tarifá-
rio em valor equivalente ao acrés-
cimo da indenização para aqueles 
operadores portuários que não 
sejam arrendatários de instalação 
portuária.

 No intuito de amenizar os 
prejuízos que a pandemia poderá 
causar às atividades portuárias, 
em caso de indisponibilidade de 
trabalhadores portuários avulsos, 
os operadores portuários poderão 
contratar livremente trabalhado-
res com vínculo empregatício, por 
tempo determinado, para exerce-
rem os serviços de capatazia, 
bloco, estiva, conferência de 

carga, conserto de carga e vigi-
lância de embarcações. Essa 
contratação excepcional não 
poderá exceder o prazo de 12 
(doze) meses.

 Essas medidas produzirão 
efeitos pelo prazo de 120 (cento 
e vinte) dias, contados da publi-
cação da MP 45/2020, ou seja, a 
partir de 04/04/2020, podendo 
haver prorrogação por determi-
nação do Poder Executivo Fede-
ral.

AUXÍLIO 
EMERGENCIAL
 A Lei 13.982/2020, regula-
mentado pelo Decreto Lei nº 10.316 
de 07/04/2020, estabelece que 
durante o período de 3 (três) meses, 
a contar da sua publicação, o Go-
verno concederá um auxílio emer-
gencialno valor de R$ 600,00 (seis-

centos reais) men-
sais ao trabalha-

dor que 
c u m p r a 
cumulati-

v a m e n t e 
os seguin-
tes requisi-

tos: 

• Ser maior de 18 (dezoito) 
anos;

• Não ter emprego formal ativo 
(não pode ter carteira assina-
da);

• Não ser titular de benefício 
previdenciário ou assistencial 
ou beneficiário do seguro-de-
semprego ou de programa de 
transferência de renda federal, 
exceto Bolsa Família;

• Ter renda familiar mensal per 
capitade até meio salário-míni-
mo ou a renda familiar mensal 
total de até 03 salários míni-
mos;

• Não ter recebido no ano de 
2018 rendimentos tributáveis 
acima de R$ 28.559,70; 

 Para fazer jus a esse benefí-
cio, o beneficiário ainda deve exer-
cer atividade na condição de: 

 •Microempreendedor Individu-
al (MEI); 
• Contribuinte Individual do 
Regime Geral de Previdência 
Social;  

• Trabalhador informal (empre-
gado, autônomo, desemprega-
do ou intermitente inativo) ins-
crito no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Gover-
no Federal (CadÚnico); ou

 • por meio de autodeclaração.
 Esse auxílio emergencial:

• Está limitado a 2 (dois) mem-
bros da mesma família; 

• Substituirá o benefício do 
Bolsa Família nas situações 
em que for mais vantajoso; 

• A mulher provedora de família 
monoparental receberá duas 
cotas do auxílio, ainda que haja 
outro trabalhador elegível na 
família;

 O trabalhador que atender 
aos requisitos do Auxílio e já esti-
ver cadastrado no Cadastro Único 
(CadÚnico), ou se já recebe o 
benefício Bolsa Família, receberá 
o benefício automaticamente, 
sem precisar se cadastrar.

 Os(as) beneficiários(as) que 
não estejam cadastrados no Ca-
dÚnico, poderão se cadastrar por 
meio do site da Caixa Econômica 

Federal (www.caixa.gov.br) ou por 
meio do aplicativo Caixa Auxílio 
Emergencial, podendo eventuais 
dúvidas serem esclarecidas pelo 
telefone 111, disponibilizado pela 
Caixa Econômica Federal.  

 Em caráter excepcional, 
apenas para as pessoas que não 
tenham acesso à internet, será 
possível fazer o seu cadastro em 
agencias da caixa ou em lotéri-
cas. 

 Ainda importante registrar 
que a ordem do pagamento será 
diferente para cada perfil de bene-
ficiário.
 
 O pagamento da 1ª parcela-
será efetuado:

• dia 09/04/2020, aos benefici-
ários inscritos no Cadastro 
Único, que não recebem o 
Bolsa Família e que são cor-
rentistas do Banco do Brasil ou 
Caixa. 

• dia 14/04/2020, aos benefici-
ários inscritos no Cadastro 
Único e não recebem Bolsa 
família, mas não tem conta no 
Banco do Brasil ou Caixa Eco-
nômica Federal. 

 

 Os trabalhadores informais 
que não estão no Cadastro Único 
e nem recebem o Bolsa Família 
precisam se inscrever no aplicati-
vo oficial para o recebimento. 
Para esse caso, o dinheiro estará 
disponível em até 5 dias úteis.

 Para quem já é beneficiário 
do Bolsa Família irá receber os 

próximos pagamentos seguindo o 
calendário vigente do Programa.   

 Os pagamentos aconteceram 
nos últimos 10 dias úteis do mês  
abril.

 O pagamento da segunda 
será de acordo com o aniversário 
do beneficiário, confira o calendário:

 Os beneficiários do Bolsa 
Família continuaram recebendo o 
auxílio segundo o calendário pró-
prio.

 O pagamento da terceira par-
cela do auxílio emergencial seguirá 

um calendário bem semelhante ao 
anterior, onde a data de nascimento 
de cada beneficiário definirá a data 
do depósito:

O período de 3 (três) meses poderá 
ser prorrogado por ato do Poder 
Executivo durante o período de 
enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância inter-
nacional da Covid-19, definida pela 
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020.

INCENTIVOS 
FISCAIS 

Tributação Sobre a Folha 
de Pagamento

O Governo Federal, visando auxiliar 
os empresários no combate a pan-
demia ocasionada pelo novo coro-
navírus, editou uma série de medi-
das a fim de flexibilizar a tributação 
incidente sobre a folha de paga-
mento.

 A primeira delas foi direciona-
da a micro e pequena empresa, par-
ticipante do SIMPLES NACIONAL, 
onde através da Resolução nº 152, 
do Comitê Gestor, determinou a 
prorrogação do vencimento dos 
tributos desse sistema nos próxi-
mos 03 (três) meses,  sendo eles 
abril, maio e junho, que passaram a 
ter seu vencimento postergado 
para 06 (seis) meses à frente, pas-

sando a ser devido, respectivamen-
te em outubro, novembro e dezem-
bro.
 Vale destacar que o benefício 
não se trata de uma isenção, e por-
tanto, deve o empresário se progra-
mar e utilizar o prazo concedido 
com sabedoria, para que consiga 
arcar com o custo futuro desse 
tributo.

 Já para as demais empresas, 
não participantes do SIMPLES NA-
CIONAL, o governo editou a MP nº 
932, onde alterou e diminuiu as 
alíquotas das contribuições devidas 
à terceiros em 50% (cinquenta por 
cento), conhecida como Sistema “S” 
(Sesi, Senai, Sesc, Senac, Sest, 
Senat, Senar e Sescoop).

 A vigência do benefício de 
redução tributária acima foi de 03 
(três) meses, encerrando-se auto-
maticamente ao final de junho, a 

partir de quando as contribuições 
voltam a serem devidas integral-
mente.

 Por meio da portaria do Minis-
tério da Economia, nº 139, o Gover-
no Federal também prorrogou em 
dois (02) meses o recolhimento da 
Contribuição Previdenciária Patro-
nal, do PIS/PASEP e da COFINS.

 De acordo com a Medida Pro-
visória nº 927/2020, também está 
prevista a prorrogação do recolhi-
mento do FGTS, tema tratado espe-
cificamente capítulo próprio.

 Por fim, e apesar de não se 
tratar de um incentivo fiscal direto, 
lembramos também que as contri-
buições tributarias sobre a folha de 
pagamento não se estendem ao 
pagamento de valores a título inde-
nizatório, e nesse sentido as modifi-
cações dos contratos, com redução 
de jornada e salário e suspensão de 
contrato (MP nº 936), também pos-
sibilitam a redução dos tributos a 
serem recolhidos, uma vez que 
diminuem a folha de pagamento de 
forma geral.

 Importante destacar que 
todas as medidas adotadas pelo 
Governo não isentam a empresa de 
suas obrigações tributárias, mas 
tão somente prorrogam ou redu-

zem o montante a ser pago, caben-
do ao empresário se utilizar desses 
benefícios de maneira sábia e cons-
ciente a fim de superar a crise e 
recuperar sua capacidade de honrar 
seus compromissos.

PROGRAMA 
EMERGENCIAL 
DE SUPORTE A 
EMPREGOS
A Medida Provisória 944/2020insti-
tui o Programa Emergencial de Su-
porte a Empregos, destinado à reali-
zação de operações de crédito com 
empresários, sociedades empresá-
rias e sociedades cooperativas, 
com a finalidade de pagamento de 
folha salarial de seus empregados.

 Ficam excluídos desse benefí-
cio as sociedades de crédito, por 
expressa disposição de lei.

 Empresários, sociedades em-
presárias e sociedades cooperati-
vas que no exercício de 2019 auferi-
ram receita bruta anual superior a 
R$ 360.000,00 (trezentos e sessen-
ta mil reais) e igual ou inferior a R$ 
10.000.000,00 (dez milhões de 
reais) poderão se valer de linhas de 
crédito, concedidas no âmbito do 

Programa Emergencial.

 Essas linhas de crédito terão 
como finalidade exclusiva o paga-
mento de folha, por um período de 
02 meses; e o seu valor será limita-
do a 2 vezes o valor do salário 
mínimo, por empregado.

 Esses recursos não poderão 
ser utilizados para finalidades dis-
tintas que não a quitação de folha 
de pagamento dos empregados.

 As empresas que contratarem 
as operações de crédito ficam obri-
gadas, a sob pena de vencimento 
antecipado da dívida:

• prestar informações verídicas;

• não utilizar os recursos para 
finalidade diversa; e

• não rescindir o contrato de tra-
balho de seus empregados no 
período compreendido 
entre a data da 
contratação do 
crédito até 60 
dias após 
receber a 
última parcela 
do crédito con-
tratado.

 Os recursos dessa operação 
de crédito serão assim custeados: 
15% pela Instituição financeira par-
ticipante; e 85% pela União, através 
do BNDES.

 As instituições financeiras 
participantes poderão formalizar 
essas operações de crédito até o 
dia 30/06/2020, devendo observar 
os seguintes requisitos: 

• taxa de juros de 3,75% ao ano 
sobre o valor concedido;
 
• prazo de 36 meses para paga-
mento; 

• carência de 06 meses para o 
início do pagamento, com capi-
talização de juros durante esse 
período.
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 Durante o período da pande-
mia, a obrigatoriedade de realiza-
ção dos exames médicos ocupa-
cionais, clínicos e complementa-
res, exceto os exames demissio-
nais, está suspensa.

 Os referidos exames deve-
rão ser realizados no prazo de 60 
dias, contados a partir da data de 
encerramento do estado de cala-
midade pública.

 O exame demissional 
poderá ser dispensado no caso do 
exame mais recente de saúde 

ocupacional ter sido realizado 
pelo empregado há menos de             

    180 dias da dispensa.

  Fica suspensa a obri-
gatoriedade de realização de 

treinamentos periódicos, bem 
como eventuais dos em

pregados, previstos em diretrizes 
regulamentadoras de segurança e 
saúde no trabalho;

 Os treinamentos tempora-
riamente suspensos deverão ser 
realizados no prazo de 90 dias, 
contados a partir do enceramento 
do estado de calamidade pública;

 Os referidos treinamentos 
poderão ser realizados na modali-
dade de ensino a distância e 
caberá ao empregador observar 
os conteúdos práticos para garan-
tir que as atividades sejam execu-
tadas com segurança.

 A CIPA poderá ser mantida 
até o encerramento do estado de 
calamidade. Os processos eleito-
rais em curso deverão ser suspen-
sos até o fim da calamidade públi-
ca.

EXTINÇÃO DO 
CONTRATO DE 
TRABALHO

FACTUM PRINCIPIS (FATO DO 
PRÍNCIPE) 

 
 Diante de diversos decretos 
determinando o fechamento tem-
porário de determinados setores 
da economia, emergiu a discus-
são sobre a possibilidade de resci-
sões de contratos de trabalho em 
razão do chamado FACTUM 
PRINCIPIS (FATO DO PRÍNCIPE).

 Essa modalidade de dispen-
sa está prevista no        
art. 486, da CLT.

 Trata-se de uma hipótese 
especial de encerramento do con-
trato de trabalho por força maior, 
provocada em razão de ato unila-
teral de autoridade governamen-
tal, que impede, ainda que tempo-
rariamente, a continuidade da 
atividade empresarial.

 Nesse caso, a empresa 
pode rescindir o contrato de traba-
lho de seus empregados, atribuin-
do ao ente federativo, cujo ato 
impediu a atividade econômica, 
mesmo que por um período 
apenas, o ônus de arcar com a 
indenização devida ao emprega-
do. Trata-se de rescisão motivada 
do contrato de trabalho

 A rescisão por esse motivo 
dispensao empregador, conforme 
entendimento majoritário, apenas 
do pagamento da indenização de 
40% sobre o FGTS, prevista no 
artigo 18 da Lei nº 8.036/90, con-
forme previsto no artigo 502 da 
CLT, permanecendo a obrigação 
de pagamento das demais 
verbas rescisórias previs-
tas na lei.

 Para essa hipótese 
de rescisão, a empresa 
deverá provar que a 
paralisação de sua 
atividade, ainda que 
temporária, foi determi-
nante para a rescisão do 
contrato de trabalho.

FORÇA MAIOR

 Essa modalidade está pre-
vista no artigo 501, caput, da CLT, 
pelo qual caracteriza força maior 
como todo acontecimento inevi-
tável, em r elação à vontade do 
empregador, e para a realização 
do qual este não concorreu, direta 
ou indiretamente.

 O artigo 1º, parágrafo único, 
da Medida Provisória 927/2020, 
reconheceu a pandemia do coro-
navírus como hipótese de força 
maior, nos termos do artigo 501 
da CLT.

 Nessa modalidade de resci-
são, o empregado terá direito a 
uma indenização pela metade da 
que seria devida em caso de resci-
são sem justa causa.  No que 
tange à multa sobre o 
FGTS, o artigo 18, § 2º, 
da Lei nº 8.036/90, 
prevê que, quando 

ocorrer despedida por força 
maior, reconhecida pela Justiça 
do Trabalho, o percentual será de 
20%.

 Importante destacar que 
essa modalidade de rescisão 
somente será possível no caso de 
extinção da empresa, ou de um 
dos estabelecimentos em que tra-
balhe o empregado.  Não poden-
do ser utilizada na hipótese do 
motivo de força maior não afetar 
substancialmente, nem for susce-
tível de afetar, em tais condições, 
a situação econômica e financeira 
da empresa, nem gerar efeitos 
para o contrato de trabalho.

RECOLHIMENTO 
DO FGTS 
 A medida provisória n. 927, 
publicada em 22 de março de 
2020 , pelo seu capitulo IX, artigo 
19 suspendeu a exigibilidade do 
recolhimento do FGTS pelos em-
pregadores restritos às compe-
tências de março, abril e maio de 
2020, com vencimento em abril, 
maio e junho de 2020, respectiva-
mente.

 A medida expõe ainda que 
os empregadores poderão fazer 
uso do direito de suspender o 
recolhimento do FGTS dos meses 
trazidos na medida, independente 
de número de empregados; do 
regime de tributação da empresa;  
da natureza jurídica; do ramo da 
atividade econômica e da adesão 
prévia. Sendo, por certo que a MP 
927/2020, exige-se que o empre-
gador fica obrigado a declarar as 
informações, até 20 de junho de 
2020. 

 Ainda, determina que o reco-
lhimento das competências de 
março, abril e maio de 2020 
poderá ser realizado de forma par-

celada, sem a incidência da atuali-
zação, da multa e dos encargos 
previstos no art. 22 da Lei nº 
8.036, de 11 de maio de 1990. 

 Também, obriga que o 
pagamento das obrigações refe-
rentes às competências mencio-
nadas deva ser quitado em até 
seis parcelas mensais, com venci-
mento no sétimo dia de cada mês, 
a partir de julho de 2020, observa-
do o disposto no caput do art. 15 
da Lei nº 8.036, de 1990.

 Em caso de rescisão do 
contrato de trabalho, a suspensão 
do pagamento do FGTS ficará 
resolvido e o empregador ficará 
obrigado a proceder com o reco-
lhimento dos valores correspon-
dentes, sem incidência da multa e 
dos encargos devidos nos termos 
do disposto no art. 22 da Lei nº 

8.036, de 1990, caso seja efetua-
do dentro do prazo legal estabele-
cido para sua realização; e depósi-
to dos valores previstos no art. 18 
da Lei nº 8.036, de 1990.

 Outrossim, a medida provi-
sória prorrogou a validade do Cer-
tificado de Regularidade do FGTS 
por 90 dias.

SAQUE DO FGTS 
 Através da Medida Provisó-
ria n. 946, publicada no dia 07 de 
abril de 2020 , o Governo autori-
zou temporariamente os saques 
do FGTS para os trabalhadores. 

 Os titulares de conta vincu-
lada do FGTS, a partir de 15 de 
junho de 2020 e até 31 de dezem-
bro de 2020, em razão do enfren-
tamento do estado de calamidade 
pública reconhecida e da emer-
gência de saúde pública de impor-
tância internacional decorrente da 
pandemia de coronavírus (covid-
-19), o saque de recursos até o 
limite de R$ 1.045,00 (mil e qua-
renta e cinco reais) por trabalha-
dor.

 De acordo com a Medida 
Provisória nº 946/2020, na hipóte-

se do trabalhador possuirvárias 
contas na caixa com valores, 
primeiramente poderá sacar o 
valor referente às contas vincula-
das a contratos de trabalho extin-
tos; depois, sacar as contas 
ativas, valendo-se sempre do 
valor máximo permitido: R$ 
1.045,00 ( um mil e quarenta e 
cinco reais). 

 Os saques serão efetuados 
conforme cronograma de atendi-
mento e critérios que ainda serão 
estabelecidos pela Caixa Econô-
mica Federal, permitido o crédito 
automático para conta de depósi-
tos de poupança de titularidade 
do trabalhador previamente 
aberta na nessa instituição finan-
ceira, desde que o trabalhador não 
se manifeste negativamente, ou o 
crédito em conta bancária de 
qualquer instituição financeira, 
indicada pelo trabalhador, desde 
que seja de sua titularidade.

SETOR 
PORTUÁRIO
MUDANÇAS 
EXCEPCIONAIS 
 A Medida Provisória 945, de 
4 de abril de 2020, dispõe sobre as 
medidas especiais a serem toma-
das no setor portuário diante do 
cenário de pandemia do Covid-19 
(novo coronavírus), no intuito de 
garantir a realização das ativida-
des portuárias que são considera-
das essenciais para a população.

 Esse valor compensatório 
mensal possui natureza indeniza-
tória, não terá desconto de IR (Im-
posto de Renda) e nem do FGTS 
(Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço), bem como poderá ser 
excluído do lucro líquido, para fins 
de determinação do imposto 

sobre a renda da 
pessoa jurídica e da 

Contribuição Social 
sobre o lucro líquido 

das empresas tribu-
tadas pelo lucro real.

 Somente receberão a indeni-
zação compensatória mensal:

• os trabalhadores portuários 
avulsos que estejam impedi-
dos de trabalhar, ou seja, 
impossibilitados de serem 
escalados pelo OGMO e que se 
enquadrem nas hipóteses pre-
vistas nos incisos I a V do art. 
2º da MP 945/2020.

• o (a) trabalhador(a) que 
possui sintomas compatíveis 
com a Covid-19, apresentando 
tosse seca, dor de garganta ou 
dificuldade respiratória, febril 
ou não, comprovando essa 
situação para o OGMO por 
meio eletrônico com o envio de 
atestado médico ou outra 
forma que possa ser estabele-
cida pelo Poder Executivo 
Federal.

• o (a) trabalhador(a) portuá-
rio(a) avulso que for diagnosti-
cado com o Covid-19 ou 
aquele que estiver em isola-
mento domiciliar, por motivo 
de convivência com um indiví-
duo que tenha sido diagnosti-
cado com a doença. Trabalha-
doras às gestantes ou lactan-
tes;

• trabalhador(a) es com idade 
igual ou superior a 60 (sessen-
ta) anos;

• trabalhador (a) diagnosticado 
com imunodeficiência, doença 
respiratória ou doença preexis-
tente crônica ou grave, como 
doença cardiovascular, respira-
tória ou metabólica.

 Estão excluídos do recebi-
mento da indenização compensa-
tória mensal, ainda que estejam 
impedidos de concorrer à escala, 
os trabalhadores que estiverem 
em gozo do Regime Geral de Pre-
vidência Social ou regime próprio 
de previdência social, ou aqueles 
que receberem o benefício assis-
tencial que trata o art. 10-A da Lei 
9.719/98 - possuem mais de 60 
(sessenta) anos, não se enqua-
dram nas modalidades de apo-
sentadoria e não têm meios de 
prover a sua subsistência.

 O pagamento dessa indeni-
zação será feito pelo operador 
portuário ou outro tomador de 
serviço, de forma proporcional à 
demanda solicitada, ao passo que 
o cálculo, a arrecadação e o 

repasse aos trabalhadores serão 
efetuados pelo OGMO.

 Em relação aos operadores 
portuários, a MP 945/2020 
também considerou o aumento 
de custo do operador portuário 
em razão da indenização com-
pensatória mensal a ser paga aos 
trabalhadores, permitindo a alte-
ração dos contratos de arrenda-
mentos já firmados e dispondo 
que a administração do porto 
deverá conceder desconto tarifá-
rio em valor equivalente ao acrés-
cimo da indenização para aqueles 
operadores portuários que não 
sejam arrendatários de instalação 
portuária.

 No intuito de amenizar os 
prejuízos que a pandemia poderá 
causar às atividades portuárias, 
em caso de indisponibilidade de 
trabalhadores portuários avulsos, 
os operadores portuários poderão 
contratar livremente trabalhado-
res com vínculo empregatício, por 
tempo determinado, para exerce-
rem os serviços de capatazia, 
bloco, estiva, conferência de 

carga, conserto de carga e vigi-
lância de embarcações. Essa 
contratação excepcional não 
poderá exceder o prazo de 12 
(doze) meses.

 Essas medidas produzirão 
efeitos pelo prazo de 120 (cento 
e vinte) dias, contados da publi-
cação da MP 45/2020, ou seja, a 
partir de 04/04/2020, podendo 
haver prorrogação por determi-
nação do Poder Executivo Fede-
ral.

AUXÍLIO 
EMERGENCIAL
 A Lei 13.982/2020, regula-
mentado pelo Decreto Lei nº 10.316 
de 07/04/2020, estabelece que 
durante o período de 3 (três) meses, 
a contar da sua publicação, o Go-
verno concederá um auxílio emer-
gencialno valor de R$ 600,00 (seis-

centos reais) men-
sais ao trabalha-

dor que 
c u m p r a 
cumulati-

v a m e n t e 
os seguin-
tes requisi-

tos: 

• Ser maior de 18 (dezoito) 
anos;

• Não ter emprego formal ativo 
(não pode ter carteira assina-
da);

• Não ser titular de benefício 
previdenciário ou assistencial 
ou beneficiário do seguro-de-
semprego ou de programa de 
transferência de renda federal, 
exceto Bolsa Família;

• Ter renda familiar mensal per 
capitade até meio salário-míni-
mo ou a renda familiar mensal 
total de até 03 salários míni-
mos;

• Não ter recebido no ano de 
2018 rendimentos tributáveis 
acima de R$ 28.559,70; 

 Para fazer jus a esse benefí-
cio, o beneficiário ainda deve exer-
cer atividade na condição de: 

 •Microempreendedor Individu-
al (MEI); 
• Contribuinte Individual do 
Regime Geral de Previdência 
Social;  

• Trabalhador informal (empre-
gado, autônomo, desemprega-
do ou intermitente inativo) ins-
crito no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Gover-
no Federal (CadÚnico); ou

 • por meio de autodeclaração.
 Esse auxílio emergencial:

• Está limitado a 2 (dois) mem-
bros da mesma família; 

• Substituirá o benefício do 
Bolsa Família nas situações 
em que for mais vantajoso; 

• A mulher provedora de família 
monoparental receberá duas 
cotas do auxílio, ainda que haja 
outro trabalhador elegível na 
família;

 O trabalhador que atender 
aos requisitos do Auxílio e já esti-
ver cadastrado no Cadastro Único 
(CadÚnico), ou se já recebe o 
benefício Bolsa Família, receberá 
o benefício automaticamente, 
sem precisar se cadastrar.

 Os(as) beneficiários(as) que 
não estejam cadastrados no Ca-
dÚnico, poderão se cadastrar por 
meio do site da Caixa Econômica 

Federal (www.caixa.gov.br) ou por 
meio do aplicativo Caixa Auxílio 
Emergencial, podendo eventuais 
dúvidas serem esclarecidas pelo 
telefone 111, disponibilizado pela 
Caixa Econômica Federal.  

 Em caráter excepcional, 
apenas para as pessoas que não 
tenham acesso à internet, será 
possível fazer o seu cadastro em 
agencias da caixa ou em lotéri-
cas. 

 Ainda importante registrar 
que a ordem do pagamento será 
diferente para cada perfil de bene-
ficiário.
 
 O pagamento da 1ª parcela-
será efetuado:

• dia 09/04/2020, aos benefici-
ários inscritos no Cadastro 
Único, que não recebem o 
Bolsa Família e que são cor-
rentistas do Banco do Brasil ou 
Caixa. 

• dia 14/04/2020, aos benefici-
ários inscritos no Cadastro 
Único e não recebem Bolsa 
família, mas não tem conta no 
Banco do Brasil ou Caixa Eco-
nômica Federal. 

 

 Os trabalhadores informais 
que não estão no Cadastro Único 
e nem recebem o Bolsa Família 
precisam se inscrever no aplicati-
vo oficial para o recebimento. 
Para esse caso, o dinheiro estará 
disponível em até 5 dias úteis.

 Para quem já é beneficiário 
do Bolsa Família irá receber os 

próximos pagamentos seguindo o 
calendário vigente do Programa.   

 Os pagamentos aconteceram 
nos últimos 10 dias úteis do mês  
abril.

 O pagamento da segunda 
será de acordo com o aniversário 
do beneficiário, confira o calendário:

 Os beneficiários do Bolsa 
Família continuaram recebendo o 
auxílio segundo o calendário pró-
prio.

 O pagamento da terceira par-
cela do auxílio emergencial seguirá 

um calendário bem semelhante ao 
anterior, onde a data de nascimento 
de cada beneficiário definirá a data 
do depósito:

O período de 3 (três) meses poderá 
ser prorrogado por ato do Poder 
Executivo durante o período de 
enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância inter-
nacional da Covid-19, definida pela 
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020.

INCENTIVOS 
FISCAIS 

Tributação Sobre a Folha 
de Pagamento

O Governo Federal, visando auxiliar 
os empresários no combate a pan-
demia ocasionada pelo novo coro-
navírus, editou uma série de medi-
das a fim de flexibilizar a tributação 
incidente sobre a folha de paga-
mento.

 A primeira delas foi direciona-
da a micro e pequena empresa, par-
ticipante do SIMPLES NACIONAL, 
onde através da Resolução nº 152, 
do Comitê Gestor, determinou a 
prorrogação do vencimento dos 
tributos desse sistema nos próxi-
mos 03 (três) meses,  sendo eles 
abril, maio e junho, que passaram a 
ter seu vencimento postergado 
para 06 (seis) meses à frente, pas-

sando a ser devido, respectivamen-
te em outubro, novembro e dezem-
bro.
 Vale destacar que o benefício 
não se trata de uma isenção, e por-
tanto, deve o empresário se progra-
mar e utilizar o prazo concedido 
com sabedoria, para que consiga 
arcar com o custo futuro desse 
tributo.

 Já para as demais empresas, 
não participantes do SIMPLES NA-
CIONAL, o governo editou a MP nº 
932, onde alterou e diminuiu as 
alíquotas das contribuições devidas 
à terceiros em 50% (cinquenta por 
cento), conhecida como Sistema “S” 
(Sesi, Senai, Sesc, Senac, Sest, 
Senat, Senar e Sescoop).

 A vigência do benefício de 
redução tributária acima foi de 03 
(três) meses, encerrando-se auto-
maticamente ao final de junho, a 

partir de quando as contribuições 
voltam a serem devidas integral-
mente.

 Por meio da portaria do Minis-
tério da Economia, nº 139, o Gover-
no Federal também prorrogou em 
dois (02) meses o recolhimento da 
Contribuição Previdenciária Patro-
nal, do PIS/PASEP e da COFINS.

 De acordo com a Medida Pro-
visória nº 927/2020, também está 
prevista a prorrogação do recolhi-
mento do FGTS, tema tratado espe-
cificamente capítulo próprio.

 Por fim, e apesar de não se 
tratar de um incentivo fiscal direto, 
lembramos também que as contri-
buições tributarias sobre a folha de 
pagamento não se estendem ao 
pagamento de valores a título inde-
nizatório, e nesse sentido as modifi-
cações dos contratos, com redução 
de jornada e salário e suspensão de 
contrato (MP nº 936), também pos-
sibilitam a redução dos tributos a 
serem recolhidos, uma vez que 
diminuem a folha de pagamento de 
forma geral.

 Importante destacar que 
todas as medidas adotadas pelo 
Governo não isentam a empresa de 
suas obrigações tributárias, mas 
tão somente prorrogam ou redu-

zem o montante a ser pago, caben-
do ao empresário se utilizar desses 
benefícios de maneira sábia e cons-
ciente a fim de superar a crise e 
recuperar sua capacidade de honrar 
seus compromissos.

PROGRAMA 
EMERGENCIAL 
DE SUPORTE A 
EMPREGOS
A Medida Provisória 944/2020insti-
tui o Programa Emergencial de Su-
porte a Empregos, destinado à reali-
zação de operações de crédito com 
empresários, sociedades empresá-
rias e sociedades cooperativas, 
com a finalidade de pagamento de 
folha salarial de seus empregados.

 Ficam excluídos desse benefí-
cio as sociedades de crédito, por 
expressa disposição de lei.

 Empresários, sociedades em-
presárias e sociedades cooperati-
vas que no exercício de 2019 auferi-
ram receita bruta anual superior a 
R$ 360.000,00 (trezentos e sessen-
ta mil reais) e igual ou inferior a R$ 
10.000.000,00 (dez milhões de 
reais) poderão se valer de linhas de 
crédito, concedidas no âmbito do 

Programa Emergencial.

 Essas linhas de crédito terão 
como finalidade exclusiva o paga-
mento de folha, por um período de 
02 meses; e o seu valor será limita-
do a 2 vezes o valor do salário 
mínimo, por empregado.

 Esses recursos não poderão 
ser utilizados para finalidades dis-
tintas que não a quitação de folha 
de pagamento dos empregados.

 As empresas que contratarem 
as operações de crédito ficam obri-
gadas, a sob pena de vencimento 
antecipado da dívida:

• prestar informações verídicas;

• não utilizar os recursos para 
finalidade diversa; e

• não rescindir o contrato de tra-
balho de seus empregados no 
período compreendido 
entre a data da 
contratação do 
crédito até 60 
dias após 
receber a 
última parcela 
do crédito con-
tratado.

 Os recursos dessa operação 
de crédito serão assim custeados: 
15% pela Instituição financeira par-
ticipante; e 85% pela União, através 
do BNDES.

 As instituições financeiras 
participantes poderão formalizar 
essas operações de crédito até o 
dia 30/06/2020, devendo observar 
os seguintes requisitos: 

• taxa de juros de 3,75% ao ano 
sobre o valor concedido;
 
• prazo de 36 meses para paga-
mento; 

• carência de 06 meses para o 
início do pagamento, com capi-
talização de juros durante esse 
período.
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AUXÍLIO 
EMERGENCIAL
 A Lei 13.982/2020, regula-
mentado pelo Decreto Lei nº 10.316 
de 07/04/2020, estabelece que 
durante o período de 3 (três) meses, 
a contar da sua publicação, o Go-
verno concederá um auxílio emer-
gencialno valor de R$ 600,00 (seis-

centos reais) men-
sais ao trabalha-

dor que 
c u m p r a 
cumulati-

v a m e n t e 
os seguin-
tes requisi-

tos: 

• Ser maior de 18 (dezoito) 
anos;

• Não ter emprego formal ativo 
(não pode ter carteira assina-
da);

• Não ser titular de benefício 
previdenciário ou assistencial 
ou beneficiário do seguro-de-
semprego ou de programa de 
transferência de renda federal, 
exceto Bolsa Família;

• Ter renda familiar mensal per 
capitade até meio salário-míni-
mo ou a renda familiar mensal 
total de até 03 salários míni-
mos;

• Não ter recebido no ano de 
2018 rendimentos tributáveis 
acima de R$ 28.559,70; 

 Para fazer jus a esse benefí-
cio, o beneficiário ainda deve exer-
cer atividade na condição de: 

 •Microempreendedor Individu-
al (MEI); 
• Contribuinte Individual do 
Regime Geral de Previdência 
Social;  

• Trabalhador informal (empre-
gado, autônomo, desemprega-
do ou intermitente inativo) ins-
crito no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Gover-
no Federal (CadÚnico); ou

 • por meio de autodeclaração.
 Esse auxílio emergencial:

• Está limitado a 2 (dois) mem-
bros da mesma família; 

• Substituirá o benefício do 
Bolsa Família nas situações 
em que for mais vantajoso; 

• A mulher provedora de família 
monoparental receberá duas 
cotas do auxílio, ainda que haja 
outro trabalhador elegível na 
família;

 O trabalhador que atender 
aos requisitos do Auxílio e já esti-
ver cadastrado no Cadastro Único 
(CadÚnico), ou se já recebe o 
benefício Bolsa Família, receberá 
o benefício automaticamente, 
sem precisar se cadastrar.

 Os(as) beneficiários(as) que 
não estejam cadastrados no Ca-
dÚnico, poderão se cadastrar por 
meio do site da Caixa Econômica 

Federal (www.caixa.gov.br) ou por 
meio do aplicativo Caixa Auxílio 
Emergencial, podendo eventuais 
dúvidas serem esclarecidas pelo 
telefone 111, disponibilizado pela 
Caixa Econômica Federal.  

 Em caráter excepcional, 
apenas para as pessoas que não 
tenham acesso à internet, será 
possível fazer o seu cadastro em 
agencias da caixa ou em lotéri-
cas. 

 Ainda importante registrar 
que a ordem do pagamento será 
diferente para cada perfil de bene-
ficiário.
 
 O pagamento da 1ª parcela-
será efetuado:

• dia 09/04/2020, aos benefici-
ários inscritos no Cadastro 
Único, que não recebem o 
Bolsa Família e que são cor-
rentistas do Banco do Brasil ou 
Caixa. 

• dia 14/04/2020, aos benefici-
ários inscritos no Cadastro 
Único e não recebem Bolsa 
família, mas não tem conta no 
Banco do Brasil ou Caixa Eco-
nômica Federal. 

 

 Os trabalhadores informais 
que não estão no Cadastro Único 
e nem recebem o Bolsa Família 
precisam se inscrever no aplicati-
vo oficial para o recebimento. 
Para esse caso, o dinheiro estará 
disponível em até 5 dias úteis.

 Para quem já é beneficiário 
do Bolsa Família irá receber os 

próximos pagamentos seguindo o 
calendário vigente do Programa.   

 Os pagamentos aconteceram 
nos últimos 10 dias úteis do mês  
abril.

 O pagamento da segunda 
será de acordo com o aniversário 
do beneficiário, confira o calendário:

Mês de Aniversário
Janeiro, Fevereiro e Março

Abril, Maio e Junho

Julho, Agosto e Setembro

Outubro, Novembro e Dezembro

Data do pagamento
27/04/2020

30/04/2020

29/04/2020

28/04/2020

 Os beneficiários do Bolsa 
Família continuaram recebendo o 
auxílio segundo o calendário pró-
prio.

 O pagamento da terceira par-
cela do auxílio emergencial seguirá 

um calendário bem semelhante ao 
anterior, onde a data de nascimento 
de cada beneficiário definirá a data 
do depósito:

Mês de Aniversário
Janeiro, Fevereiro e Março

Abril, Maio e Junho

Julho, Agosto e Setembro

Outubro, Novembro e Dezembro

Data do pagamento
26/04/2020

29/04/2020

28/04/2020

27/04/2020

O período de 3 (três) meses poderá 
ser prorrogado por ato do Poder 
Executivo durante o período de 
enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância inter-
nacional da Covid-19, definida pela 
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020.

INCENTIVOS 
FISCAIS 

Tributação Sobre a Folha 
de Pagamento

O Governo Federal, visando auxiliar 
os empresários no combate a pan-
demia ocasionada pelo novo coro-
navírus, editou uma série de medi-
das a fim de flexibilizar a tributação 
incidente sobre a folha de paga-
mento.

 A primeira delas foi direciona-
da a micro e pequena empresa, par-
ticipante do SIMPLES NACIONAL, 
onde através da Resolução nº 152, 
do Comitê Gestor, determinou a 
prorrogação do vencimento dos 
tributos desse sistema nos próxi-
mos 03 (três) meses,  sendo eles 
abril, maio e junho, que passaram a 
ter seu vencimento postergado 
para 06 (seis) meses à frente, pas-

sando a ser devido, respectivamen-
te em outubro, novembro e dezem-
bro.
 Vale destacar que o benefício 
não se trata de uma isenção, e por-
tanto, deve o empresário se progra-
mar e utilizar o prazo concedido 
com sabedoria, para que consiga 
arcar com o custo futuro desse 
tributo.

 Já para as demais empresas, 
não participantes do SIMPLES NA-
CIONAL, o governo editou a MP nº 
932, onde alterou e diminuiu as 
alíquotas das contribuições devidas 
à terceiros em 50% (cinquenta por 
cento), conhecida como Sistema “S” 
(Sesi, Senai, Sesc, Senac, Sest, 
Senat, Senar e Sescoop).

 A vigência do benefício de 
redução tributária acima foi de 03 
(três) meses, encerrando-se auto-
maticamente ao final de junho, a 

partir de quando as contribuições 
voltam a serem devidas integral-
mente.

 Por meio da portaria do Minis-
tério da Economia, nº 139, o Gover-
no Federal também prorrogou em 
dois (02) meses o recolhimento da 
Contribuição Previdenciária Patro-
nal, do PIS/PASEP e da COFINS.

 De acordo com a Medida Pro-
visória nº 927/2020, também está 
prevista a prorrogação do recolhi-
mento do FGTS, tema tratado espe-
cificamente capítulo próprio.

 Por fim, e apesar de não se 
tratar de um incentivo fiscal direto, 
lembramos também que as contri-
buições tributarias sobre a folha de 
pagamento não se estendem ao 
pagamento de valores a título inde-
nizatório, e nesse sentido as modifi-
cações dos contratos, com redução 
de jornada e salário e suspensão de 
contrato (MP nº 936), também pos-
sibilitam a redução dos tributos a 
serem recolhidos, uma vez que 
diminuem a folha de pagamento de 
forma geral.

 Importante destacar que 
todas as medidas adotadas pelo 
Governo não isentam a empresa de 
suas obrigações tributárias, mas 
tão somente prorrogam ou redu-

zem o montante a ser pago, caben-
do ao empresário se utilizar desses 
benefícios de maneira sábia e cons-
ciente a fim de superar a crise e 
recuperar sua capacidade de honrar 
seus compromissos.

PROGRAMA 
EMERGENCIAL 
DE SUPORTE A 
EMPREGOS
A Medida Provisória 944/2020insti-
tui o Programa Emergencial de Su-
porte a Empregos, destinado à reali-
zação de operações de crédito com 
empresários, sociedades empresá-
rias e sociedades cooperativas, 
com a finalidade de pagamento de 
folha salarial de seus empregados.

 Ficam excluídos desse benefí-
cio as sociedades de crédito, por 
expressa disposição de lei.

 Empresários, sociedades em-
presárias e sociedades cooperati-
vas que no exercício de 2019 auferi-
ram receita bruta anual superior a 
R$ 360.000,00 (trezentos e sessen-
ta mil reais) e igual ou inferior a R$ 
10.000.000,00 (dez milhões de 
reais) poderão se valer de linhas de 
crédito, concedidas no âmbito do 

Programa Emergencial.

 Essas linhas de crédito terão 
como finalidade exclusiva o paga-
mento de folha, por um período de 
02 meses; e o seu valor será limita-
do a 2 vezes o valor do salário 
mínimo, por empregado.

 Esses recursos não poderão 
ser utilizados para finalidades dis-
tintas que não a quitação de folha 
de pagamento dos empregados.

 As empresas que contratarem 
as operações de crédito ficam obri-
gadas, a sob pena de vencimento 
antecipado da dívida:

• prestar informações verídicas;

• não utilizar os recursos para 
finalidade diversa; e

• não rescindir o contrato de tra-
balho de seus empregados no 
período compreendido 
entre a data da 
contratação do 
crédito até 60 
dias após 
receber a 
última parcela 
do crédito con-
tratado.

 Os recursos dessa operação 
de crédito serão assim custeados: 
15% pela Instituição financeira par-
ticipante; e 85% pela União, através 
do BNDES.

 As instituições financeiras 
participantes poderão formalizar 
essas operações de crédito até o 
dia 30/06/2020, devendo observar 
os seguintes requisitos: 

• taxa de juros de 3,75% ao ano 
sobre o valor concedido;
 
• prazo de 36 meses para paga-
mento; 

• carência de 06 meses para o 
início do pagamento, com capi-
talização de juros durante esse 
período.

Ferramenta para cálculo do BEPER:
Calculadora CNI: <http://www.portaldaindustria.com.br/canais/indus-
tria-contra-covid-19/impacto-economico/#anchor-simulador>. 
Acesso em 20 de maio de 2020.

Calculadora DIEESE: ,http://www.dieese.org.br/calculadoramp936/ >. 
Acesso em 20 de maio de 2020.
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Acesso em 20 de maio de 2020.

Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região. Disponível em: <ht-
tps://www.trtes.jus.br/portal/>. Acesso em 20 de maio de 2020.
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tp://www.prt17.mpt.mp.br/>. Acesso em 20 de maio de 2020.

Legislação do período do COVID-19. Disponível em: <http://www.pla-
nalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/quadro_portaria.htm>. Acesso em 20 
de maio de 2020.
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AUXÍLIO 
EMERGENCIAL
 A Lei 13.982/2020, regula-
mentado pelo Decreto Lei nº 10.316 
de 07/04/2020, estabelece que 
durante o período de 3 (três) meses, 
a contar da sua publicação, o Go-
verno concederá um auxílio emer-
gencialno valor de R$ 600,00 (seis-

centos reais) men-
sais ao trabalha-

dor que 
c u m p r a 
cumulati-

v a m e n t e 
os seguin-
tes requisi-

tos: 

• Ser maior de 18 (dezoito) 
anos;

• Não ter emprego formal ativo 
(não pode ter carteira assina-
da);

• Não ser titular de benefício 
previdenciário ou assistencial 
ou beneficiário do seguro-de-
semprego ou de programa de 
transferência de renda federal, 
exceto Bolsa Família;

• Ter renda familiar mensal per 
capitade até meio salário-míni-
mo ou a renda familiar mensal 
total de até 03 salários míni-
mos;

• Não ter recebido no ano de 
2018 rendimentos tributáveis 
acima de R$ 28.559,70; 

 Para fazer jus a esse benefí-
cio, o beneficiário ainda deve exer-
cer atividade na condição de: 

 •Microempreendedor Individu-
al (MEI); 
• Contribuinte Individual do 
Regime Geral de Previdência 
Social;  

• Trabalhador informal (empre-
gado, autônomo, desemprega-
do ou intermitente inativo) ins-
crito no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Gover-
no Federal (CadÚnico); ou

 • por meio de autodeclaração.
 Esse auxílio emergencial:

• Está limitado a 2 (dois) mem-
bros da mesma família; 

• Substituirá o benefício do 
Bolsa Família nas situações 
em que for mais vantajoso; 

• A mulher provedora de família 
monoparental receberá duas 
cotas do auxílio, ainda que haja 
outro trabalhador elegível na 
família;

 O trabalhador que atender 
aos requisitos do Auxílio e já esti-
ver cadastrado no Cadastro Único 
(CadÚnico), ou se já recebe o 
benefício Bolsa Família, receberá 
o benefício automaticamente, 
sem precisar se cadastrar.

 Os(as) beneficiários(as) que 
não estejam cadastrados no Ca-
dÚnico, poderão se cadastrar por 
meio do site da Caixa Econômica 

Federal (www.caixa.gov.br) ou por 
meio do aplicativo Caixa Auxílio 
Emergencial, podendo eventuais 
dúvidas serem esclarecidas pelo 
telefone 111, disponibilizado pela 
Caixa Econômica Federal.  

 Em caráter excepcional, 
apenas para as pessoas que não 
tenham acesso à internet, será 
possível fazer o seu cadastro em 
agencias da caixa ou em lotéri-
cas. 

 Ainda importante registrar 
que a ordem do pagamento será 
diferente para cada perfil de bene-
ficiário.
 
 O pagamento da 1ª parcela-
será efetuado:

• dia 09/04/2020, aos benefici-
ários inscritos no Cadastro 
Único, que não recebem o 
Bolsa Família e que são cor-
rentistas do Banco do Brasil ou 
Caixa. 

• dia 14/04/2020, aos benefici-
ários inscritos no Cadastro 
Único e não recebem Bolsa 
família, mas não tem conta no 
Banco do Brasil ou Caixa Eco-
nômica Federal. 

 

 Os trabalhadores informais 
que não estão no Cadastro Único 
e nem recebem o Bolsa Família 
precisam se inscrever no aplicati-
vo oficial para o recebimento. 
Para esse caso, o dinheiro estará 
disponível em até 5 dias úteis.

 Para quem já é beneficiário 
do Bolsa Família irá receber os 

próximos pagamentos seguindo o 
calendário vigente do Programa.   

 Os pagamentos aconteceram 
nos últimos 10 dias úteis do mês  
abril.

 O pagamento da segunda 
será de acordo com o aniversário 
do beneficiário, confira o calendário:

 Os beneficiários do Bolsa 
Família continuaram recebendo o 
auxílio segundo o calendário pró-
prio.

 O pagamento da terceira par-
cela do auxílio emergencial seguirá 

um calendário bem semelhante ao 
anterior, onde a data de nascimento 
de cada beneficiário definirá a data 
do depósito:

O período de 3 (três) meses poderá 
ser prorrogado por ato do Poder 
Executivo durante o período de 
enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância inter-
nacional da Covid-19, definida pela 
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020.

INCENTIVOS 
FISCAIS 

Tributação Sobre a Folha 
de Pagamento

O Governo Federal, visando auxiliar 
os empresários no combate a pan-
demia ocasionada pelo novo coro-
navírus, editou uma série de medi-
das a fim de flexibilizar a tributação 
incidente sobre a folha de paga-
mento.

 A primeira delas foi direciona-
da a micro e pequena empresa, par-
ticipante do SIMPLES NACIONAL, 
onde através da Resolução nº 152, 
do Comitê Gestor, determinou a 
prorrogação do vencimento dos 
tributos desse sistema nos próxi-
mos 03 (três) meses,  sendo eles 
abril, maio e junho, que passaram a 
ter seu vencimento postergado 
para 06 (seis) meses à frente, pas-

sando a ser devido, respectivamen-
te em outubro, novembro e dezem-
bro.
 Vale destacar que o benefício 
não se trata de uma isenção, e por-
tanto, deve o empresário se progra-
mar e utilizar o prazo concedido 
com sabedoria, para que consiga 
arcar com o custo futuro desse 
tributo.

 Já para as demais empresas, 
não participantes do SIMPLES NA-
CIONAL, o governo editou a MP nº 
932, onde alterou e diminuiu as 
alíquotas das contribuições devidas 
à terceiros em 50% (cinquenta por 
cento), conhecida como Sistema “S” 
(Sesi, Senai, Sesc, Senac, Sest, 
Senat, Senar e Sescoop).

 A vigência do benefício de 
redução tributária acima foi de 03 
(três) meses, encerrando-se auto-
maticamente ao final de junho, a 

partir de quando as contribuições 
voltam a serem devidas integral-
mente.

 Por meio da portaria do Minis-
tério da Economia, nº 139, o Gover-
no Federal também prorrogou em 
dois (02) meses o recolhimento da 
Contribuição Previdenciária Patro-
nal, do PIS/PASEP e da COFINS.

 De acordo com a Medida Pro-
visória nº 927/2020, também está 
prevista a prorrogação do recolhi-
mento do FGTS, tema tratado espe-
cificamente capítulo próprio.

 Por fim, e apesar de não se 
tratar de um incentivo fiscal direto, 
lembramos também que as contri-
buições tributarias sobre a folha de 
pagamento não se estendem ao 
pagamento de valores a título inde-
nizatório, e nesse sentido as modifi-
cações dos contratos, com redução 
de jornada e salário e suspensão de 
contrato (MP nº 936), também pos-
sibilitam a redução dos tributos a 
serem recolhidos, uma vez que 
diminuem a folha de pagamento de 
forma geral.

 Importante destacar que 
todas as medidas adotadas pelo 
Governo não isentam a empresa de 
suas obrigações tributárias, mas 
tão somente prorrogam ou redu-

zem o montante a ser pago, caben-
do ao empresário se utilizar desses 
benefícios de maneira sábia e cons-
ciente a fim de superar a crise e 
recuperar sua capacidade de honrar 
seus compromissos.

PROGRAMA 
EMERGENCIAL 
DE SUPORTE A 
EMPREGOS
A Medida Provisória 944/2020insti-
tui o Programa Emergencial de Su-
porte a Empregos, destinado à reali-
zação de operações de crédito com 
empresários, sociedades empresá-
rias e sociedades cooperativas, 
com a finalidade de pagamento de 
folha salarial de seus empregados.

 Ficam excluídos desse benefí-
cio as sociedades de crédito, por 
expressa disposição de lei.

 Empresários, sociedades em-
presárias e sociedades cooperati-
vas que no exercício de 2019 auferi-
ram receita bruta anual superior a 
R$ 360.000,00 (trezentos e sessen-
ta mil reais) e igual ou inferior a R$ 
10.000.000,00 (dez milhões de 
reais) poderão se valer de linhas de 
crédito, concedidas no âmbito do 

Programa Emergencial.

 Essas linhas de crédito terão 
como finalidade exclusiva o paga-
mento de folha, por um período de 
02 meses; e o seu valor será limita-
do a 2 vezes o valor do salário 
mínimo, por empregado.

 Esses recursos não poderão 
ser utilizados para finalidades dis-
tintas que não a quitação de folha 
de pagamento dos empregados.

 As empresas que contratarem 
as operações de crédito ficam obri-
gadas, a sob pena de vencimento 
antecipado da dívida:

• prestar informações verídicas;

• não utilizar os recursos para 
finalidade diversa; e

• não rescindir o contrato de tra-
balho de seus empregados no 
período compreendido 
entre a data da 
contratação do 
crédito até 60 
dias após 
receber a 
última parcela 
do crédito con-
tratado.

TRIBUTAÇÃO

 Os recursos dessa operação 
de crédito serão assim custeados: 
15% pela Instituição financeira par-
ticipante; e 85% pela União, através 
do BNDES.

 As instituições financeiras 
participantes poderão formalizar 
essas operações de crédito até o 
dia 30/06/2020, devendo observar 
os seguintes requisitos: 

• taxa de juros de 3,75% ao ano 
sobre o valor concedido;
 
• prazo de 36 meses para paga-
mento; 

• carência de 06 meses para o 
início do pagamento, com capi-
talização de juros durante esse 
período.

Ferramenta para cálculo do BEPER:
Calculadora CNI: <http://www.portaldaindustria.com.br/canais/indus-
tria-contra-covid-19/impacto-economico/#anchor-simulador>. 
Acesso em 20 de maio de 2020.

Calculadora DIEESE: ,http://www.dieese.org.br/calculadoramp936/ >. 
Acesso em 20 de maio de 2020.

Sites indicados:
OAB Conselho Federal. Disponível em: <https://www.oab.org.br/>. 
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AUXÍLIO 
EMERGENCIAL
 A Lei 13.982/2020, regula-
mentado pelo Decreto Lei nº 10.316 
de 07/04/2020, estabelece que 
durante o período de 3 (três) meses, 
a contar da sua publicação, o Go-
verno concederá um auxílio emer-
gencialno valor de R$ 600,00 (seis-

centos reais) men-
sais ao trabalha-

dor que 
c u m p r a 
cumulati-

v a m e n t e 
os seguin-
tes requisi-

tos: 

• Ser maior de 18 (dezoito) 
anos;

• Não ter emprego formal ativo 
(não pode ter carteira assina-
da);

• Não ser titular de benefício 
previdenciário ou assistencial 
ou beneficiário do seguro-de-
semprego ou de programa de 
transferência de renda federal, 
exceto Bolsa Família;

• Ter renda familiar mensal per 
capitade até meio salário-míni-
mo ou a renda familiar mensal 
total de até 03 salários míni-
mos;

• Não ter recebido no ano de 
2018 rendimentos tributáveis 
acima de R$ 28.559,70; 

 Para fazer jus a esse benefí-
cio, o beneficiário ainda deve exer-
cer atividade na condição de: 

 •Microempreendedor Individu-
al (MEI); 
• Contribuinte Individual do 
Regime Geral de Previdência 
Social;  

• Trabalhador informal (empre-
gado, autônomo, desemprega-
do ou intermitente inativo) ins-
crito no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Gover-
no Federal (CadÚnico); ou

 • por meio de autodeclaração.
 Esse auxílio emergencial:

• Está limitado a 2 (dois) mem-
bros da mesma família; 

• Substituirá o benefício do 
Bolsa Família nas situações 
em que for mais vantajoso; 

• A mulher provedora de família 
monoparental receberá duas 
cotas do auxílio, ainda que haja 
outro trabalhador elegível na 
família;

 O trabalhador que atender 
aos requisitos do Auxílio e já esti-
ver cadastrado no Cadastro Único 
(CadÚnico), ou se já recebe o 
benefício Bolsa Família, receberá 
o benefício automaticamente, 
sem precisar se cadastrar.

 Os(as) beneficiários(as) que 
não estejam cadastrados no Ca-
dÚnico, poderão se cadastrar por 
meio do site da Caixa Econômica 

Federal (www.caixa.gov.br) ou por 
meio do aplicativo Caixa Auxílio 
Emergencial, podendo eventuais 
dúvidas serem esclarecidas pelo 
telefone 111, disponibilizado pela 
Caixa Econômica Federal.  

 Em caráter excepcional, 
apenas para as pessoas que não 
tenham acesso à internet, será 
possível fazer o seu cadastro em 
agencias da caixa ou em lotéri-
cas. 

 Ainda importante registrar 
que a ordem do pagamento será 
diferente para cada perfil de bene-
ficiário.
 
 O pagamento da 1ª parcela-
será efetuado:

• dia 09/04/2020, aos benefici-
ários inscritos no Cadastro 
Único, que não recebem o 
Bolsa Família e que são cor-
rentistas do Banco do Brasil ou 
Caixa. 

• dia 14/04/2020, aos benefici-
ários inscritos no Cadastro 
Único e não recebem Bolsa 
família, mas não tem conta no 
Banco do Brasil ou Caixa Eco-
nômica Federal. 

 

 Os trabalhadores informais 
que não estão no Cadastro Único 
e nem recebem o Bolsa Família 
precisam se inscrever no aplicati-
vo oficial para o recebimento. 
Para esse caso, o dinheiro estará 
disponível em até 5 dias úteis.

 Para quem já é beneficiário 
do Bolsa Família irá receber os 

próximos pagamentos seguindo o 
calendário vigente do Programa.   

 Os pagamentos aconteceram 
nos últimos 10 dias úteis do mês  
abril.

 O pagamento da segunda 
será de acordo com o aniversário 
do beneficiário, confira o calendário:

 Os beneficiários do Bolsa 
Família continuaram recebendo o 
auxílio segundo o calendário pró-
prio.

 O pagamento da terceira par-
cela do auxílio emergencial seguirá 

um calendário bem semelhante ao 
anterior, onde a data de nascimento 
de cada beneficiário definirá a data 
do depósito:

O período de 3 (três) meses poderá 
ser prorrogado por ato do Poder 
Executivo durante o período de 
enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância inter-
nacional da Covid-19, definida pela 
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020.

INCENTIVOS 
FISCAIS 

Tributação Sobre a Folha 
de Pagamento

O Governo Federal, visando auxiliar 
os empresários no combate a pan-
demia ocasionada pelo novo coro-
navírus, editou uma série de medi-
das a fim de flexibilizar a tributação 
incidente sobre a folha de paga-
mento.

 A primeira delas foi direciona-
da a micro e pequena empresa, par-
ticipante do SIMPLES NACIONAL, 
onde através da Resolução nº 152, 
do Comitê Gestor, determinou a 
prorrogação do vencimento dos 
tributos desse sistema nos próxi-
mos 03 (três) meses,  sendo eles 
abril, maio e junho, que passaram a 
ter seu vencimento postergado 
para 06 (seis) meses à frente, pas-

sando a ser devido, respectivamen-
te em outubro, novembro e dezem-
bro.
 Vale destacar que o benefício 
não se trata de uma isenção, e por-
tanto, deve o empresário se progra-
mar e utilizar o prazo concedido 
com sabedoria, para que consiga 
arcar com o custo futuro desse 
tributo.

 Já para as demais empresas, 
não participantes do SIMPLES NA-
CIONAL, o governo editou a MP nº 
932, onde alterou e diminuiu as 
alíquotas das contribuições devidas 
à terceiros em 50% (cinquenta por 
cento), conhecida como Sistema “S” 
(Sesi, Senai, Sesc, Senac, Sest, 
Senat, Senar e Sescoop).

 A vigência do benefício de 
redução tributária acima foi de 03 
(três) meses, encerrando-se auto-
maticamente ao final de junho, a 

partir de quando as contribuições 
voltam a serem devidas integral-
mente.

 Por meio da portaria do Minis-
tério da Economia, nº 139, o Gover-
no Federal também prorrogou em 
dois (02) meses o recolhimento da 
Contribuição Previdenciária Patro-
nal, do PIS/PASEP e da COFINS.

 De acordo com a Medida Pro-
visória nº 927/2020, também está 
prevista a prorrogação do recolhi-
mento do FGTS, tema tratado espe-
cificamente capítulo próprio.

 Por fim, e apesar de não se 
tratar de um incentivo fiscal direto, 
lembramos também que as contri-
buições tributarias sobre a folha de 
pagamento não se estendem ao 
pagamento de valores a título inde-
nizatório, e nesse sentido as modifi-
cações dos contratos, com redução 
de jornada e salário e suspensão de 
contrato (MP nº 936), também pos-
sibilitam a redução dos tributos a 
serem recolhidos, uma vez que 
diminuem a folha de pagamento de 
forma geral.

 Importante destacar que 
todas as medidas adotadas pelo 
Governo não isentam a empresa de 
suas obrigações tributárias, mas 
tão somente prorrogam ou redu-

zem o montante a ser pago, caben-
do ao empresário se utilizar desses 
benefícios de maneira sábia e cons-
ciente a fim de superar a crise e 
recuperar sua capacidade de honrar 
seus compromissos.

PROGRAMA 
EMERGENCIAL 
DE SUPORTE A 
EMPREGOS
A Medida Provisória 944/2020insti-
tui o Programa Emergencial de Su-
porte a Empregos, destinado à reali-
zação de operações de crédito com 
empresários, sociedades empresá-
rias e sociedades cooperativas, 
com a finalidade de pagamento de 
folha salarial de seus empregados.

 Ficam excluídos desse benefí-
cio as sociedades de crédito, por 
expressa disposição de lei.

 Empresários, sociedades em-
presárias e sociedades cooperati-
vas que no exercício de 2019 auferi-
ram receita bruta anual superior a 
R$ 360.000,00 (trezentos e sessen-
ta mil reais) e igual ou inferior a R$ 
10.000.000,00 (dez milhões de 
reais) poderão se valer de linhas de 
crédito, concedidas no âmbito do 

Programa Emergencial.

 Essas linhas de crédito terão 
como finalidade exclusiva o paga-
mento de folha, por um período de 
02 meses; e o seu valor será limita-
do a 2 vezes o valor do salário 
mínimo, por empregado.

 Esses recursos não poderão 
ser utilizados para finalidades dis-
tintas que não a quitação de folha 
de pagamento dos empregados.

 As empresas que contratarem 
as operações de crédito ficam obri-
gadas, a sob pena de vencimento 
antecipado da dívida:

• prestar informações verídicas;

• não utilizar os recursos para 
finalidade diversa; e

• não rescindir o contrato de tra-
balho de seus empregados no 
período compreendido 
entre a data da 
contratação do 
crédito até 60 
dias após 
receber a 
última parcela 
do crédito con-
tratado.

 Os recursos dessa operação 
de crédito serão assim custeados: 
15% pela Instituição financeira par-
ticipante; e 85% pela União, através 
do BNDES.

 As instituições financeiras 
participantes poderão formalizar 
essas operações de crédito até o 
dia 30/06/2020, devendo observar 
os seguintes requisitos: 

• taxa de juros de 3,75% ao ano 
sobre o valor concedido;
 
• prazo de 36 meses para paga-
mento; 

• carência de 06 meses para o 
início do pagamento, com capi-
talização de juros durante esse 
período.
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AUXÍLIO 
EMERGENCIAL
 A Lei 13.982/2020, regula-
mentado pelo Decreto Lei nº 10.316 
de 07/04/2020, estabelece que 
durante o período de 3 (três) meses, 
a contar da sua publicação, o Go-
verno concederá um auxílio emer-
gencialno valor de R$ 600,00 (seis-

centos reais) men-
sais ao trabalha-

dor que 
c u m p r a 
cumulati-

v a m e n t e 
os seguin-
tes requisi-

tos: 

• Ser maior de 18 (dezoito) 
anos;

• Não ter emprego formal ativo 
(não pode ter carteira assina-
da);

• Não ser titular de benefício 
previdenciário ou assistencial 
ou beneficiário do seguro-de-
semprego ou de programa de 
transferência de renda federal, 
exceto Bolsa Família;

• Ter renda familiar mensal per 
capitade até meio salário-míni-
mo ou a renda familiar mensal 
total de até 03 salários míni-
mos;

• Não ter recebido no ano de 
2018 rendimentos tributáveis 
acima de R$ 28.559,70; 

 Para fazer jus a esse benefí-
cio, o beneficiário ainda deve exer-
cer atividade na condição de: 

 •Microempreendedor Individu-
al (MEI); 
• Contribuinte Individual do 
Regime Geral de Previdência 
Social;  

• Trabalhador informal (empre-
gado, autônomo, desemprega-
do ou intermitente inativo) ins-
crito no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Gover-
no Federal (CadÚnico); ou

 • por meio de autodeclaração.
 Esse auxílio emergencial:

• Está limitado a 2 (dois) mem-
bros da mesma família; 

• Substituirá o benefício do 
Bolsa Família nas situações 
em que for mais vantajoso; 

• A mulher provedora de família 
monoparental receberá duas 
cotas do auxílio, ainda que haja 
outro trabalhador elegível na 
família;

 O trabalhador que atender 
aos requisitos do Auxílio e já esti-
ver cadastrado no Cadastro Único 
(CadÚnico), ou se já recebe o 
benefício Bolsa Família, receberá 
o benefício automaticamente, 
sem precisar se cadastrar.

 Os(as) beneficiários(as) que 
não estejam cadastrados no Ca-
dÚnico, poderão se cadastrar por 
meio do site da Caixa Econômica 

Federal (www.caixa.gov.br) ou por 
meio do aplicativo Caixa Auxílio 
Emergencial, podendo eventuais 
dúvidas serem esclarecidas pelo 
telefone 111, disponibilizado pela 
Caixa Econômica Federal.  

 Em caráter excepcional, 
apenas para as pessoas que não 
tenham acesso à internet, será 
possível fazer o seu cadastro em 
agencias da caixa ou em lotéri-
cas. 

 Ainda importante registrar 
que a ordem do pagamento será 
diferente para cada perfil de bene-
ficiário.
 
 O pagamento da 1ª parcela-
será efetuado:

• dia 09/04/2020, aos benefici-
ários inscritos no Cadastro 
Único, que não recebem o 
Bolsa Família e que são cor-
rentistas do Banco do Brasil ou 
Caixa. 

• dia 14/04/2020, aos benefici-
ários inscritos no Cadastro 
Único e não recebem Bolsa 
família, mas não tem conta no 
Banco do Brasil ou Caixa Eco-
nômica Federal. 

 

 Os trabalhadores informais 
que não estão no Cadastro Único 
e nem recebem o Bolsa Família 
precisam se inscrever no aplicati-
vo oficial para o recebimento. 
Para esse caso, o dinheiro estará 
disponível em até 5 dias úteis.

 Para quem já é beneficiário 
do Bolsa Família irá receber os 

próximos pagamentos seguindo o 
calendário vigente do Programa.   

 Os pagamentos aconteceram 
nos últimos 10 dias úteis do mês  
abril.

 O pagamento da segunda 
será de acordo com o aniversário 
do beneficiário, confira o calendário:

 Os beneficiários do Bolsa 
Família continuaram recebendo o 
auxílio segundo o calendário pró-
prio.

 O pagamento da terceira par-
cela do auxílio emergencial seguirá 

um calendário bem semelhante ao 
anterior, onde a data de nascimento 
de cada beneficiário definirá a data 
do depósito:

O período de 3 (três) meses poderá 
ser prorrogado por ato do Poder 
Executivo durante o período de 
enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância inter-
nacional da Covid-19, definida pela 
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020.

INCENTIVOS 
FISCAIS 

Tributação Sobre a Folha 
de Pagamento

O Governo Federal, visando auxiliar 
os empresários no combate a pan-
demia ocasionada pelo novo coro-
navírus, editou uma série de medi-
das a fim de flexibilizar a tributação 
incidente sobre a folha de paga-
mento.

 A primeira delas foi direciona-
da a micro e pequena empresa, par-
ticipante do SIMPLES NACIONAL, 
onde através da Resolução nº 152, 
do Comitê Gestor, determinou a 
prorrogação do vencimento dos 
tributos desse sistema nos próxi-
mos 03 (três) meses,  sendo eles 
abril, maio e junho, que passaram a 
ter seu vencimento postergado 
para 06 (seis) meses à frente, pas-

sando a ser devido, respectivamen-
te em outubro, novembro e dezem-
bro.
 Vale destacar que o benefício 
não se trata de uma isenção, e por-
tanto, deve o empresário se progra-
mar e utilizar o prazo concedido 
com sabedoria, para que consiga 
arcar com o custo futuro desse 
tributo.

 Já para as demais empresas, 
não participantes do SIMPLES NA-
CIONAL, o governo editou a MP nº 
932, onde alterou e diminuiu as 
alíquotas das contribuições devidas 
à terceiros em 50% (cinquenta por 
cento), conhecida como Sistema “S” 
(Sesi, Senai, Sesc, Senac, Sest, 
Senat, Senar e Sescoop).

 A vigência do benefício de 
redução tributária acima foi de 03 
(três) meses, encerrando-se auto-
maticamente ao final de junho, a 

partir de quando as contribuições 
voltam a serem devidas integral-
mente.

 Por meio da portaria do Minis-
tério da Economia, nº 139, o Gover-
no Federal também prorrogou em 
dois (02) meses o recolhimento da 
Contribuição Previdenciária Patro-
nal, do PIS/PASEP e da COFINS.

 De acordo com a Medida Pro-
visória nº 927/2020, também está 
prevista a prorrogação do recolhi-
mento do FGTS, tema tratado espe-
cificamente capítulo próprio.

 Por fim, e apesar de não se 
tratar de um incentivo fiscal direto, 
lembramos também que as contri-
buições tributarias sobre a folha de 
pagamento não se estendem ao 
pagamento de valores a título inde-
nizatório, e nesse sentido as modifi-
cações dos contratos, com redução 
de jornada e salário e suspensão de 
contrato (MP nº 936), também pos-
sibilitam a redução dos tributos a 
serem recolhidos, uma vez que 
diminuem a folha de pagamento de 
forma geral.

 Importante destacar que 
todas as medidas adotadas pelo 
Governo não isentam a empresa de 
suas obrigações tributárias, mas 
tão somente prorrogam ou redu-

zem o montante a ser pago, caben-
do ao empresário se utilizar desses 
benefícios de maneira sábia e cons-
ciente a fim de superar a crise e 
recuperar sua capacidade de honrar 
seus compromissos.

PROGRAMA 
EMERGENCIAL 
DE SUPORTE A 
EMPREGOS
A Medida Provisória 944/2020insti-
tui o Programa Emergencial de Su-
porte a Empregos, destinado à reali-
zação de operações de crédito com 
empresários, sociedades empresá-
rias e sociedades cooperativas, 
com a finalidade de pagamento de 
folha salarial de seus empregados.

 Ficam excluídos desse benefí-
cio as sociedades de crédito, por 
expressa disposição de lei.

 Empresários, sociedades em-
presárias e sociedades cooperati-
vas que no exercício de 2019 auferi-
ram receita bruta anual superior a 
R$ 360.000,00 (trezentos e sessen-
ta mil reais) e igual ou inferior a R$ 
10.000.000,00 (dez milhões de 
reais) poderão se valer de linhas de 
crédito, concedidas no âmbito do 

Programa Emergencial.

 Essas linhas de crédito terão 
como finalidade exclusiva o paga-
mento de folha, por um período de 
02 meses; e o seu valor será limita-
do a 2 vezes o valor do salário 
mínimo, por empregado.

 Esses recursos não poderão 
ser utilizados para finalidades dis-
tintas que não a quitação de folha 
de pagamento dos empregados.

 As empresas que contratarem 
as operações de crédito ficam obri-
gadas, a sob pena de vencimento 
antecipado da dívida:

• prestar informações verídicas;

• não utilizar os recursos para 
finalidade diversa; e

• não rescindir o contrato de tra-
balho de seus empregados no 
período compreendido 
entre a data da 
contratação do 
crédito até 60 
dias após 
receber a 
última parcela 
do crédito con-
tratado.

 Os recursos dessa operação 
de crédito serão assim custeados: 
15% pela Instituição financeira par-
ticipante; e 85% pela União, através 
do BNDES.

 As instituições financeiras 
participantes poderão formalizar 
essas operações de crédito até o 
dia 30/06/2020, devendo observar 
os seguintes requisitos: 

• taxa de juros de 3,75% ao ano 
sobre o valor concedido;
 
• prazo de 36 meses para paga-
mento; 

• carência de 06 meses para o 
início do pagamento, com capi-
talização de juros durante esse 
período.
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AUXÍLIO 
EMERGENCIAL
 A Lei 13.982/2020, regula-
mentado pelo Decreto Lei nº 10.316 
de 07/04/2020, estabelece que 
durante o período de 3 (três) meses, 
a contar da sua publicação, o Go-
verno concederá um auxílio emer-
gencialno valor de R$ 600,00 (seis-

centos reais) men-
sais ao trabalha-

dor que 
c u m p r a 
cumulati-

v a m e n t e 
os seguin-
tes requisi-

tos: 

• Ser maior de 18 (dezoito) 
anos;

• Não ter emprego formal ativo 
(não pode ter carteira assina-
da);

• Não ser titular de benefício 
previdenciário ou assistencial 
ou beneficiário do seguro-de-
semprego ou de programa de 
transferência de renda federal, 
exceto Bolsa Família;

• Ter renda familiar mensal per 
capitade até meio salário-míni-
mo ou a renda familiar mensal 
total de até 03 salários míni-
mos;

• Não ter recebido no ano de 
2018 rendimentos tributáveis 
acima de R$ 28.559,70; 

 Para fazer jus a esse benefí-
cio, o beneficiário ainda deve exer-
cer atividade na condição de: 

 •Microempreendedor Individu-
al (MEI); 
• Contribuinte Individual do 
Regime Geral de Previdência 
Social;  

• Trabalhador informal (empre-
gado, autônomo, desemprega-
do ou intermitente inativo) ins-
crito no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Gover-
no Federal (CadÚnico); ou

 • por meio de autodeclaração.
 Esse auxílio emergencial:

• Está limitado a 2 (dois) mem-
bros da mesma família; 

• Substituirá o benefício do 
Bolsa Família nas situações 
em que for mais vantajoso; 

• A mulher provedora de família 
monoparental receberá duas 
cotas do auxílio, ainda que haja 
outro trabalhador elegível na 
família;

 O trabalhador que atender 
aos requisitos do Auxílio e já esti-
ver cadastrado no Cadastro Único 
(CadÚnico), ou se já recebe o 
benefício Bolsa Família, receberá 
o benefício automaticamente, 
sem precisar se cadastrar.

 Os(as) beneficiários(as) que 
não estejam cadastrados no Ca-
dÚnico, poderão se cadastrar por 
meio do site da Caixa Econômica 

Federal (www.caixa.gov.br) ou por 
meio do aplicativo Caixa Auxílio 
Emergencial, podendo eventuais 
dúvidas serem esclarecidas pelo 
telefone 111, disponibilizado pela 
Caixa Econômica Federal.  

 Em caráter excepcional, 
apenas para as pessoas que não 
tenham acesso à internet, será 
possível fazer o seu cadastro em 
agencias da caixa ou em lotéri-
cas. 

 Ainda importante registrar 
que a ordem do pagamento será 
diferente para cada perfil de bene-
ficiário.
 
 O pagamento da 1ª parcela-
será efetuado:

• dia 09/04/2020, aos benefici-
ários inscritos no Cadastro 
Único, que não recebem o 
Bolsa Família e que são cor-
rentistas do Banco do Brasil ou 
Caixa. 

• dia 14/04/2020, aos benefici-
ários inscritos no Cadastro 
Único e não recebem Bolsa 
família, mas não tem conta no 
Banco do Brasil ou Caixa Eco-
nômica Federal. 

 

 Os trabalhadores informais 
que não estão no Cadastro Único 
e nem recebem o Bolsa Família 
precisam se inscrever no aplicati-
vo oficial para o recebimento. 
Para esse caso, o dinheiro estará 
disponível em até 5 dias úteis.

 Para quem já é beneficiário 
do Bolsa Família irá receber os 

próximos pagamentos seguindo o 
calendário vigente do Programa.   

 Os pagamentos aconteceram 
nos últimos 10 dias úteis do mês  
abril.

 O pagamento da segunda 
será de acordo com o aniversário 
do beneficiário, confira o calendário:

 Os beneficiários do Bolsa 
Família continuaram recebendo o 
auxílio segundo o calendário pró-
prio.

 O pagamento da terceira par-
cela do auxílio emergencial seguirá 

um calendário bem semelhante ao 
anterior, onde a data de nascimento 
de cada beneficiário definirá a data 
do depósito:

O período de 3 (três) meses poderá 
ser prorrogado por ato do Poder 
Executivo durante o período de 
enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância inter-
nacional da Covid-19, definida pela 
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020.

INCENTIVOS 
FISCAIS 

Tributação Sobre a Folha 
de Pagamento

O Governo Federal, visando auxiliar 
os empresários no combate a pan-
demia ocasionada pelo novo coro-
navírus, editou uma série de medi-
das a fim de flexibilizar a tributação 
incidente sobre a folha de paga-
mento.

 A primeira delas foi direciona-
da a micro e pequena empresa, par-
ticipante do SIMPLES NACIONAL, 
onde através da Resolução nº 152, 
do Comitê Gestor, determinou a 
prorrogação do vencimento dos 
tributos desse sistema nos próxi-
mos 03 (três) meses,  sendo eles 
abril, maio e junho, que passaram a 
ter seu vencimento postergado 
para 06 (seis) meses à frente, pas-

sando a ser devido, respectivamen-
te em outubro, novembro e dezem-
bro.
 Vale destacar que o benefício 
não se trata de uma isenção, e por-
tanto, deve o empresário se progra-
mar e utilizar o prazo concedido 
com sabedoria, para que consiga 
arcar com o custo futuro desse 
tributo.

 Já para as demais empresas, 
não participantes do SIMPLES NA-
CIONAL, o governo editou a MP nº 
932, onde alterou e diminuiu as 
alíquotas das contribuições devidas 
à terceiros em 50% (cinquenta por 
cento), conhecida como Sistema “S” 
(Sesi, Senai, Sesc, Senac, Sest, 
Senat, Senar e Sescoop).

 A vigência do benefício de 
redução tributária acima foi de 03 
(três) meses, encerrando-se auto-
maticamente ao final de junho, a 

partir de quando as contribuições 
voltam a serem devidas integral-
mente.

 Por meio da portaria do Minis-
tério da Economia, nº 139, o Gover-
no Federal também prorrogou em 
dois (02) meses o recolhimento da 
Contribuição Previdenciária Patro-
nal, do PIS/PASEP e da COFINS.

 De acordo com a Medida Pro-
visória nº 927/2020, também está 
prevista a prorrogação do recolhi-
mento do FGTS, tema tratado espe-
cificamente capítulo próprio.

 Por fim, e apesar de não se 
tratar de um incentivo fiscal direto, 
lembramos também que as contri-
buições tributarias sobre a folha de 
pagamento não se estendem ao 
pagamento de valores a título inde-
nizatório, e nesse sentido as modifi-
cações dos contratos, com redução 
de jornada e salário e suspensão de 
contrato (MP nº 936), também pos-
sibilitam a redução dos tributos a 
serem recolhidos, uma vez que 
diminuem a folha de pagamento de 
forma geral.

 Importante destacar que 
todas as medidas adotadas pelo 
Governo não isentam a empresa de 
suas obrigações tributárias, mas 
tão somente prorrogam ou redu-

zem o montante a ser pago, caben-
do ao empresário se utilizar desses 
benefícios de maneira sábia e cons-
ciente a fim de superar a crise e 
recuperar sua capacidade de honrar 
seus compromissos.

PROGRAMA 
EMERGENCIAL 
DE SUPORTE A 
EMPREGOS
A Medida Provisória 944/2020insti-
tui o Programa Emergencial de Su-
porte a Empregos, destinado à reali-
zação de operações de crédito com 
empresários, sociedades empresá-
rias e sociedades cooperativas, 
com a finalidade de pagamento de 
folha salarial de seus empregados.

 Ficam excluídos desse benefí-
cio as sociedades de crédito, por 
expressa disposição de lei.

 Empresários, sociedades em-
presárias e sociedades cooperati-
vas que no exercício de 2019 auferi-
ram receita bruta anual superior a 
R$ 360.000,00 (trezentos e sessen-
ta mil reais) e igual ou inferior a R$ 
10.000.000,00 (dez milhões de 
reais) poderão se valer de linhas de 
crédito, concedidas no âmbito do 

Programa Emergencial.

 Essas linhas de crédito terão 
como finalidade exclusiva o paga-
mento de folha, por um período de 
02 meses; e o seu valor será limita-
do a 2 vezes o valor do salário 
mínimo, por empregado.

 Esses recursos não poderão 
ser utilizados para finalidades dis-
tintas que não a quitação de folha 
de pagamento dos empregados.

 As empresas que contratarem 
as operações de crédito ficam obri-
gadas, a sob pena de vencimento 
antecipado da dívida:

• prestar informações verídicas;

• não utilizar os recursos para 
finalidade diversa; e

• não rescindir o contrato de tra-
balho de seus empregados no 
período compreendido 
entre a data da 
contratação do 
crédito até 60 
dias após 
receber a 
última parcela 
do crédito con-
tratado.

 Os recursos dessa operação 
de crédito serão assim custeados: 
15% pela Instituição financeira par-
ticipante; e 85% pela União, através 
do BNDES.

 As instituições financeiras 
participantes poderão formalizar 
essas operações de crédito até o 
dia 30/06/2020, devendo observar 
os seguintes requisitos: 

• taxa de juros de 3,75% ao ano 
sobre o valor concedido;
 
• prazo de 36 meses para paga-
mento; 

• carência de 06 meses para o 
início do pagamento, com capi-
talização de juros durante esse 
período.

Ferramenta para cálculo do BEPER:
Calculadora CNI: <http://www.portaldaindustria.com.br/canais/indus-
tria-contra-covid-19/impacto-economico/#anchor-simulador>. 
Acesso em 20 de maio de 2020.

Calculadora DIEESE: ,http://www.dieese.org.br/calculadoramp936/ >. 
Acesso em 20 de maio de 2020.

Sites indicados:
OAB Conselho Federal. Disponível em: <https://www.oab.org.br/>. 
Acesso em 20 de maio de 2020.

OAB Espírito Santo: Disponível em: <http://www.oabes.org.br/>. 
Acesso em 20 de maio de 2020.

Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região. Disponível em: <ht-
tps://www.trtes.jus.br/portal/>. Acesso em 20 de maio de 2020.

Ministério Público do Trabalho da 17ª Região. Disponível em: <ht-
tp://www.prt17.mpt.mp.br/>. Acesso em 20 de maio de 2020.

Legislação do período do COVID-19. Disponível em: <http://www.pla-
nalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/quadro_portaria.htm>. Acesso em 20 
de maio de 2020.

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômi-
cos (DIEESE). Disponível em: < https://www.dieese.org.br/>. Acesso 
em 20 de maio de 2020.

Portal da Industria – Industria contra o coronavirus. <https://www.por-
taldaindustria.com.br/canais/industria-contra-covid-19/> Acesso em 
20 de maio de 2020.

Comissão de Direito Trabalhista da OAB-ES | 31

Organização Internacional do Trabalho – OIT: https://www.ilo.org/bra-
silia/lang--en/index.htm

Sebrae. Disponível em: <https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSe-
brae>. Acesso em 20 de maio de 2020.

ADERES – Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Em-
presas e do Empreendedorismo. Disponível em: <https://www.es.go-
v.br/autarquias-e-orgaos/aderes>. Acesso em 20 de maio de 2020.



Ferramenta para cálculo do BEPER:
Calculadora CNI: <http://www.portaldaindustria.com.br/canais/indus-
tria-contra-covid-19/impacto-economico/#anchor-simulador>. 
Acesso em 20 de maio de 2020.

Calculadora DIEESE: ,http://www.dieese.org.br/calculadoramp936/ >. 
Acesso em 20 de maio de 2020.

Sites indicados:
OAB Conselho Federal. Disponível em: <https://www.oab.org.br/>. 
Acesso em 20 de maio de 2020.

OAB Espírito Santo: Disponível em: <http://www.oabes.org.br/>. 
Acesso em 20 de maio de 2020.

Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região. Disponível em: <ht-
tps://www.trtes.jus.br/portal/>. Acesso em 20 de maio de 2020.

Ministério Público do Trabalho da 17ª Região. Disponível em: <ht-
tp://www.prt17.mpt.mp.br/>. Acesso em 20 de maio de 2020.

Legislação do período do COVID-19. Disponível em: <http://www.pla-
nalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/quadro_portaria.htm>. Acesso em 20 
de maio de 2020.

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômi-
cos (DIEESE). Disponível em: < https://www.dieese.org.br/>. Acesso 
em 20 de maio de 2020.

Portal da Industria – Industria contra o coronavirus. <https://www.por-
taldaindustria.com.br/canais/industria-contra-covid-19/> Acesso em 
20 de maio de 2020.

Organização Internacional do Trabalho – OIT: https://www.ilo.org/bra-
silia/lang--en/index.htm

Sebrae. Disponível em: <https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSe-
brae>. Acesso em 20 de maio de 2020.

ADERES – Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Em-
presas e do Empreendedorismo. Disponível em: <https://www.es.go-
v.br/autarquias-e-orgaos/aderes>. Acesso em 20 de maio de 2020.

Comissão de Direito Trabalhista da OAB-ES | 32




