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 Dentre as mudanças propostas, citamos algumas:

 Além das já mencionadas mudanças, a possibilidade da suspensão ou redução da carga horária dos 

empregados é a mais cogitada. Para melhores esclarecimentos, explicaremos as mudanças mais 

relevantes:

No que diz respeito às relações de trabalho, é recomendado que todos os empresários 

forneçam máscaras e EPI's para o seguro desempenho de suas funções. E, para que as 

relações de trabalho não sejam afetadas de forma drástica, por conta do isolamento social 

recomendado, o governo criou a Medida Provisória 927/2020 que dispõe sobre as 

medidas trabalhistas que poderão ser adotadas pelos empregadores para preservação do 

emprego e da renda para o enfrentamento do estado de calamidade pública.
 

 

Redução proporcional de jornada e salário

 Consiste na redução proporcional da jornada de trabalho e salário dos empregados, mediante o 

pagamento do Benefício fornecido governo federal. Tal redução se dará por negociação coletiva ou em 

acordo individual.

 A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um quadro 

clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. A transmissão ocorre de uma 

pessoa infectada para a outra, seja por meio de apertos de mão, gotículas de saliva espirro, tosse, objetos ou 

superfícies contaminadas, etc.
 Diante do atual cenário mundial, a Organização Mundial da Saúde tem adotado medidas de 

prevenção. Todas essas ações visam a proteção de toda a sociedade, sendo elas:

Manter o 
ambiente 

arejado e limpo

Isolamento 
social

Lavar as mãos com 
água e sabão ou, 

quando não for possível, 
usar álcool 70%

Manter um 
distanciamento 

seguro

Evitar 
aglomerações

O empregador poderá 
celebrar acordo 
individual escrito 

com os empregados, 
a fim de garantir a 

permanência 
do vínculo empregatício

Teletrabalho Antecipação de 
férias ou 

concessão 
de férias coletivas

Diferimento do 
recolhimento do 

Fundo de 
Garantia 

do Tempo de 
Serviço – 

FGTS



 Neste período de suspensão, o empregador não precisará manter o pagamento do 

FGTS devido ao empregado nem o recolhimento das contribuições ao INSS. Há também 

penalidade que a MP estabeleceu, quando o empregado realizar qualquer tipo de atividade 

laboral para o empregador durante este período mesmo remotamente, teletrabalho ou 

parcial. 

 Os empregados atingidos terão garantidos os seus postos de trabalho durante a suspensão e por 

período posterior equivalente, ou seja, uma suspensão de dois meses garante uma estabilidade de quatro 

meses no emprego.

Suspensão Temporária do Contrato de Trabalho – MP 936/20

 A Suspensão Temporária do Contrato de Trabalho é uma das medidas criada pelo governo. 

A MP 936 trouxe e decidiu que durante a calamidade pública poderá ocorrer essa suspensão 

pelo prazo máximo de 60 dias, fracionável em até dois períodos de 30 dias. A suspensão do 

contrato também é convencionado entre empregado e empregador por escrito, onde esse 

documento deverá ser encaminhada ao Ministério da Economia dez dias após a sua 

celebração.

Estabeleceu as demais disposições da MP 936

 É necessário ainda acrescentar que a MP 936 dispõe acerca de outras situações além das 

supracitadas, tais como:

 
 
 O objetivo principal é evitar as demissões em massa decorrente da pandemia causada pelo Covid-

19, sendo assim, o governo  criou essa medida para atender aos empregados do setor privado e informais, 

considerando a importância do auxílio urgente à eles, e visando fornecer instrumentos em apoio às 

empresas, para garantir a manutenção dos empregos e das rendas de seus funcionários. 

 Com atual crise, é difícil prever o que acontecerá 

nos próximos dias, portanto, poderão ser adotadas 

novas medidas necessárias para adequar-se ao cenário 

vivenciado.

 Vale ressal tar,  que esta medida ex ige 

compromisso da empresa de garantir a permanência 

dos empregados durante o período do benefício
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Durante o estado de calamidade, o curso 
de qualificação profissional previsto no 

artigo 476-A da CLT, poderá ser oferecido 
exclusivamente na modalidade não presencial,

 com duração não inferior a um mês nem 
superior a três meses

Durante o estado de calamidade, poderão 
ser utilizados meios eletrônicos para 

atendimento dos requisitos da negociação 
coletiva (Título VI da CLT), inclusive para 

convocação, deliberação, decisão, 
formalização e publicação

Durante o estado de calamidade, ficam 
reduzidos pela metade os prazos 

de negociação coletiva (Título VI da CLT)

 Os empregados com contrato de 
trabalho intermitente farão jus a um 

benefício emergencial de R$ 600,00, pelo 
período de três meses, independentemente 

do número de empregadores 
com que mantenham contrato
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