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DA DECRETAÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA  

(DECRETO LEGISLATIVO Nº 6, DE 2020) 

E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS  

(Compilado Comissão de Direito do Trabalho – 117 ª Subseção de Barueri) 

ABRIL DE 2020 

 

Em 20 de março de 2020 fora reconhecida via Decreto Legislativo nº 6, DE 2020, a 

ocorrência do estado de calamidade pública no País, o que significa o reconhecimento pelo 

poder público de situação anormal, provocada por desastres, causando sérios danos à 

comunidade afetada, inclusive à incolumidade ou à vida de seus integrantes, que é o caso 

do novo Corona Vírus - COVID19. 

 

Em vista da propagação do Covid-19 e devido ao enorme potencial de contágil, as 

autoridades locais em atenção às orientações das autoridades do Ministério da Sáude, 

Organização Mundial de Saúde (OMS) determinaram o isolamento social, o que ensejou no 

fechamento de muitas empresas, com exceção daquelas que prestam serviços essenciais. 

 

Ocorre que com a suspensão das atividades, muitas empresas reduziram a sua receita a 

zero, o que consequentemente acarretará o desemprego.  

 

Por tais motivos, o Ministério da Economia publicou Medidas Provisórias de urgência 

prevendo entre outras as seguintes medidas: 

 

a)  Prorrogação do pagamento de impostos;  

b) Empréstimos para pagamento de folha de empregados;  

c) Concessão de férias antecipadas;  

d) Férias coletivas;  

e) Redução da jornada e salários,  

f) Benefícios assistenciais e a  

g) Suspensão temporária dos contratos de trabalhos. 

 



 
117ª – Subseção de Barueri 

__________________________________________________________________________________________ 

Rua José Maria Balieiro, 13 – Centro– Barueri - Cep: 06401-126 - Pabx: 4198-2329/5222/4331  

E.mail: barueri@oabsp.org.br – Site: www.oabbarueri.org.br 

 

 

PRORROGAÇÃO DO PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 

BANCÁRIOS PARA EMPRESAS 

(MP 927/ MP 944/ RESOLUÇÃO CGSN Nº 154, DE 03 DE ABRIL DE 2020/ PORTARIA nº 139 

de 2020) 

 

1) MP 927 (AUTORIZA A PRORROGAÇÃO DO PAGAMENTO DO FGTS) 

 

A MP 927 trouxe a possibilidade de suspensão do pagamento do FGTS para as 

competências de março, abril e maio de 2020, sendo que o pagamento das referidas 

obrigações deverá ocorrer a partir de julho de 2020, em até seis parcelas, sem a incidência 

de atualização, multa e demais encargos previstos na legislação. 

 

A Medida Provisória também (i) suspendeu a contagem do prazo prescricional dos débitos 

relativos ao FGTS pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de sua entrada 

em vigor e (ii) determinou a prorrogação do prazo de validade dos certificados de 

regularidade do FGTS, pelo prazo de 90 (noventa) dias. 

 

2) MP 944 (INSTITUI O PROGRAMA EMERGENCIAL DE SUPORTE A EMPREGOS) 

 

A MP 944 trouxe a possibilidade de concessão de crédito a empresas com a finalidade de 

pagamento de folha salarial de seus empregados. 

 

O Programa Emergencial de Suporte a Empregos é destinado às sociedades empresárias e 

sociedades cooperativas, excetuadas as sociedades de crédito, com receita bruta anual 

superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 

10.000.000,00 (dez milhões de reais), calculada com base no exercício de 2019.  

 

As linhas de crédito concedidas no âmbito do Programa Emergencial de Suporte a 

Empregos: 

 

I - abrangerão a totalidade da folha de pagamento do contratante, pelo período de dois 

meses, limitadas ao valor equivalente a até duas vezes o salário-mínimo por empregado; e 
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II - serão destinadas exclusivamente ao processamento das folhas de pagamento de que 

trata o inciso I. 

 

Para terem acesso às linhas de crédito do Programa Emergencial de Suporte a Empregos, as 

empresas deverão ter a sua folha de pagamento processada por instituição financeira 

participante. 

 

As empresas que contratarem as linhas de crédito no âmbito do Programa Emergencial de 

Suporte a Empregos assumirão contratualmente as seguintes obrigações: I - fornecer 

informações verídicas; II - não utilizar os recursos para finalidades distintas do pagamento 

de seus empregados; e III - não rescindir, sem justa causa, o contrato de trabalho de seus 

empregados no período compreendido entre a data da contratação da linha de crédito e o 

sexagésimo dia após o recebimento da última parcela da linha de crédito. 

 

O não atendimento a qualquer das obrigações supramencionadas implica o vencimento 

antecipado da dívida. 

 

Outrossim, cumpre informar que nas operações de crédito contratadas no âmbito do 

Programa Emergencial de Suporte a Empregos: I - quinze por cento do valor de cada 

financiamento será custeado com recursos próprios das instituições financeiras 

participantes; e II - oitenta e cinco por cento do valor de cada financiamento será custeado 

com recursos da União alocados ao Programa. 

 

As instituições financeiras participantes poderão formalizar operações de crédito no âmbito 

do Programa Emergencial de Suporte a Empregos até 30 de junho de 2020, observados os 

seguintes requisitos: I - taxa de juros de três inteiros e setenta e cinco centésimos por 

cento ao ano sobre o valor concedido; II - prazo de trinta e seis meses para o pagamento; e 

III - carência de seis meses para início do pagamento, com capitalização de juros durante 

esse período. 

 

3) RESOLUÇÃO CGSN Nº 154, DE 03 DE ABRIL DE 2020 (DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO 

DE PRAZOS DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS NO ÂMBITO DO SIMPLES NACIONAL, EM 

RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19) 
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Em função dos impactos da pandemia do Covid-19, o Comitê Gestor do Simples Nacional 

(CGSN) aprovou, a Resolução CGSN nº 154, de 03 de abril de 2020, que prorroga o prazo 

para pagamento dos tributos no âmbito do Simples Nacional. 

 

Para os Microempreendedores Individuais (MEI), todos os tributos apurados no Programa 

Gerador do DAS-MEI (PGMEI), ou seja, os tributos federal (INSS), estadual (ICMS) e 

municipal (ISS) ficam prorrogados por 6 meses da seguinte forma: 

 

a) o Período de Apuração Março de 2020, com vencimento original em 20 de abril de 2020, 

vencerá em 20 de outubro de 2020; b) o Período de Apuração Abril de 2020, com 

vencimento original em 20 de maio de 2020, vencerá em 20 de novembro de 2020; c) o 

Período de Apuração Maio de 2020, com vencimento original em 22 de junho de 2020, 

vencerá em 21 de dezembro de 2020. 

 

Para os demais optantes do Simples Nacional, o ICMS e o ISS apurados no Programa 

Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório (PGDAS-D) ficam 

prorrogados por 3 meses da seguinte forma: 

 

a) o Período de Apuração Março de 2020, com vencimento original em 20 de abril de 2020, 

vencerá em 20 de julho de 2020; b) o Período de Apuração Abril de 2020, com vencimento 

original em 20 de maio de 2020, vencerá em 20 de agosto de 2020; c) o Período de 

Apuração Maio de 2020, com vencimento original em 22 de junho de 2020, vencerá em 21 

de setembro de 2020. 

 

A prorrogação em 6 meses dos tributos federais dos demais optantes do Simples Nacional 

foi mantida pelo Comitê-Gestor, ou seja: 

 

a) o Período de Apuração Março de 2020, com vencimento original em 20 de abril de 2020, 

vencerá em 20 de outubro de 2020; b) o Período de Apuração Abril de 2020, com 

vencimento original em 20 de maio de 2020, vencerá em 20 de novembro de 2020; c) o 

Período de Apuração Maio de 2020, com vencimento original em 22 de junho de 2020, 

vencerá em 21 de dezembro de 2020; 
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4) PORTARIA Nº 139 DE 2020 (DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZOS PARA 

RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DOS 

EMPREGADORES DOMÉSTICOS, EMPRESAS E EQUIPARADOS A EMPRESAS) 

 

A referida portaria prevê a prorrogação de prazos para recolhimento das contribuições 

previdenciárias patronais dos empregadores domésticos, empresas e equiparados a 

empresa. 

 

As contribuições descontadas dos trabalhadores devem ser recolhidas no prazo original. 

 

O recolhimento das contribuições para outras entidades e fundos (terceiros) também não 

foi prorrogado. 

 

As contribuições previdenciárias patronais, relativas às competências março e abril de 2020, 

deverão ser pagas no prazo de vencimento das contribuições devidas nas competências 

julho e setembro de 2020, respectivamente. 

 

Empregadores domésticos - Também fica prorrogado o recolhimento das contribuições 

previdenciárias devidas pelo empregador doméstico, de 8% para o INSS e 0,8% RAT para o 

financiamento do seguro contra acidentes de trabalho.   

 

5) MP 927/2020 (DISPÕE SOBRE AS FÉRIAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS) 

 

Após a decretação do estado e calamidade pública decorrente do Decreto nº 6/2020, 

publicado pelo Governo Federal no dia 20 de março deste ano, foi publicada a MP 

927/2020, na qual foram previstas algumas medidas trabalhistas emergenciais adotadas 

para o enfrentamento da pandemia provocada pelo coronavirus - COVID-19 visando manter 

os empregos e evitar a proliferação do vírus, dentre elas a flexibilização para concessão de 

férias individuais e coletivas. 

 

Neste aspecto, o artigo 6º da referida MP prevê as mudanças quanto à concessão de férias 

durante o período de calamidade pública e estabelece a possibilidade de antecipação das 

férias individuais, ainda que não tenha o empregado atingido o total do período aquisitivo, 
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podendo ainda empregador negociar a antecipação de períodos futuros de férias, mediante 

acordo individual escrito. 

 

Outra mudança importante trazida com a edição da MP 927/2020 diz respeito ao 

pagamento das férias concedidas durante a pandemia do COVID-19. O pagamento poderá 

ser efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias, não se 

aplicando o disposto no artigo 145 da CLT que prevê pagamento em até 2 (dois) dias antes 

do início do respectivo período. 

 

Previu ainda a referida medida, a possibilidade de optar o empregador pelo pagamento do 

adicional de um terço de férias após sua concessão, até a data de pagamento da gratificação 

natalina, ou seja, até 20/12/2020. Eventual pedido de conversão de um terço de férias em 

abono pecuniário feito pelo empregado estará sujeito à concordância do empregador, e em, 

havendo ajuste, deve ser formalizado por acordo individual entre as partes. 

 

Deverão ser priorizados para o gozo de férias, individuais ou coletivas, os trabalhadores que 

pertençam ao grupo de risco do coronavírus (covid-19), devendo os empregadores 

estabelecer escalas para este fim. 

 

Outra mudança importante é quanto ao aviso de férias. Pela CLT, a regra prevista é que este 

aviso seja efetuado com 30 dias de antecedência, enquanto que com a MP 927/2020, o 

aviso deverá ocorrer com antecedência mínima de 48 horas, devendo tal comunicação ser 

formalizada por escrito ou por meio eletrônico, com a indicação do período a ser gozado 

pelo empregado. 

 

Na hipótese de dispensa do empregado durante a pandemia, o empregador pagará, 

juntamente com o pagamento dos haveres rescisórios, os valores ainda não pagos relativos 

às férias. 

 

No tocante às férias coletivas, poucas foram as alterações quanto a este tópico, prevendo 

que durante o estado de calamidade pública de que trata o Decreto nº 6/2020, o 

empregador poderá, a seu critério, conceder férias coletivas, devendo notificar o conjunto 
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de empregados afetados com antecedência de, no mínimo, quarenta e oito horas, 

respeitando o limite mínimo de cinco dias corridos. 

 

O artigo 12 da MP 927/2020, dispensa a comunicação prévia ao órgão local do Ministério da 

Economia e a comunicação aos sindicatos representativos da categoria profissional, 

obrigação de que trata o art. 139 da CLT. 

 

6) MP 927 (DISPÕE SOBRE TELETRABALHO) 

 

A Medida Provisória 927 de 2020 trouxe a possibilidade de implementação do teletrabalho 

em caráter excepcional, tal possibilidade foi instituida nos seus artigos arts. 4º e 5º. 

 

Destaca-se que para fins do disposto nesta Medida Provisória, considera-se teletrabalho,     

trabalho remoto ou  trabalho a  distância,  a  prestação de  serviços  preponderante ou 

totalmente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias da 

informação e comunicação que, por sua natureza, não configurem trabalho externo, 

aplicável o disposto no inciso III do caput do art. 62 da CLT 

 

Nesta linha, por determinação desta medida, a alteração da modalidade de prestação dos   

serviços  de teletrabalho  para  presencial ou presencial para teletrabalho não necessita de 

acordo individual ou coletivo, nem registro da alteração contratual. 

 

Determina ainda, que esta alteração, será realizada a critério do empregador, portanto, não 

depende da aceitação ou concordância do empregado. 

 

Vale lembrar que a regra geral da CLT (art. 75-C, §1º e 2º, da CLT) determina que a mudança 

de presencial para teletrabalho só pode ser feita por comum acordo e por aditivo 

contratual, e a mudança do teletrabalho para presencial pode ser feita por determinação da 

empresa, desde que com prazo de transição de pelo menos 15 dias e aditivo contratual. 

 

Enquanto que por determinação desta medida, que visa o enfrentamento dos efeitos 

econômicos decorrentes do estado de calamidade pública, a mudança de regime de 
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trabalho (presencial/teletrabalho), será notificada ao empregado com antecedência de, no 

mínimo, quarenta e oito horas, por escrito ou por meio eletrônico. 

 

A par disso, necessário destacar-se alguns requisitos que deverão ser respeitados, para a 

alteração do modo de trabalho, conforme passará a destacá-los: 

 

Antes de tudo, tem destaque o art. 4º, §3º, da MP 927, onde fica ressaltado que as 

responsabilidades pela disponibilização dos equipamentos e infraestrutura, e também o 

reembolso das despesas, serão previstas em contrato escrito, firmado entre o empregado e 

o empregador. 

 

Portanto, o contrato deverá ser firmado previamente ou no prazo de trinta dias, contado da 

data da mudança do regime de trabalho. 

 

Vale lembra que se é necessário fazer o contrato prevendo tais responsabilidades, é 

conveniente já convalidar no mesmo instrumento a adoção do regime de teletrabalho. 

 

De igual forma, destacamos que a realização de serviços por teletrabalho, não está sujeita a 

controle de jornadas, consequentemente, incompatível com o pagamento de horas 

extraordinárias (exceto se outra forma for pactuada pelas partes em contrato firmado), tal 

exceção está prevista no art. 62 da CLT: “Não são abrangidos pelo regime previsto neste 

capítulo” (Da Duração do Trabalho).  

 

E ainda, que a adoção do sistema de teletrabalho também é incompativel com o pagamento 

dos adicionais de insalubridade e periculosidade, por trata-se de salário-condição. 

 

O próprio art. 194 da CLT estabelece que: “O direito do empregado ao adicional de 

insalubridade ou de periculosidade cessará com a eliminação do risco à sua saúde ou 

integridade física, nos termos desta Seção e das normas expedidas pelo Ministério do 

Trabalho.”. 

 

Nesta esfera, foi divulgada no dia 04/04/2020 notícia do TST em que a Presidente do TST, 

ministra Cristina Peduzzi, suspendeu liminar que impedia o desconto das parcelas da 
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remuneração relativas ao desempenho do trabalho em condições presenciais específicas 

dos empregados que estão em trabalho remoto. 

 

Segundo a ministra, eliminada a condição especial em que o trabalho era executado, o 

salário respectivo pode ser suprimido, conforme jurisprudência do TST (Súmulas 265 e 248 – 

tratam do adicional noturno e adicional de insalubridades, respectivamente). Processo TST-

SLS-1000302-89.2020.5.00.0000.  

 

Vejam, que mesma lógica se aplica para o adicional noturno e outras modalidades de 

salário-condição. 

 

Por sua vez, o empregador só poderá suprimir o vale-refeição (VR) e o vale-alimentação (VA) 

se o pagamento desses benefícios não estiver definido por meio de negociação coletiva, 

com o sindicato, ou diretamente com o profissional. 

 

Como prevenção, destacamos que tal questão é controversa, posto que se pagos antes de 

adoção do regime, a supressão pode levar à interpretação de que houve uma alteração no 

contrato de trabalho prejudicial ao empregado, de acordo com o artigo 468, da CLT e, assim, 

ser invalidada na Justiça do Trabalho. 

 

Outro ponto lembrado na medida em seu art. 5° é sua abrangencia aos estagiários e 

aprendizes, que poderão realizar suas atividades na modalidade de teletrabalho, porém, sob 

supervisão e desenvolvimento, nesse caso, à distância. 

 

Por fim, devemos observar que estas excepcionalidades previstas na MP 927 somente terão 

validade durante o estado de calamidade pública. Ou seja, encerrado o estado de 

calamidade pública o empregado deverá retornar imediatamente ao trabalho presencial, tal 

qual contratado antes desse período. 

 

Contudo, caso as partes tenham interesse na continuidade do regime de teletrabalho após o 

término do período de calamidade pública, poderão dar continuidade desde que atendam 

às exigências do art. 75-A ao 75-E da CLT. 
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7) MP 927 (DISPÕE SOBRE O BANCO HORAS) 

 

A Medida Provisória 927 de 2020 trouxe a possibilidade de implementação de banco de 

horas “excepcional”, durante o estado de calamidade pública, podendo ser feito por acordo 

individual formal. A previsão se encontra no art. 14 da referida MP. 

 

Nos termos desta medida, excepcionalmente o acordo individual teria prevalência sobre a 

negociação coletiva, conforme dispõe o art. 2º da MP 927.  

 

Trata-se de uma inversão da sistemática atual de prevalência do negociado sobre o 

legislado, com a preponderância do acordo individual, respeitados os limites da Constituição 

Federal. 

 

Vê-se que a MP 927 prevê expressamente a possibilidade de adoção do banco de horas 

negativo.  

 

Assim, a compensação nesse banco de horas “excepcional” será feita em até 18 meses, 

contado da data do encerramento do estado de calamidade pública. 

 

Vejam que no banco de horas por negociação coletiva (art. 59, §2º, da CLT), a compensação 

pode ser feita em até 01 ano. E no banco de horas por acordo individual (art. 59, §5º), a 

compensação pode ser feita em até 6 meses. Então aqui, vemos que a MP inovou bastante 

e flexibilizou essa regra, considerando toda a situação atual. 

 

Importante lembrar que esse banco de horas “excepcional” também deve ser feito em 

documento por escrito, tal qual se exige o art. 59 da CLT. 

 

Contudo destacamos que a empresa não pode obrigar o empregado a aceitar o banco de 

horas. Trata-se de acordo bilateral, que ambas as partes precisam aceitar os seus termos. 

 

Entretanto, em caso de recusa do empregado em firmar o banco de horas por acordo 

individual, a empresa pode se valer das prerrogativas do art. 61, §3º, da CLT. 
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Com efeito, o art. 61, §3º, assim dispõe: “Sempre que ocorrer interrupção do trabalho, 

resultante de causas acidentais, ou de força maior, que determinem a impossibilidade de sua 

realização, a duração do trabalho poderá ser prorrogada pelo tempo necessário até o 

máximo de 2 (duas) horas, durante o número de dias indispensáveis à recuperação do tempo 

perdido, desde que não exceda de 10 (dez) horas diárias, em período não superior a 45 

(quarenta e cinco) dias por ano, sujeita essa recuperação à prévia autorização da autoridade 

competente”. 

 

A compensação prevista no art. 61, §3º, da CLT pode ser imposta pelo empregador. Nessa 

hipótese, o empregado não pode se recusar em prorrogar a jornada. 

 

Lembrando que essa compensação é a critério do empregador, mas sujeita a prévia 

autorização da autoridade competente e em período não superior a 45 dias por ano. 

 

Por fim, alertamos que no caso de atividades insalubres, para regularidade da prorrogação 

da jornada, é necessário que seja dada licença prévia de autoridade competente em matéria 

de higiene e saúde (art. 60 da CLT ), exceto o se for empregado em estabelecimento de 

saúde. 

 

8) MP 936 (DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONTRATO DE TRABALHO) 

 

Em 01 de abril de 2020, foi editada nova Medida Provisória (MP 936/2020), prevendo 

expressamente a suspensão temporária do contrato de trabalho, da seguinte forma:  

 

A suspensão do contrato de trabalho poderá ocorrer por até 60 dias, podendo ainda ser 

fracionado em dois períodos de suspensão, cada um com 30 dias. 

 

É imprescindível que o empregado seja comunicado da suspensão do contrato de trabalho 

com antecedência mínima de 02 dias corridos do inicio da suspensão. 

 

A suspensão deverá ser previamente pactuada, entre a empresa e os empregados, nos casos 

em que os empregados receberem salário igual ou inferior a R$ 3.135,00, ou que possuam 

diploma de ensino superior e receba salário igual ou superior a suas vezes o limite máximo 
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do INSS (R$ 12.202,12). Nos casos em que o colaborador não se enquadrar nos limites 

anteriores, o contrato somente poderá ser suspenso mediante negociação com o sindicato 

laboral, por meio de acordo coletivo de trabalho. 

 

Em ambos os casos, durante a suspensão do contrato de trabalho, é assegurado aos 

colaboradores os seguintes direitos: 

 

i) Benefícios concedidos pela empresa aos seus empregados; 

ii) Recolhimento ao INSS como contribuinte facultativo. 

 

Nas hipóteses de a) cessação do estado de calamidade pública, encerramento do período de 

suspensão, ou, antecipação pela empresa do fim do período de suspensão, o contrato de 

trabalho será reestabelecido no prazo de dois dias corridos. 

 

É expressamente vetado ao empregado com contrato de trabalho suspenso, trabalhar 

durante a suspensão, sob pena de esta ser descaracterizada e a empresa ser compelida ao 

pagamento da remuneração e encargos sociais, estando sujeita ainda a aplicação de multas 

administrativas e convencionais. 

 

Todos os acordos de suspensão do contrato deverão ser enviados ao sindicato laboral no 

prazo de 10 dias, contados da data que forem firmados. 

  

Por fim, destaca-se que para as empresas com receita bruta superior a R$ 4.800.000,00 em 

2019, que suspenderem o contrato de seus colaboradores, deverão efetuar pagamento 

mensal de ajuda compensatória de 30% do salário do empregado, durante todo período de 

suspensão. 

 

9) MP 936 (DISPÕE SOBRE O BENEFÍCIO EMERGENCIAL DE PRESERVAÇÃO DO EMPREGO) 

 

A Medida Provisória 936/2020, prevê ainda o beneficio emergencial de preservação do 

emprego nas hipóteses em que o colaborador tiver a jornada de trabalho e o salário 

reduzidos, ou quando seu contrato de trabalho por temporariamente suspenso. 
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O beneficio em questão terá por base o seguro desemprego que o colaborador teria direito, 

sendo que no caso de redução da jornada em percentual equivalente ao da redução da 

jornada, e no caso de suspensão do contrato de trabalho será equivalente a 100% do seguro 

desemprego, ressalvadas hipóteses de o empregador ser empresa com faturamento 

superior a R$ 4.800.000,00 no ano de 2019, que nesta hipótese será de 70% do seguro 

desemprego. 

 

O Recebimento do beneficio emergencial não dependerá do período aquisitivo, tempo de 

vínculo de emprego e número de salários recebidos. 

 

A Primeira parcela do beneficio terá vencimento em 30 dias após a celebração do acordo de 

redução de jornada ou suspensão do contrato de trabalho, sendo que o acordo em questão 

deverá ser enviado ao Ministério da Economia no prazo de 10 dias. Na hipótese do prazo 

não ser respeitado, o pagamento do salário será de responsabilidade da empresa. 
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