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MP 927
de 22 de março de 2020

1. TELETRABALHO

• A alteração será notificada ao empregado com antecedência de, no mínimo, 48 horas, por escrito ou
por meio eletrônico.

• As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, pela manutenção ou pelo fornecimento dos
equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do teletrabalho,
trabalho remoto ou trabalho a distância e ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado serão
previstas em contrato escrito, firmado previamente ou no prazo de trinta dias, contado da data da
mudança do regime de trabalho.

• O tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de trabalho normal do
empregado não constitui tempo à disposição, regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto se houver
previsão em acordo individual ou coletivo.

• Permitida a adoção de teletrabalho para Aprendizes e Estagiários.



MP 927
de 22 de março de 2020

2. ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

• Comunicação com no mínimo, 48 horas, por escrito ou por meio eletrônico, com a indicação do período
a ser gozado pelo empregado.

• Período igual ou superior a 05 dias corridos.

• Concedidas por ato do empregador, independente de haver período aquisitivo.

• Os trabalhadores que pertençam ao grupo de risco do coronavírus (covid-19) serão priorizados para o
gozo de férias, individuais ou coletivas.



MP 927
de 22 de março de 2020

2. ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

• O empregador poderá optar por efetuar o pagamento do adicional de um terço de férias após sua
concessão, até a data em que é devida o 13º salário, ou seja, até 20/12/2020.

• O eventual requerimento por parte do empregado de conversão de um terço de férias (venda de 10
dias) em abono pecuniário estará sujeito à concordância do empregador.

• O pagamento poderá ser efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias.

• As quitações irão ocorrer na rescisão, se esta ocorrer primeiro.



MP 927
de 22 de março de 2020

3. DO APROVEITAMENTO E DA ANTECIPAÇÃO DE FERIADOS

• Os empregadores poderão antecipar o gozo de feriados não religiosos federais, estaduais, distritais e
municipais e deverão notificar, por escrito ou por meio eletrônico, em no mínimo, 48 horas, mediante
indicação expressa dos feriados aproveitados.

• Os feriados poderão ser utilizados para compensação do saldo em banco de horas.

• O aproveitamento de feriados religiosos dependerá de concordância do empregado, mediante
manifestação em acordo individual escrito.



MP 927
de 22 de março de 2020

4. DO BANCO DE HORAS

• Ficam autorizadas a interrupção das atividades pelo empregador e a constituição de regime especial
de compensação de jornada, por meio de banco de horas, em favor do empregador ou do empregado,
estabelecido por meio de acordo coletivo ou individual formal, para a compensação no prazo de até 18
meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública.

• A compensação do saldo de horas poderá ser determinada pelo empregador independentemente de
convenção coletiva ou acordo individual ou coletivo.



MP 927
de 22 de março de 2020

5. DO DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DO FGTS

• Fica suspenso o recolhimento do FGTS pelos empregadores, referente às competências de março,
abril e maio de 2020, com vencimento em abril, maio e junho de 2020, respectivamente.

• O recolhimento das competências citadas poderá ser realizado de forma parcelada, sem a incidência
da atualização, da multa e dos encargos.

• O pagamento destas obrigações será quitado em até 06 parcelas mensais, com vencimento no sétimo
dia de cada mês, a partir de julho de 2020.

- Para usufruir desta prerrogativa, o empregador fica obrigado a declarar as informações, até 20 de
junho de 2020.



MP 927
de 22 de março de 2020

5. DO DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DO FGTS

• Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, a suspensão do FGTS ficará resolvida e o
empregador ficará obrigado:

- Ao recolhimento dos valores correspondentes, sem incidência da multa e dos encargos devidos, caso
seja efetuado dentro do prazo legal estabelecido para sua realização; e

- Nesta hipótese, as eventuais parcelas vincendas terão sua data de vencimento antecipada para o
prazo aplicável ao pagamento da rescisão.



MP 927
de 22 de março de 2020

5. DO DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DO FGTS

• Para quem for parcelar:

- A caixa realizará o parcelamento automaticamente, sem a necessidade de solicitação.

- A previsão é de que as guias sejam emitidas pela GRFGTS, mas ainda não há definição.

- Não haverá limite de parcela mínima.

- O vencimento das parcelas se dará todo dia 7 de cada mês iniciando em 07/07/2020 e finalizando em
07/12/2020.



MP 927
de 22 de março de 2020

Dois Artigos da MP 927, o 29º e 31º, foram cassados pelos STF.

Art. 29
Os casos de contaminação pelo coronavírus (covid-19) não serão considerados ocupacionais, exceto
mediante comprovação do nexo causal.

Art. 39
Flexibilizava a atuação dos auditores fiscais do trabalho, tornando as fiscalizações orientativas, com
algumas exceções.



MP 927
de 22 de março de 2020

A MP 927 deve se tronar lei, já aguardando votação no Senado.

Alterações previstas (não sancionadas):

• A permissão do desconto de férias antecipadas e usufruídas das verbas rescisórias no caso de pedido
de demissão se o período de aquisição não tiver sido cumprido pelo trabalhador.

• Retirada da necessidade de concordância por escrito do empregado na antecipação dos feriados
religiosos.

• Permissão de compensação de horas acumuladas em banco de horas também nos fins de semana.



MP 946
de 7 de abril de 2020

SAQUE ANTECIPADO DO FGTS

• O saque a que tem direito todo titular de conta do FGTS com saldo, incluindo contas ativas e inativas,
no valor de até R$ 1.045,00 por trabalhador.

• O pagamento do Saque Emergencial FGTS será realizado exclusivamente por meio de crédito em
Poupança Social Digital, acessadas pelo app CaixaTem. Que possibilitará transferência do recurso
para contas em qualquer banco.

• Os saques poderão ser feitos em postos de autoatendimento da Caixa e em lotéricas.

• O saque pode ser feito até 31 de dezembro de 2020.

• Central de Consulta
APP FGTS

Site fgts.caixa.gov.br
Central Telefônica CAIXA 111, opção 2

Internet Banking



MP 946
de 7 de abril de 2020

CALENDÁRIO DE SAQUE



MP 936
de 1 de abril de 2020

1. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO

Possibilidades Período Condições Garantia de Emprego

Reduzir em 
25%, 50%, 70%

a. Durante o estado de 
calamidade pública;
b. Utilizável por até 90 dias

a. para empregados que recebam salário 
mensal de até R$ 3.135,00: através de 
acordo individual entre empregador e 
empregado
b. para empregados que recebam salário 
mensal superior a R$12.202,12 : através de 
acordo individual entre
empregador e empregado;
c. empregados com salário mensal de R$ 
3.135,00 até R$ 12.202,11 :
c1. somente por acordo coletivo ou 
convenção coletiva ; OU
c2. acordo individual se a redução for de 
25%.

A empresa NÃO poderá demitir o 
empregado:
a. durante o período do acordo; e.
b. após o fim do acordo deverá 
manter o empregado pelo mesmo
prazo que durou o acordo.



MP 936
de 1 de abril de 2020

2. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Período Condições Garantia de Emprego Ponto de Atenção

a. Durante o estado de 
calamidade pública 

b. Prazo máximo de 
suspensão por 60 dias, que 
poderão ser fracionados em 
2 períodos de 30 dias.

c. Empregador deve 
comunicar ao empregado 
até 2 dias corridos antes da 
suspensão

a.Acordo Individual entre 
empregador e empregado.                                                                    
b. Empregador deve  continuar 
a pagar todos os benefícios 
concedidos aos empregados 
com trabalho suspenso.
c. Empregado não pode 
trabalhar, nem parcialmente, 
nem por meio de teletrabalho, 
trabalho remoto ou trabalho à 
distância.

A empresa NÃO poderá 
demitir o empregado:

a. durante o período do 
acordo; e
b. após o fim do acordo deverá 
manter o empregado pelo 
mesmo prazo que durou o 
acordo.

Empresas com Receita Bruta em 
2019 superior a R$ 4.800.000:

a. só poderão suspender o 
contrato se pagar ao empregado 
ajuda compensatória de 30% do 
salário mensal durante o 
período de suspensão.    

Esta ajuda não terá incidência 
de encargos/tributos.



MP 936
de 1 de abril de 2020

3. BENEFÍCIO EMERGENCIAL

REDUÇÃO da Jornada de Trabalho Salário reduzido em 25%, 50% ou 
70%

Sobre a parcela do salário reduzida, 
conforme o caso:

25% do valor que teria direito nos seguro 
desemprego; ou
50% do valor do seguro desemprego; ou
70% do valor do seguro desemprego

SUSPENSÃO do contrato de trabalho (em 
Receita Bruta superior a R$ 4,8 milhões 
em 2019)

Ajuda compensatória mensal no 
valor de 30% do valor do salário.  
Essa ajuda não incide nenhum 
tributo.

70% do valor a que teria direito no seguro 
desemprego

SUSPENSÃO do contrato de trabalho (em 
Receita Bruta até R$ 4,8 milhões em 2019) Não recebe. 100% do valor a que teria direito no 

seguro desemprego



MP 936
de 1 de abril de 2020

4. PORTARIA 10.486 de 22/04/2020

NÃO terá acesso ao benefício, caso:

• Esteja ocupando cargo ou emprego público, cargo em comissão de livre nomeação e exoneração ou
seja titular de mandato eletivo.

• Receba benefício continuado da Previdência Social, com exceção de pensão por morte e auxílio-
acidente.

• Seja aposentado.

• Esteja recebendo seguro-desemprego.

• Esteja recebendo bolsa de qualificação profissional, da Lei nº 7.998/90.



MP 936
de 1 de abril de 2020

4. PORTARIA 10.486 de 22/04/2020

• Admitidos após o dia 1º de abril NÃO terão direito ao benefício.

Empregados informados no eSocial ou constante na base do CNIS até 2 de abril de 2020

• Portaria SEPRT13.699 - Publicada em 05/06/2020

• Cargos de Confiança e de Remuneração Variável: se for verificada exigência para que o empregado
mantenha o mesmo nível de produtividade, o acordo será inválido.



MP 936
de 1 de abril de 2020

4. PORTARIA 10.486 de 22/04/2020

Cálculo:

• Para a média são usadas as 03 últimas remunerações. O governo irá cruzar esses dados com o CNIS
(Cadastro Nacional de Informações Sociais), cuja base de dados é alimentada pelo eSocial e pela
GFIP/SEFIP.

• Se na base do CNIS não constar a remuneração de alguns dos três meses, o mês que faltar será
desconsiderado.

E se não tiver base de remuneração no CNIS? Aí será considerado um salário mínimo (R$ 1.045,00) para a
base!

• O empregado intermitente tem direito ao benefício, no valor de R$ 600,00 por 03 meses, automaticamente e
não precisa ser declarado.



MP 936
de 1 de abril de 2020

4. PORTARIA 10.486 de 22/04/2020

Recurso: 

• Na hipótese de indeferimento do BEm ou de seu arquivamento por não atendimento de exigências de
regularização das informações, o empregador será notificado dos motivos da decisão e poderá interpor
recurso no prazo de 10 (dez) dias corridos

• O prazo para julgamento do recurso de que trata o caput é de até 15 (quinze) dias corridos, contados da data
da interposição.

• Julgado procedente o recurso, a data de início do benefício será mantida na data da informação do acordo, e a
primeira parcela do BEm será incluída no próximo lote de pagamento posterior à decisão.



MP 936
de 1 de abril de 2020

4. PORTARIA 10.486 de 22/04/2020

Cessação: 

• Data fim do acordo.

• Quando o empregador solicitar que o empregado retorne ao trabalho normal.

• Se o empregado se recusar a voltar.

• Se o empregado começar a receber benefício da Previdência, ou Seguro Desemprego ou ainda tomar posse
de cargo público durante o acordo.

• Se for comprovado fraude ou falsidade nas informações.

• Se o empregado vier a óbito.



PLC 15/2020 Torna lei MP 936

Já aguardando sanção presidencial

QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NA REDAÇÃO?

• Os prazos da suspensão de contrato e redução de jornada e salário poderão ser prorrogáveis por prazo
determinado em ato do Poder Executivo. De forma setorial, departamental, parcial ou na totalidade dos
postos de trabalho.

• Os atos necessários à pactuação dos acordos individuais escritos de que trata este artigo poderão ser
realizados por quaisquer meios físicos ou eletrônicos eficazes.

• Na redução de jornada, o empregado poderá complementar a contribuição do INSS. A complementação
também é facultativa ao empregado intermitente.

• No caso da empregada gestante, a garantia provisória de emprego será por período equivalente ao acordado
para a redução da jornada de trabalho e do salário ou para a suspensão temporária do contrato de trabalho,
contado a partir do término do período da garantia estabelecida na alínea b do inciso II do caput do art. 10 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



PLC 15/2020 Torna lei MP 936

Já aguardando sanção presidencial

QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NA REDAÇÃO?

• Ocorrido o evento caracterizador do início do benefício de salário-maternidade:

I - o empregador deverá efetuar a imediata comunicação ao Ministério da Economia.

II - a aplicação das medidas do BEM será interrompida.

III - o salário-maternidade será pago à empregada considerando-se como remuneração integral ou último salário
de contribuição os valores a que teriam direito sem a aplicação das medidas trabalhistas/BEM.



PLC 15/2020 Torna lei MP 936

QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NA REDAÇÃO?

• A Ajuda Compensatória poderá ser deduzida:

- na determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real.

- dos rendimentos do trabalho não assalariado da pessoa.

- deduzida dos rendimentos tributáveis recebidos pelo empregador doméstico, sujeitos ao ajuste anual na
declaração de rendimentos.

- deduzida do resultado da atividade rural.

- aplica-se às ajudas compensatórias mensais pagas a partir do mês de abril de 2020.



PLC 15/2020 Torna lei MP 936

QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NA REDAÇÃO?

• Limites de Faixas Salariais:

I - com salário igual ou inferior a R$ 2.090,00, na hipótese de o empregador ter auferido, no ano-calendário de
2019, receita bruta superior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais);

II - com salário igual ou inferior a R$ 3.135,00, na hipótese de o empregador ter auferido, no ano-calendário
de 2019, receita bruta igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais);

• Serão implementadas por meio de acordo individual escrito ou de negociação coletiva aos empregados.



PLC 15/2020 Torna lei MP 936

QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NA REDAÇÃO?

• Para os empregados não enquadrados nas faixas, as medidas somente poderão ser estabelecidas por
convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, salvo nas seguintes hipóteses, nas quais se admite a
pactuação por acordo individual escrito:

I – redução proporcional de jornada de trabalho e de salário de 25%;

II - redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou suspensão temporária do contrato de trabalho
quando do acordo não resultar diminuição do valor total recebido mensalmente pelo empregado, incluídos
neste valor o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, a ajuda compensatória mensal
e, em caso de redução da jornada, o salário pago pelo empregador em razão das horas de trabalho.



PLC 15/2020 Torna lei MP 936

QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NA REDAÇÃO?

• Para os empregados aposentados, a implementação das medidas de redução proporcional de jornada de
trabalho e de salário ou suspensão temporária do contrato de trabalho por acordo individual escrito somente
será admitida quando, além do enquadramento em alguma das hipóteses de autorização do acordo individual
já apresentadas, houver o pagamento, pelo empregador, de ajuda compensatória, o valor da ajuda
compensatória mensal deverá ser, no mínimo, equivalente ao do benefício que o empregado receberia.



PLC 15/2020 Torna lei MP 936

QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NA REDAÇÃO?

• Os acordos individuais de redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária do
contrato de trabalho, deverão ser comunicados pelos empregadores ao respectivo sindicato da categoria
profissional, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contado da data de sua celebração.

• Se, após a pactuação de acordo individual na forma deste artigo, houver a celebração de convenção
coletiva ou acordo coletivo de trabalho com cláusulas conflitantes com as do acordo individual, deverão ser
observadas as seguintes regras:

I – a aplicação das condições estabelecidas no acordo individual em relação ao período anterior ao da
negociação coletiva;

II – a partir da vigência da convenção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho, a prevalência das condições
estipuladas na negociação coletiva, naquilo em que conflitarem com as condições estipuladas no acordo
individual.



PLC 15/2020 Torna lei MP 936

QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NA REDAÇÃO?

• Quando as condições do acordo individual forem mais favoráveis ao trabalhador, prevalecerão sobre a
negociação coletiva.

• As cláusulas das convenções coletivas ou dos acordos coletivos de trabalho vencidos ou vincendos, salvo
as que dispuserem sobre reajuste salarial e sua repercussão nas demais cláusulas de natureza econômica,
permanecerão integrando os contratos individuais de trabalho, no limite temporal do estado de calamidade
pública, e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva.

• A dispensa sem justa causa do empregado pessoa com deficiência será vedada.



PLC 15/2020 Torna lei MP 936

QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NA REDAÇÃO?

• Não se aplica o Art. 486, durante o estado de calamidade pública.

Art. 486 - No caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade
municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da
atividade, prevalecerá o pagamento da indenização, que ficará a cargo do governo responsável.

• Alterações na Lei 10.101/2000 – PLR



DESLIGAMENTOS

• Prerrogativa do Empregador

• Aviso Prévio

• Saldo de salários

• 13º Salário Proporcional

• Férias vencidas, se for o caso

• Férias proporcionais

• 1/3 de Férias

• Multa FGTS 40%

• Seguro Desemprego, se cumpridos os requisitos

1. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA



DESLIGAMENTOS

• Indenização MP 936

I – 50% do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego. Redução de
jornada de trabalho e de salário igual ou superior a 25% e inferior a 50%.

II – 75% do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego. Redução de
jornada de trabalho e de salário igual ou superior a 50% e inferior a 70%.

III – 100% do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego. Redução
de jornada de trabalho e de salário em percentual superior a 70% ou de suspensão temporária do contrato de
trabalho.

1. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA



DESLIGAMENTOS

• Art. 484-A da CLT

• Por metade:
a) o aviso prévio, se indenizado; e

b) a indenização sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

II - na integralidade, as demais verbas trabalhistas.

• Saque de apenas 80% do saldo do FGTS.

• Não dá direito de acesso ao Seguro Desemprego.

2. ACORDO ENTRE AS PARTES



DESLIGAMENTOS

• Art. 501/502 da CLT

• A princípio a CLT permite a Força Maior nos casos em que a força maior ocasiona a extinção da empresa.

• Verbas rescisórias como 13º Salário, Saldo de Salário, Férias e 1/3 de Férias, integrais.

• À metade, multa FGTS.

• Não há aviso prévio.

3. FORÇA MAIOR



OBRIGADA!

www.maxfolha.com.br
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