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Considerando a pandemia do vírus corona o Governo federal editou uma 
MP possibilitando que as empresas adotem algumas medidas no que se refere 
ao contrato de trabalho de seus empregados. 

Abaixo destacamos, através de perguntas e respostas, as medidas que entende-
mos mais relevantes em razão da base de clientes atendidas por nosso escritório.

I. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO:

1. Posso suspender o contrato de trabalho do meu empregado sem pagar 
salários enquanto durar este período de calamidade pública:

O texto original da MP 927 fazia referência a esta possibilidade, mas foi re-
vogado pelo Presidente. Portanto, não pode.

II. FÉRIAS

02. Posso conceder férias aos empregados neste período?
Sim, pode.

03. Se o meu empregado está com as férias em dia, posso antecipar as 
suas férias?

Sim, poderá antecipar as férias do período aquisitivo que está em anda-
mento (art. 6o parágrafo 2o).

04. Existe uma quantidade de dias mínimos para concessão das férias.
Sim, 05 dias.

05. Mas a comunicação de férias não precisa ser feita ao empregado com 
30 dias de antecedência?

Sim, este é a regra geral. Contudo, a MP possibilita que, por se tratar de 
um período de força maior, calamidade pública, o aviso poderá ser feito pelo 
empregador com antecedência de 48h (por meio escrito ou eletrônico).
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06. A empresa não estava preparada para pagar as férias neste momento, 
posso parcelar?

A MP não fala em parcelamento, mas sugere outra alternativa. Neste perío-
do de calamidade, os dias de férias poderão ser pagos até o 5o dia útil do mês 
seguinte a concessão. 

A MP possibilita que as empresas paguem o valor de 1/3 de férias apenas 
quando da quitação do 13o salário. Ocorre que, até o momento, a plataforma 
do eSOCIAL não está preparada para atender e “entender” este processa-
mento do pagamento do 1/3 no futuro. Talvez isto gere inconsistência na pla-
taforma do eSOCIAL.

07. E se o empregado fizer a opção de “vender” 1/3 de suas férias (abono 
legal previsto no artigo 143 da CLT).

Este pedido estará sujeito a concordância e aceitação do empregador.

III. TELETRABALHO - TRABALHO REMOTO - HOME OFFICE:

08. Considerando a recomendação de que as pessoas fiquem em casa, 
posso determinar que empregado trabalho em casa neste período:

Sim, pode, mas deverá o empregado ser comunicado com antecedência de 
no mínimo 48h (por meio escrito ou eletrônico) desta mudança. Esta medida 
também é válida para estagiários e aprendizes.

09.  É preciso que se faça uma alteração no contrato de trabalho ou mes-
mo que o sindicato homologue esta mudança.

Não é preciso.
Importante que o reembolso das despesas arcadas pelo empregado (inter-

net, luz, ...) deverão estar previstas em contrato escrito, firmado previamente 
ou no prazo de 30 dias, contado da data da mudança do regime de trabalho. 

10. Terei de fornecer um microcomputador ou notebook ao meu empre-
gado, além de fazer uma instalação elétrica especifica para este fim na casa 
dele para que o mesmo possa trabalhar, isto poderá ser considerado salário?

Não, isto não será considerado salário utilidade.

11. Como se fará o controle de horas neste período?
A MP faz referência de que 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.

12. Estando o empregado realizando as suas atividade na modalidade 
Teletrabalho deverão ser respeitadas as normas que regulam o teleaten-

dimento e telemarketing.
Não.



IV. BANCO DE HORAS:

13. Nossa empresa está trabalhando atualmente com horário reduzido ou 
mesmo com escala de trabalho menor (empregados se revezando dia sim e 
dia não). Existe alguma forma de recuperar estas horas?

Sim, a MP estabeleceu a possibilidade da adoção do banco de horas, o qual 
poderá ser feito diretamente com o empregado (sem passar pelo Sindicato). 
Este banco permite a compensação destas horas em até 18 meses do encer-
ramento do estado de calamidade.

14. Mas como se dará a realização destas horas a serem feitas no futuro 
para compensação?

Empregador e empregado é que ajustarão isto. Certo é que o empregado 
poderá trabalhar numa prorrogação de no máximo 02 horas diárias e desde 
que, no total, não ultrapasse a uma carga diária de 10h. Veja, ainda, idem abaixo.

V. COMPENSAÇÃO DE DIAS POR FERIADOS FUTUROS:

15. Posso negociar os dias parados por feriados futuros?
Sim, desde que não se trate de feriados religiosos, os quais dependem da 

concordância do empregado, os demais feriados poderão ser utilizados como 
forma de compensação dos dias parados e ajuste de horas não trabalhadas 
indicadas em eventual banco de horas.

VI. IMPOSTOS DA FOLHA:

16. Houve alguma redução, prorrogação ou facilidade no que se refere ao 
recolhimentos dos impostos decorrentes da folha de pagamento?

Nenhuma redução de alíquota foi prevista. 
A MP estabelece que o FGTS das competências 03-04-05 de 2020 pode-

rão ser recolhidas em 6 parcelas, a partir de julho de 2020 sem acréscimo de 
juros e multa. Contudo, caso o empregado tenha seu contrato de trabalho 
rescindido o mesmo deverá ter o seu FGTS recolhido de imediato.

Não há nenhuma previsão de medida idêntica ao INSS.

VII. QUESTÕES GERAIS:

17. O estado de quarentena justifica a rescisão por justa causa?
Não.

18. Nosso médico do trabalho está envolvido com as questões de saúde 
do momento, como ficam a realização dos exames médicos gerais da nossa 
empresa (admissionais, periódicos e demissionais)?

Exames ficam suspensos no momento, inclusive o último periódico poderá 
ser usado como demissional se tiver até 180 dias. Esta medida não será imple-
mentada caso o médico responsável pelo PCMSO da empresa entenda que, 



no caso, poderá haver prejuízo a saúde de seus empregados. Portanto, há de 
se verificar a dispensa ou não com o médico.

19. Esta MP demorou para sair, por isso, algumas destas medidas já haviam 
sido tomadas por nossa empresa, ex. antecipação de férias, ou seja, antes 
estávamos correndo um risco de fiscalização, mas agora a situação é legal, 
temos como ajustar isto?

As medidas que já haviam sido tomadas antes da MP e que estejam de 
acordo com a mesma ficam automaticamente convalidadas.

20. Como se comportará a fiscalização do trabalho neste momento de 
estado de calamidade.

De forma orientativa exceto aos casos de trabalho infantil, trabalho escra-
vo, risco eminente a trabalhadores e acidente fatal de trabalho.

21. O empregado contaminado pelo COVIFD-19 será afastado por: a) auxilio 
doença, ou; b) acidente do trabalho (o qual garante estabilidade do emprego);

Os casos de contaminação pelo coronavírus (covid-19) não serão conside-
rados ocupacionais, exceto comprovação do nexo causal.

22. Posso reduzir a carga horária e proporcionalmente os salários de nos-
sos empregados?

Não há previsão na MP nem na legislação que ampare esta iniciativa. 

23. Esta lei se aplica aos domésticos?
Sim, aplica-se aos domésticos e também aos trabalhadores rurais.

Outras Dúvidas mantenham contato com nossa equipe de Dep. Pessoal.
Aprove.


