
COVID-19 – CORONAVÍRUS – IMPACTOS 
NAS RELAÇÕES TRABALHO

CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 
927, DE 22 DE MARÇO DE 2020

REALIZAÇÃO:



 INTRODUÇÃO

• As relações de trabalho, são regidas
por inúmeros princípios/normas que
se encontram resguardados em nossa
Constituição Federal de 1988, como
também na Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT, dentre os quais
podemos destacar os seguintes:

• Proteção à Vida – Art. 5º - CF/88

• Redução dos Risco Inerentes ao
Trabalho – Art. 7º, inciso XXII –
CF/88

• Não prevalência do Interesse
Público em relação aos Interesses
de Classe/Particular – Art. 8º -
CLT



 OBJETIVO

• Diante do atual cenário nacional e mundial,
atinente ao COVID-19 – NOVO CORONAVÍRUS, o
qual é altamente contagioso, não existindo, até o
presente momento, qualquer vacina ou
medicamento para fins de obstar sua proliferação
na sociedade, é que as autoridades findaram por
restringir algumas atividades públicas e privadas,
para conter o avanço do referido vírus;

• Desta forma buscamos apresentar soluções
alternativas, a fim de minimizar os impactos
negativos nas atividades de nossos clientes;

• Demonstrar, ainda, medidas que poderão ser
adotadas para preservação do emprego e da
renda, almejando o enfrentamento do estado de
calamidade;



 PRINCÍPIO DA ALTERIDADE

• O princípio da alteridade nada mais é do que a plena assunção
dos riscos da atividade econômica pelo empregador. Todo e
qualquer tipo de ônus proveniente da atividade é único e
exclusivo do empregador;

• Entendemos, porém, que não há como responsabilizar o
empregador, no atual caso de contaminação do
CORONAVÍRUS, por motivo de FORÇA MAIOR, nos termos do
Art. 501, da CLT. Contudo, deve o empregador tomar ações que
busquem reduzir o risco de contágio;



• Por conseguinte, cabe-nos apresentar os meios pelos quais, o
empregador pode vir a minimizar seus prejuízos, ante a
presente situação de pandemia, conforme disciplinado pela
MP nº 927, de 22 de março de 2020, a qual prevê a
possibilidade de celebração de acordo individual entre
empregado e empregador, o qual, no presente estado de
calamidade, poderá prevalecer sobre os demais instrumentos
normativos, legais e negociais, desde que seja respeitada a
Constituição Federal;



 MEDIDAS PREVISTAS NA MP Nº 927/2020

• Teletrabalho;

• Antecipação de férias individuais;

• Concessão de Férias coletivas;

• Aproveitamento e antecipação de feriados;

• Banco de Horas;

• Suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho;

• Diferimento do recolhimento do FGTS;



 TELETRABALHO / HOME-OFFICE

 Regulamentação – Art. 75-A ao Art. 75-E, da CLT – Contudo
diante da situação de Calamidade Pública a MP nº 927, de 22
de março de 2020, passou a disciplinar algumas matérias;

 Conceito – Trabalho fora das dependências físicas do
empregador – Utilização preponderante de meios
tecnológicos de informação e comunicação;

 Não submissão ao regime de jornada convencional – Art. 62,
inciso III, da CLT;



 Diante do estado de calamidade pública a MP nº 927/2020,
vem flexibilizar a forma de alteração do regime de trabalho
presencial para teletrabalho, cabendo ao empregador definir,
de modo unilateral, quais empregados irão assumir esta nova
modalidade de trabalho, não sendo (Segundo MP nº
927/2020):

 Acordo individual ou coletivo;

 Registro prévio no contrato individual de trabalho;

 Concordância do empregado;

 Alteração do regime contratual presencial para teletrabalho
requer notificação do empregado com antecedência de no
mínimo 48 (quarenta e oito) horas, por meio escrito ou
eletrônico; (Segundo MP nº 927/2020)



 As disposições relativas a infraestrutura e fornecimento de
equipamentos e custeio de despesas, devem constar em contrato
escrito, o qual será firmado (Segundo MP nº 927/2020):

 Previamente, antes da mudança do regime de trabalho
presencial para o teletrabalho; ou

 No prazo de 30 (trinta) dias, contados da mudança do
regime de trabalho presencial para o teletrabalho;

 Caso o empregado não possua instrumentos/infraestrutura para
realização do teletrabalho, cabendo ao empregador o
fornecimento de tais equipamentos em regime de comodato e
pagamento/custeio de serviços de infraestrutura (não possui
natureza salarial);

 Em caso de impossibilidade de fornecimento pelo regime de
comodato, o período de jornada normal de trabalho será
computado como tempo de trabalho à disposição do
empregador; (Segundo MP nº 927/2020)



 O tempo de utilização de aplicativos e programas de
comunicação fora da jornada de trabalho não caracteriza
Tempo à disposição, regime de prontidão ou sobreaviso, salvo
previsão em acordo individual ou coletivo; (Segundo MP nº
927/2020)

 O regime de Teletrabalho/Trabalho Remoto/Trabalho a
Distância poderá ser adotado para estagiários e aprendizes;
(Segundo MP nº 927/2020)



 ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

• A MP nº 927/2020, disciplinando a matéria
referente a concessão de férias, trouxe inovação a
respeito da possibilidade de antecipação de
férias, seja com período aquisitivo completo ou
não, como também possibilidade de gozo de
férias futuras;

• Para o exercício da antecipação das férias, é
preciso comunicação prévia do empregado em
um prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas,
que poderá ser realizado por meio escrito ou
eletrônico, onde nesta comunicação deverá ser
informado o período de gozo de férias; (Segundo
MP nº 927/2020)



• O gozo das Férias Antecipadas não poderá ser
inferior a 5 (cinco) dias corridos; Podendo, ainda,
na época da antecipação das férias de período
aquisitivo completo ou não, Empregado e
Empregador negociarem períodos futuros de
férias, mediante Acordo Individual Escrito;
(Segundo MP nº 927/2020)

• Os empregados no Grupo de Risco do COVID-19,
tem prioridade na antecipação das férias
individuais ou coletivas; (Segundo MP nº
927/2020)



• Durante o Estado de Calamidade, o empregador
poderá suspender períodos de férias ou licenças
não remuneradas dos profissionais da área da
saúde, ou que desempenhem funções essenciais
mediante comunicação formal da decisão ou por
escrito ou meio eletrônico, PREFERENCIALMENTE
com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito)
horas; (Segundo MP nº 927/2020)



• O pagamento da remuneração das férias
concedidas em razão do estado de calamidade
poderá ser realizado até o 5º dia útil, do mês
subsequente, ao início da concessão das férias,
não estando o empregador adstrito ao prazo
previsto no Art. 145, da CLT; (Segundo MP nº
927/2020)

• As férias concedidas durante o estado de
calamidade pública poderá ter o adicional de
1/3 constitucional, pago até à data da última
parcela do 13º salário; Caso o empregado,
tenha interesse na percepção do abono
pecuniários, esse benefício fica sujeito
deliberação do empregador, o qual terá o prazo
para pagamento até a última parcela do 13º
salário; (Segundo MP nº 927/2020)



• Em caso de rescisão do contrato de trabalho, o
empregador deverá pagar ao empregado o valor
ainda não adimplido das férias e o respectivo
terço constitucional, juntamente com as verbas
rescisórias; (Segundo MP nº 927/2020)



 FÉRIAS COLETIVAS – MP Nº 927/2020

 Durante o Estado de Calamidade, a critério do empregador,
pode ser concedidas férias coletivas a todos os empregados
de uma empresa ou de determinados estabelecimentos ou
setores da empresa; (Segundo MP nº 927/2020)

 O empregador, durante o estado de calamidade, fica
dispensado das regras do Art. 139, da CLT, não estando
limitado a concessão de uma quantidade máxima de férias
coletivas anuais, e período mínimo de dias corridos para
gozo das férias coletivas; (Segundo MP nº 927/2020)

 Aos empregados afetados pela decisão de concessão de
férias coletivas, deverá o empregador comunicar a estes
trabalhadores, no prazo mínimo de 48 (quarenta e oito)
horas. Ademais não subsiste a obrigatoriedade de
comunicação prévia ao órgão local do Ministério da
Economia e ao Sindicato da categoria profissional; (Segundo
MP nº 927/2020)



 DO APROVEITAMENTO E DA 
ANTECIPAÇÃO DE FERIADOS

 Segundo disciplina da MP nº 927/2020, durante o
período de calamidade, poderá o empregador antecipar
feriados NÃO RELIGIOSOS Federais, Estaduais e
Municipais, devendo os empregados beneficiados
serem notificados com antecedência mínima de 48
(quarenta e oito) horas;

 Deverá constar na referida notificação a indicação
expressa dos feriados aproveitados, havendo a
possibilidade de que a antecipação de tais feriados
sejam utilizados para compensação do saldo de banco
de horas; (Segundo MP nº 927/2020)

 A antecipação de feriados religiosos depende de
Concordância do empregado sob a forma de Acordo
Individual Escrito; (Segundo MP nº 927/2020)



 COMPENSAÇÃO/PRORROGAÇÃO DE JORNADA
SOB A ÉGIDE DA MP Nº 927, DE 22 DE MARÇO DE 2020

 Durante o Estado de Calamidade o empregador fica autorizado a
interromper suas atividades, posto que a atual situação é
considerada força maior, podendo ainda constituir um Regime
Especial de Compensação de Jornada em que poderá ser criado
Banco de Horas, em favor do Empregador ou Empregado,
mediante Acordo Coletivo ou Individual Formal, onde o prazo de
compensação será de até 18 (dezoito) meses após a data de
encerramento do estado de calamidade; (Segundo MP nº
927/2020)

 A compensação do período interrompido, deverá ser feita
mediante prorrogação de até duas horas diárias, não podendo, a
jornada, exceder a dez horas diárias. Deve ser salientado que a
compensação de saldo de hora será determinada pelo
Empregador, independentemente CCT, ACT ou Acordo Individual;
(Segundo MP nº 927/2020)



 DA SUSPENSÃO DE EXIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 
EM SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO

 Durante o estado de calamidade Pública o empregador está
dispensado da realização de Exames Médicos Ocupacionais,
Clínicos e Complementares, porém os exames demissionais
continuarão a ser obrigatórios, salvo quando o empregado for
dispensado e seu último exame ocupacional tenha sido
realizado há menos de 180 (centos e oitenta) dias; (Segundo
MP nº 927/2020)

 Contado da data do encerramento do estado de calamidade, o
empregador estará obrigado, à realização dos Exames Médicos
Ocupacionais, Clínicos e Complementares no prazo de 60
(sessenta) dias; (Segundo MP nº 927/2020)

 Na hipótese de o médico coordenador de programa de
controle médico e saúde ocupacional considerar que a
prorrogação representa risco para a saúde do empregado, o
médico indicará ao empregador a necessidade de sua
realização; (Segundo MP nº 927/2020)



 Durante o estado de calamidade Pública, o empregador está
dispensado da realização de Treinamentos periódicos e
eventuais dos empregados, previstos em normas
regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho. Cumpre
destacar que tais treinamentos serão obrigatórios, contados da
data de término do estado de calamidade, tendo como prazo
para realização de tais treinamentos, o período de 90 (noventa)
dias; (Segundo MP nº 927/2020)

 O Empregador pode proporcionar treinamento na modalidade
de ensino à distância, lhe cabendo observar os conteúdos
práticos, de modo a garantir que as referidas atividades sejam
realizadas em segurança; (Segundo MP nº 927/2020)

 Quanto as Comissões Internas de Prevenção a Acidentes –
CIPA’s, fica garantida a sua manutenção até o encerramento do
estado de calamidade, sendo previsto, ainda, a possibilidade de
que os processos eleitorais para novos mandatários da CIPA
possam ser suspensos; (Segundo MP nº 927/2020)



 DIFERIMENTO (POSTERGAÇÃO) DO 
RECOLHIMENTO DO FGTS – MP Nº 
927/2020

• A MP nº 927/2020, garante a suspensão da exigibilidade do
recolhimento do FGTS, pelos empregadores, referentes às
competências de março, abril e maio de 2020, com vencimento
em abril, maio e junho, respectivamente;

• Empregadores poderão se utilizar de tal prerrogativa,
independentemente de número de empregados, regime de
tributação, natureza jurídica, ramo de atividade econômica e
adesão prévia. Cabe ressaltar que os recolhimentos das
competências de março, abril e maio de 2020, poderão ser
realizados de modo parcelado, não incidindo atualização, multa e
encargos do art. 22, da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990;
(Segundo MP nº 927/2020)



• O pagamento das obrigações atinentes às competências de
março, abril e maio, poderão ser quitadas em até seis parcelas
mensais, com vencimento até o 7º dia de cada mês, a partir de
julho/2020; (Segundo MP nº 927/2020)

• As declarações prestadas para aderir à prerrogativa de suspensão
de exigibilidade do recolhimento do FGTS, constituirá
reconhecimento dos créditos delas decorrentes, caracterizando
confissão de débito e constituindo instrumento hábil para
cobrança do FGTS; (Segundo MP nº 927/2020)

• Os valores não declarados nos moldes do § 2º, do Art. 20, da MP
nº 927/2020, serão considerados em atraso, ensejando multa e
os encargos previstos no Art. 22, da Lei nº 8.036/1990;



• Tendo em vista que o objetivo da MP nº 927/2020 é evitar
demissões neste período de calamidade pública, a referida norma
prevê que no caso de rescisão do contrato de trabalho, não mais
existirá o benefício da suspensão da exigibilidade do pagamento
do FGTS, relacionado às competências do mês de março, abril e
maio. Neste caso fica o empregador obrigado a:

 Recolhimento dos valores correspondentes – sem
incidência da multa e dos encargos devidos, caso seja
efetuado dentro do prazo legal estabelecido para sua
realização, ou seja, conforme a Lei do FGTS;

 Recolhimento dos depósitos do mês da rescisão e do
imediatamente anterior, que ainda não tenha sido
recolhido;

 Multa de 40% (quarenta por cento) – Demissões sem
justa Causa;



• Havendo eventuais parcelas vincendas, quando da rescisão do
contrato de trabalho, a data de vencimento restará antecipada para o
prazo previsto no Art. 18, da Lei nº 8.030/1990; (Segundo MP nº
927/2020)

• Caso o empregador incorra no inadimplemento das parcelas
suspensas, o referido debito do FGTS ficará sujeito às multas e
encargos do Art. 22, da Lei nº 8.036/1990, como também restará
bloqueado o Certificado de Regularidade do FGTS, em relação ao
empregador; (Segundo MP nº 927/2020)

• O prazo prescricional dos débitos relativos ao FGTS restarão suspenso
por 120 (cento e vinte) dias, como também os prazos dos certificados
de regularidade emitidos antes da MP nº 927/2020 estão prorrogados
por 90 (noventa) dias;

• Os parcelamentos de débitos de FGTS em curso, referente às parcelas
a vencer em março, abril e maio, não impedirão a emissão de
certificado de regularidade; (Segundo MP nº 927/2020)



 AFASTAMENTOS E A LEI Nº 13.979/2020

 Afastamentos na modalidade da Lei nº 13.979/2020 – Art. 3º:

 Considerado como falta justificada ao trabalho - § 3º, do Art. 3º:

 Isolamento;

 Quarentena;

 Realização compulsória de:

 Exames Médicos, Testes Laboratoriais, Coleta de amostras
clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas; ou
tratamentos médicos específicos;

 Conforme noticiado pelo site do INSS, neste período de
contaminação pelo CORONAVÍRUS, não haverá realização
de perícias, devendo o segurado, encaminhar,
virtualmente, atestado médico através do “Meu INSS”, para
fins de avaliação e deferimento do benefício
previdenciário;



 CONTAMINAÇÃO COVID-19 – MP Nº 927/2020

 Conforme disciplinado na MP nº 927, de 22 de março de
2020, os casos de contaminação pelo CORONAVÍRUS,
não serão considerados como ocupacionais, ou seja,
como decorrentes da relação de trabalho. Salvo se
houver comprovação de nexo causal.



 ÁREA DA SAÚDE – MP Nº 927/2020

• Durante o Estado de Calamidade, é permitido aos
estabelecimentos de saúde, independentemente de ambiente
insalubre e da realização da jornada 12x36:

 Prorrogar a jornada nos termos do Art. 61, da CLT;

 Adoção de escalas suplementares – entre a 13ª hora e a 24ª hora do
intervalo interjornada – Não havendo qualquer penalidade
administrativa;

 Garantia de descanso semanal de 24h, preferencialmente, aos
domingos;

 Pactuação por meio de acordo individual escrito;



• Horas Suplementares no intervalo interjornada – entre a 13ª e a
24ª hora – Poderão ser compensadas no prazo de 18 (dezoito)
meses contado da data de encerramento do estado de calamidade
pública ou ser pagas como hora extra; (Segundo MP nº 927/2020)



 OUTRAS DISPOSIÇÕES EM MATÉRIA TRABALHISTA

• Os Prazos processuais administrativos ficam suspensos por 180 (cento e
oitenta) dias, a partir da entrada em vigor da MP nº 927/2020, para fins de
apresentação de defesas e recursos originários de autos de infração trabalhista
e notificações de débitos de FGTS;

• Segundo consta na MP nº 927/2020, ACT/CC vencidos ou vincendos, dentro do
Prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da entrada em vigor da MP nº
927/2020, poderão ser prorrogados a critério do EMPREGADOR, pelo prazo de
90 (noventa) dias após o vencimento do ACT/CCT;



• Durante o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da entrada em vigor da
MP nº 927/2020, os Auditores Fiscais do Trabalho, atuarão de maneira
orientadora, salvo a constatação das seguintes irregularidades:

 Falta de Registro de Empregados, a partir de denúncias;

 Situações de grave e iminente risco, somente para as irregularidades
imediatamente relacionadas à configuração da situação;

 Acidente de trabalho fatal – Apuração por meio de procedimento fiscal de análise
de acidente, somente para irregularidades imediatamente relacionadas ao
acidente;

 Trabalho em condição análogas às de escravo;

 Trabalho infantil;



• A MP nº 927, de 22 de março de 2020, também aplica-se aos contratos de:

 Trabalho Temporário – Regidos pela Lei nº 6.019/1974;

 Trabalhador Rural – Regido pela Lei nº 5.889/1973;

 Empregados Domésticos – Regido pela LC nº 150/2015, naquilo que lhe couber;

• Atos praticados pelo empregador nos 30 (trinta) dias anteriores à data de
entrada em vigor da MP nº 927/2020, que não a contrariem, encontram-se
convalidados;



 SETOR TRABALHISTA

 DANIEL CARLOS MARIZ SANTOS – OAB/CE Nº 14.623

 ARISA PAULA DA FONSECA REGIS – OAB/CE Nº 25.051

 FABIANA MARQUES DE MESQUITA – OAB/CE Nº 27.799

 MARCUS VINICIUS TABOSA AMARAL – OAB/CE Nº 31.419

 CLÁUDIO HENRIQUE BRAUN AGUIA FILHO – OAB/CE Nº 26.698

 CRISTIANO FERREIRA DA COSTA – BACHAREL EM DIREITO

trabalhista@marizehiluy.com.br

(85) 9.9860-1234


