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Objetivos desta Live

Os Governos Federal, Estadual e Municipal (caso de S. J.
Campos) decretaram Estado de Calamidade de Saúde
Pública. - Como ficam os Direitos em Geral?

Recomendações de isolamento social, redução da circulação
de pessoas - saúde, trabalho e economia – riscos;

Como ficam as regras trabalhistas entre Empregador x
Empregado nesse período? (Medidas Provisórias: 927 e 928 de 22-03-
2020)

Quais as medidas econômicas de cunho trabalhista, para ajuda
as empresa e a sociedade foram editadas? O que esperar?
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Sistema Constitucional das Crises
A ordem constitucional de um país é caracterizado pelo equilíbrio
na sociedade.

O desequilíbrio na sociedade em face da (i) invasão do país, (ii)
defesa da soberania, (iii) manifestação de calamidades de
grandes proporções (natural), atingem a ordem pública e a paz
social.

Ocorrendo essas situações temos o sistema constitucional das
crises: (a) Estado de Defesa e depois o (b) Estado de Sítio.

Hoje estamos diante do “Estado de Defesa”, declarado por
nosso Governantes.
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O Estado de Calamidade de Saúde Pública
Ato Normativo Data Autoridade Declara ou Decreta

Portaria 188 03/02/2020 Min. Saúde
Declara Emergência em Saúde Pública de 
Importância Internacional

Lei nº 13.979                  06/02/2020 Presidente da República

Medidas de enfrentamento da Emergência 
de Saúde Pública: (i) Isolamento, (ii) 
Quarentena, (iii) afastamento exame 
compulsório 

Decreto Legislativo nº 6 20/03/2020
Congresso Nacional       

(Senado + Câmara dos 
Deputados)

Libera as metas fiscais - controle de gastos –
Calamidade Pública

Medida Provisória 927 23/03/2020 Presidente da República
Medidas Trabalhistas para Estado de 
Calamidade Pública (Reafirma)

Portaria 133 23/03/2020
Ministro da Saúde & 

ANVISA
Restringe entrada de estrangeiros no país -
30 DDL

Decreto n. 10.289 24/03/2020 Presidente da República Comitê de Gerenciamento de Crise

Medida Provisória 928 24/03/2020 Presidente da República Revoga art. 18 da MP 927

Foco na manutenção das vidas 
das pessoas, dos empregos, da 

economia do país.
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Orientações Trabalhistas em Tempo de Crise

Base Legal PRESCRIÇÃO NOTAS

Assim, riscos de mercado comum podem ser atribuídos a empresa.

Entretanto, há de se observar que está prescrito na Lei que 15 dias de afastamento 

compõe o risco do Empregador, o resto é do INSS, por isto pagamos: (i) Contribuição 

Previdenciária Patronal, (ii) Seguro de Acidente do Trabalho, (iii) Sistema S

Art. 170, III 

da CF/88

Arts. 5o e 6o §1o obrigam o compartilhamento de informações de pessoas infectadas as autoridades, não a empresa, um equivoco 

ao nosso ver, pois tratando-se de risco as demais pessoas da empresa, deveria compartilhar com a empresa. (Base a NR 

SESMT cc Lei Geral de Proteção de Dados LGPD)

Lei 13.979 de

03/02/2020

Trata da Função Social da Empresa, e da Ordem Econômica e Financeira, assegurando existência digna. Além do parágrafo único 

que assegura a atividade econômica.

Basicamente a pessoa infectada está no item (i), seus familiares e pessoas que tiveram contato (ii) e exames compulsórios para os que 

tenham sintomas.

Importante: O Médico do Trabalho é o responsável deliberar os casos suspeitos, a empresa só orienta a buscar o médico e avaliação.

Art. 2o

da CLT

A CLT prescreve que o RISCO da atividade 

econômica é do empregador;

Lei Federal - Presidente impõe medidas de enfrentamento da crise de saúde pública internacional ao Brasil.

Define: (i) isolamento, (ii) quarentena e (iii) afastamento para exames compulsórios.
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Base Legal PRESCRIÇÃO NOTAS
Se a atividade de sua empresa permitir o desenvolvimento das atividades de seus empregados de forma remota, com a 

alocação desses nas suas residências, este poderá trabalhar em "home office", a partir de sistemas informatizados, uso de 

tecnologias que permitam seu desenvolvimento. Sua empresa deve elaborar um Adendo ao Contrato de Trabalho (escrito), 

alterando o modelo do trabalho presencial para não presencial. A eventual vinda a empresa para reuniões e ou 

esclarecimentos não descaracterizará o "home office".

É claro que o empregado deverá aceitar o novo modelo de Contrato, não podendo haver recusa ilegítima, ciente de que os 

interesses públicos devem prevalecer sobre os interesses pessoais das partes (art. 8o da CLT), caso que se impõe.

TELETRABALHO 

"home office"

Art. 75A e seguintes 

da CLT

A empresa deve pactuar que a mesma jornada de trabalho será mantida, com jornada de trabalho mais livre, de forma que a 

seja pactuado não haver horas extras, ou trabalho noturno, exceto se a empresa autorizar expressamente o trabalho.

Orientações Trabalhistas em Tempo de Crise

Art. 2o cc art. 4o 

da MP n. 927

Exclusivo critério do Empregador; prévio aviso de 48h escrito ou eletrônico. O tempo de uso de aplicativos ou programas não 

caracteriza tempo a disposição, prontidão ou sobreaviso - exceto se pactuado expressamente. Permite aplicar até aos 

estagiários e aprendizes.

MP N. 927 Arts 2º cc art. 4º 
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Base Legal PRESCRIÇÃO NOTAS

As férias são concedidas por determinação dos Empregadores, visando interesse da empresa. 

As empresas podem esgotar seus saldos de férias, se puder paralisar seus empregados.

Pré-Aviso de Férias (art. 135 CLT - 30 dias) - Pagamento efetuado 2 dias antes do início do gozo das férias.

Férias - Art. 136 da 

CLT

Orientações Trabalhistas em Tempo de Crise

Adicional de 1/3 de férias pode ser pago até 

a data que é devida a gratificação natalina 

(20 de dezembro de 2020)

O Pagamento da remuneração das férias poderá ser pago até o 5o dia útil do 

mês subsequente ao inicio do gozo.

Podem ser concedidas por ato do empregador, mediante prévio aviso de 48 horas, por escrito ou meio eletrônico, com 

indicação do período de gozo. Mínimo de 5 dias; pode conceder ainda que período aquisitivo não tenha transcorrido; pode 

antecipar períodos futuros, mediante acordo individual.Art. 2o cc arts. 6o 

ao 10o

da MP n. 927

MP n. 927 arts. 2º cc arts. 6º ao 10º 
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Orientações Trabalhistas em Tempo de Crise

Base Legal PRESCRIÇÃO NOTAS

O Empregador poderá conceder férias coletivas a todos os empregados da empresa ou a determinados setores, a seu critério. O 

parágrafo segundo prevê Prévio Aviso ao Ministério do Trabalho de 15 dias, o que em face da situação de emergência, Calamidade 

Pública, pode ser igualmente relativizado, como comentado acima.

Aqui está presente o interesse social, de preservar os empregados, de evitar uma contaminação e agravamento da crise de saúde 

publica, muito mais que a consequente queda de volume de vendas, serviços ou produção.

Férias Coletivas - 

Art. 139 da CLT

Art. 2o cc

arts. 11o e 12o

da MP n. 927

Permite notificação com prévio aviso de 48 hs, não tem limites mínimos de dias, nem limite máximo de períodos anuais. Esta 

dispensado a comunicação prévia aos Min. Trabalho ou Sindicatos.

MP N. 927 Arts 2º cc arts. 11º e 12º 
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Base Legal PRESCRIÇÃO NOTAS

Banco de Horas

Art. 59

da CLT

Segundo o art. 59 da CLT no parágrafo 5o, a empresa poderá pactuar com seu empregado, individualmente, as 

compensações de horas desde que compensadas essas horas em no máximo 6 meses. 

Compensações em períodos maiores que 6 meses é necessário Acordo com Sindicato da Categoria. Nos termos do art. 61 

parag. 3o da CLT - força maior (caso em questão) quando o empregado retornar, ele poderá compensar essas horas por até 

45 dias, no limite de 2hs por dia, ou seja, 90 horas, para os caso da empresa não ter adotado o Banco de Horas.

Orientações Trabalhistas em Tempo de Crise

Art. 2o cc art. 14o  

da MP n. 927

Autoriza a interrupção das atividades do empregador, e compensação especial por meio de Banco de Horas, por meio de 

acordo individual ou coletivo (escrito - formalizado), em período de até 18 meses. Mantem o limite de prorrogação de 2 (duas) 

horas por dia, limitado a jornada máxima de 10h.

MP N. 927 Arts 2º cc art. 14º 

Antecipação de 

Feriados - art. 13o 

da MP n. 927

Durante o estado de calamidade pública que se refere o art. 1o, os empregadores poderão antecipar o gozo de feriados, notificando de 

forma escrita ou eletrônica (e-mail, WhatsApp, outros) com 48 horas, indicando o(s) feriado(s) aproveitado(s). Esses feriados podem 

ser alocados ao Banco de Horas para compensação posterior. Feriados religiosos devem ter a concordância do empregado (escrita). 

Material atualizado até 
26/03/2020!



Orientações Trabalhistas em Tempo de Crise

Base Legal PRESCRIÇÃO NOTAS

Suspenso exames 

SESMT - Art. 15

da MP 907

Doença Ocupacional 

- Não Configuração - 

Art. 29o MP 927

Suspenso exames médicos do trabalho, exceto demissional (dispensado se periódico maior 180 

dias). Deverão ser realizados no prazo de 60 dias após fim da crise. Suspenso treinamentos 

periódicos SESMT (após final da crise prazo 90 dias). Podem ser mantidas as CIPAS (fim de 

mandato) e suspensos processos eleitorais.

Casos de contaminação por coronavirus não serão considerados doenças ocupacionais, 

exceto se comprovado nexo causal com a atividade laboral.

Lei 8.212/91 cc 

Lei 9.528/97 cc

IN RFB 971/2009

Caso de Empregado contaminado pelo Coronavírus - Isolamento

Do 16a dia em diante, o empregado passa a ser custeado pelo INSS, afastando-se para o 

tratamento pelo tempo que os profissionais de saúde assim entenderem, até ter alta e possa voltar 

as suas atividades. 

No caso de um empregado detectado como contaminado pelo COVID-19, os primeiros 15 dias 

de afastamento serão consideradas faltas justificadas (médicas) e a empresa, como de costume, 

arcará com os custos dos salários do Empregado.
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Orientações Trabalhistas em Tempo de Crise

Base Legal PRESCRIÇÃO NOTAS

Possibilidade de 

Prorrogação de 

Acordo ou 

Convenção Coletiva - 

 Art. 30 da MP 927

Fiscal do Trabalho 

atuará de forma 

orientadora. Art. 31 

MP 927

Exceto nos casos de falta de registro do empregado, situação de grave e iminente risco, 

ocorrência de acidente do trabalho fatal (apuração de nexo causal), trabalho escravo ou 

infantil.

Possibilidade de Prorrogação de Acordo ou Convenção Coletiva vencidas ou vincendas no 

curso da MP, pelo prazo de 90 dias, a critério do Empregador.
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RATIFICADAS ATOS ANTERIORES A MP

Art. 36 da MP 927 convalida, ratifica (confirma) as
medidas trabalhistas adotadas por empregadores
até 30 dias antes da edição da MP 927.

Retroage a 22 de fevereiro os efeitos, se não
contraria a MP 927.
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Prorroga Prazo da CND RFB-PGFN

O parágrafo 5º do art. 37 prolonga a validade
das CND’s da RFB e PGFN por 180 dias a
contar da emissão da certidão, podendo ser
prorrogado por outro ato do referido órgão.
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Orientações Trabalhistas em Tempo de Crise

Base Legal PRESCRIÇÃO NOTAS

A redução de jornada pode ser de até 25%, ou seja, de 8 para 6 horas, com a proporcional redução dos salários.

Durante o período que perdurar a redução, as empresas não podem dispensar seus empregados.

As Empresas precisam avaliar se existe previsão nas Convenções ou Acordos Coletivos, para regular a matéria. Caso não exista, por 

força do Art. 611-A da CLT, introduzido pela Reforma Trabalhista, deverá ser tratado nesses acordos, ainda que individuais. Pois é 

matéria reservada ao sindicato a redução de jornada x redução de salários. Ainda no estado de Força Maior (Emergência), até que o 

Governo edite uma medida melhor, é necessária a participação do Sindicato.

Estamos diante de casos de Prejuízos que podem ser comprovados pelas empresas - é lícita a redução de jornada.

Art. 503

da CLT

Força Maior - acontecimento inevitável em relação a vontade do empregador, para o qual este não concorreu, direta ou indiretamente. 

É necessário que para a aplicação da Força Maior (§2o) tenha ocorrido impacto econômico substância na empresa, em face do ato 

que a acometeu.

As Empresas, por medida de segurança, devem se adequar, especialmente pelo disposto na Lei n. 13.979/20 da Presidência da 

República que reconhece a gravidade da COVID-19, da Port. do Min.da Saúde n. 188/20 que declarou a Emergência em Saúde 

Pública de Importância Nacional (ESPIN), bem como dos diversos Decretos expedidos pelo Governador do Estado de São Paulo 

declarando de medidas emergenciais (Dec. 64.865 de 18/03/2020) e no há dois dias (20/03) reconhecimento do estado de 

CALAMIDADE PÚBLICA decorrente da pandemia do Corona Vírus. Ao nosso ver, está comprovado o estado de Força Maior da CLT. 

Art. 501

da CLT

MP 927 – Art. 2º 

Art. 2o da MP n. 

927

Durante o estado de calamidade pública que se refere o art. 1o, empregado e empregador podem celebrar acordo 

individual ESCRITO, que preponderam sobre demais instrumentos normativos, legais e negociais.
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Medidas Econômicas

Postergado (diferido) o pagamento do FGTS:

Meses competências: março, abril e maio

Vencimentos: abril, maio e junho

Declarar GFIP as informações do FGTS (mod.1): até 20/06 

Forma de Pagamento: até 6 Parcelas (sem multas e juros)

Vencimento: a partir 7 de julho de 2020

Prorrogada a CND FGTS emitidas antes da MP por 90 dias.

Base Legal: art. 19 e 20 da MP 927 22-03-2020 cc Circular CEF n° 893 24-03-2020 
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Medidas Econômicas

Antecipa abono anual (integral ou proporcional) em
2020 para beneficiários do INSS:

1ª parcela - 50%: pago abril, junto com demais benefícios;

2ª parcela – saldo (50% menos descontos), pago em maio.

Base Legal: arts. 34 e 35 da MP 927 22-03-2020 cc Circular CEF n° 893 24-03-2020 
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Nossa intenção é contribuir para redução da
sensação de “medo” que passa a sociedade,
permitindo que empregadores mantenham suas
empresas vivas, os empregos, assim, a economia do
país.

Obrigado e boa noite a todos.

Dimas
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