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apoio:

Matriz de Risco Trabalhista – Pandemia do Coronavírus (COVID-19)

Medidas Trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública (MP 927/2020)
Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (MP 936/2020)
Cenário Atual
1) O surto do Coronavírus identificado na China (COVID-19) evoluiu de uma emergência internacional para uma pandemia declarada pela Organização Mundial
de Saúde em 11/03/2020. No Brasil, foi editada Lei Federal de Quarentena (Lei nº 13.979/2020) e foi declarada pelo Congresso Nacional situação de calamidade
pública até 31/12/2020, atendendo a pedido do governo federal. Inúmeros Decretos foram editados pelos Estados e Munícipios em sentido análogo, inclusive
para medidas de enfrentamento da pandemia decorrente da COVID-19.
2) Como forma de amenizar os impactos sociais e econômicos desta crise, o governo federal editou, em 22 de março de 2020, a Medida Provisória
927/2020, que reconhece a força maior da pandemia do COVID-19 e altera/flexibiliza regras da CLT para adequá-las ao cenário da COVID-19.
3) Diversas medidas paliativas estão contempladas na MP 927, como o teletrabalho, a antecipação de férias individuais, a concessão de férias coletivas,
o aproveitamento e a antecipação de feriados, o banco de horas, a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho e
o pagamento diferido do FGTS.
4) No dia 01 de abril de 2020, o Governo Federal editou nova Medida Provisória (936/2020), desta feita para implementar o Programa de Proteção
Emergencial do Emprego e da Renda, com medidas emergenciais que têm por evitar a quebra das empresas e o fechamento de postos de trabalho. A MP 936
cria regras e condições para redução proporcional de salário/jornada e suspensão temporária do contrato de trabalho, com aporte de recursos pela
União Federal.
4) As medidas contempladas na MP 927 e na MP 936 são de natureza excepcional e temporária e tendem a durar até 31/12/2020, data em que se
encerra o período de calamidade pública reconhecida pelo Decreto Legislativo de nº 10.282/2020. Muitas das situações previstas dependerão de sabedoria e
bom senso de empregados e empregadores para serem implementadas, pois dúvidas operacionais pontuais são esperadas neste momento de crise, em que a
própria regulamentação da MP fica prejudicada em razão do pouco tempo hábil das autoridades públicas competentes durante a crise.

Matriz de Risco Trabalhista – Pandemia do Coronavírus (COVID-19)

Medidas Trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública (MP 927/2020)
Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (MP 936/2020)
Cenário Atual
5) Em 06/04/20120, o Ministério da Economia (Secretaria do Trabalho) lançou o Manual de Apoio com as regras para operacionalização da MP 936/2020. O
Manual traz novo leiaute para pagamento do Benefício Emergencial Mensal (BEm)
6) Em razão de as MPs terem conferido preponderância aos acordos individuais sobre os demais instrumentos coletivos (CCT e ACT), o Poder Judiciário poderá,
em sede de ADI e/ou reclamatória trabalhista, declarar a inconstitucionalidade de disposições contidas nas MPs, o que não se espera, em homenagem ao
princípio da segurança jurídica.

7) No dia 26/03/2020, o ministro do STF Marco Aurélio afastou a inconstitucionalidade dos dispositivos da MP 927 suscitados na Ação Direita de
Inconstitucionalidade (ADI 6.342). A decisão ainda que em sede liminar é bastante emblemática e importante por reforçar que as alternativas contidas na Medida
Provisória visam a manutenção dos vínculos de emprego em um cenário crítico e emergencial da COVID-19, e, por isso, deverão ser analisadas à luz do princípio
da razoabilidade e proporcionalidade.
8) No dia 06/04/2020, o ministro do STF Ricardo Lewandowski deferiu parcialmente pleito formulado em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 6.363). A
decisão monocrática, ainda que precária, conferiu interpretação ao §4º do artigo 11 da MP 936 à luz da Constituição Federal (artigo 7º, VI), no sentido de que a
validade jurídica dos acordos individuais está condicionada à validação do Sindicato de Classe. Nesse sentido, segundo o ministro, “os acordos
individuais de redução de trabalho e salário ou de suspensão do temporária do contrato de trabalho deverão ser comunicados pelos empregadores ao respectivo
sindicato laboral, no prazo de 10 dias corridos, contados da data da sua celebração, para que este, querendo, deflagre negociação coletiva, importando sua
inércia em anuência com o acordado pela partes.
7) No dia 17/04/2020, o plenário do STF derrubou a decisão liminar do ministro Ricardo Lewandowski proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI
6.363), de modo que está mantida a autorização conferida pela MP 936 de que é válida a redução proporcional de jornada e salário e suspensão temporária do
contrato de trabalho através de acordo individual, sem a necessidade de negociação coletiva ou de validação pela entidade sindical, para trabalhadores que
recebam até 3 salários mínimos e para aqueles considerados “hipersuficientes” (detentores de diploma de curso superior e salário acima de 2 tetos da
Previdência Social).
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Medidas Trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública (MP 927/2020)
Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (MP 936/2020)
Cenário Atual
8) No dia 29/04/2020, o plenário do STF suspendeu a eficácia de dois dispositivos da MP 927. Por maioria, foram suspensos o artigo 29 que não considerava
doença ocupacional a contaminação de trabalhadores pelo novo Coronavírus e o artigo 31 que limitava a atuação de auditores fiscais do trabalho, durante o
estado de calamidade pública, à atividade orientativa. A decisão foi proferida no julgamento de medida liminar em sete ADIs ajuizadas contra a MP.
9) A análise de risco apresentada considera as decisões até então proferidas pelo STF (Supremo Tribunal Federal), ainda em caráter liminar, sobre a MP 927 e
936. No entanto, em razão das inúmeras mudanças legislativas e interpretativas vivenciadas nos últimos dias, aconselhamos que o risco seja sopesado no
momento de se eleger qual(is) medidas trabalhistas serão efetivamente manejadas.

ALTERNATIVAS - CONTRATO DE TRABALHO
MP 927/20
Antecipação de Férias
(períodos futuros)

MP 936/20
Acordo
Individual

Banco de Horas

Redução Jornada +
Redução Salário
Suspensão Temporária
do Contrato de Trabalho

Ciência Prévia
ao Colaborador

CLT
Dispensa Coletiva

Antecipação de
Feriados

Clique no assunto
desejado para ter acesso
a mais informações

Lay-Off
PDV/PDI (Quitação
do Contrato)

Diferimento FGTS

Médio
Risco

FORÇA MAIOR

Negociação
Coletiva

Operacionalização
Passo a Passo

Férias Coletivas

Baixo
Risco

Negociação
Coletiva ou
Acordo
Individual

Redução Jornada +
Redução Salário
(motivo econômico)

Redução Salário

Home Office

Antecipação de
Férias

LEI 4923/65

Alto
Risco

Negociação
Coletiva

Alternativa

Base legal

Observações

Formalidades

Risco Trabalhista

Teletrabalho +
Trabalho Remoto
(home office)

Art. 4º e 5º da MP
927

Decisão de alterar o regime de
trabalho por ato unilateral pelo
empregador

Art. 33 da MP 927
- Não se aplicam
as
regulamentações
sobre trabalho em
teleatendimento e
telemarketing aos
empregados sob
regime de
trabalho remoto
(home office)

O empregador poderá fornecer
meios telemáticos em regime
de comodato e com pagamento
da infraestrutura, sem que
caracterize natureza salarial

Pré-aviso com no
mínimo 48 horas de
antecedência, por
escrito ou meio
eletrônico,
dispensado aditivo
prévio do contrato de
trabalho

Risco de geração de
passivo oculto
relativo a horas
extraordinárias
afigura-se médio caso
seja possível o
controle da jornada
no período de home
office.

Aplicabilidade:
empregados
celetistas,
aprendizes e
estagiários

O não fornecimento de
equipamentos e/ou meios
telemáticos pelo empregador
para exercício do trabalho
remoto ensejará o
reconhecimento da jornada de
trabalho como tempo
trabalhado à disposição do
empregador
Possibilidade de isenção de
controle de jornada (art.62,III,
da CLT)
Recomendável elaborar política
própria, de caráter emergencial
e temporária, a fim de se
conferir transparência aos
empregados.

Baixo
Risco

Médio
Risco

Se o empregador
fornecer meios
telemáticos e
infraestrutura e/ou
reembolsar custos
havidos pelo
empregado deverá
firmar documento
escrito em até 30
dias da alteração do
regime de trabalho
Recomendável
elaborar política
própria, de caráter
emergencial e
temporária, a fim de
se conferir
transparência aos
empregados

Alto
Risco

Risco de doenças
ocupacionais (em
razão de ergonomia)
afigura-se baixo em
razão da
temporariedade da
medida

Grau de
Risco
Médio
Risco

Baixo
Risco

Impactos

Economia com valetransporte, fretamento e/ou
ajuda deslocamento,
refeições in natura e
insumos. Para se evitar
supressão de benefícios, a
refeição in natura poderá,
excepcionalmente, ser
substituída por ajuda de
custo alimentação home
office
Investimento em estrutura
telemática para viabilizar o
trabalho remoto (home
office)
Redução dos riscos
relacionados com a
contaminação pelo COVID-19
no ambiente laboral,
mantendo os empregados em
suas próprias residências.
A utilização de aplicativos e
outros meios de comunicação
fora da jornada não
caracteriza tempo à
disposição, salvo ACT, CCT e
acordo individual

Alternativa

Base legal

Observações

Formalidades

Risco Trabalhista

Antecipação de
Férias
Individuais

Art. 6º da MP 927

Possibilidade de antecipação de
férias, ainda que para
empregados com período
aquisitivo incompleto

Pré-aviso com no
mínimo 48 horas de
antecedência, por
escrito ou meio
eletrônico, com
indicação do período
de fruição

Risco quanto à
operacionalização de
lançamentos no
eSocial

Acordo individual
escrito no caso de
antecipação de
período futuros de
férias

Risco de antecipação
de períodos futuros
afigura-se mediano.
Aconselhável não
antecipar mais de um
período futuro, pois o
empregado poderá,
após findo o estado
de calamidade
pública ficar longos
anos sem gozar
férias, fato que
poderá contrariar o
próprio direito à
saúde do
trabalhador.

Possibilidade de antecipação de
períodos futuros de férias

Priorizar a antecipação de
férias para empregados do
grupo de risco
O gozo não poderá ser em
período inferior a 5 dias
corridos
No desligamento do
empregado deverá ocorrer o
pagamento dos valores não
adimplidos a título de férias

Recomendável
elaborar política
própria, de caráter
emergencial, a fim de
se conferir
transparência aos
empregados quanto à
antecipação de férias
e forma de
pagamento

IR PARA MP 927/20

Baixo
Risco

Médio
Risco

Alto
Risco

Grau de
Risco
Baixo
Risco

Impactos

Redução de custos com
insumos gerais
Cumprimento antecipado da
obrigação de concessão de
férias

Médio
Risco

Redução dos riscos
relacionados com a
contaminação pelo COVID-19
no ambiente laboral

Alternativa

Base legal

Observações

Formalidades

Risco Trabalhista

Prazo para
pagamento das
férias

Art. 9º da MP 927

Até o 5º dia útil do
mês subsequente ao
início das férias, sendo
inaplicável o prazo de
2 dias anteriores à
concessão das férias

Recomendável elaborar
política própria, de caráter
emergencial, a fim de se
conferir transparência aos
empregados quanto à
forma de pagamento das
férias

Há risco de não se
descontar os dias pagos à
título de férias antecipadas
de períodos futuros, nos
casos em que o
empregado no momento
do desligamento, contar
com número de dias de
férias inferior àquele
concedido e gozado de
forma antecipada. Para
minimizar o risco,
aconselhável regrar a
situação em termo
específico (acordo
individual)

Se houver dispensa do
empregado,
compensação dos
valores a título de
férias em eventual
rescisão do contrato
de trabalho (art. 10)

Pagamento do
terço de férias

Art. 8º da MP 927

Possibilidade de
pagamento do terço
de férias até a data de
pagamento do 13º
salário

Abono Pecuniário

Parágrafo único do
art. 8º da MP 927

A conversão de 1/3 de
férias em abono
pecuniário solicitada
pelo empregado
dependerá da
concordância do
empregador

Baixo
Risco

Médio
Risco

Recibo de Férias

Há risco de se entender
que o elastecimento do
prazo para pagamento do
terço de férias viola direito
do trabalhador
Requerimento, pelo
empregado, do abono
pecuniário de férias sujeito
à anuência do empregador
Em caso de concordância,
o recebimento ocorrerá
até a data de pagamento
do 13º salário
Alto
Risco

Há risco de se entender
que o abono pecuniário é
um direito do trabalhador
e não uma faculdade
conferida ao empregador

Grau de
Risco
Médio
Risco

Impactos

Cumprimento antecipado
da obrigação de concessão
de férias
Diferimento do pagamento
para aliviar o fluxo de
caixa

Baixo
Risco

Baixo
Risco

Diferimento do pagamento
para aliviar o fluxo de
caixa

A concordância ao
requerimento de
conversão de 1/3 de férias
em abono apenas se
justifica se houver
demanda produtiva e/ou
de serviço

Alternativa

Base legal

Observações

Formalidades

Risco Trabalhista

Antecipação de
feriados
(federais,
estaduais,
distritais e
municipais)

Art. 13 da MP 927

Possibilidade de o empregador
antecipar o gozo de feriados

Notificação com prazo
mínimo de 48 horas,
mediante indicação
expressa dos feriados
aproveitados

Risco de antecipação
de feriados não
religiosos (de forma
unilateral) afigura-se
baixo, sobretudo
quando devidamente
notificado o
trabalhador com
antecedência exigida
pela MP.

Os feriados antecipados
poderão ser utilizados para
compensação em saldo de
banco de horas

Baixo
Risco

Médio
Risco

A antecipação de
feriados religiosos
depende da
concordância do
empregado, mediante
acordo individual
escrito

Alto
Risco

Grau de
Risco
Baixo
Risco

Impactos

Redução dos riscos
relacionados com a
contaminação pelo COVID-19
no ambiente laboral
Redução do saldo de bancos
de horas, se existente

Alternativa

Base legal

Observações

Formalidades

Risco Trabalhista

Banco de Horas
Individual ou
Coletivo

Art. 14 da MP
927

Pode ser instituído, por acordo
individual escrito ou acordo
coletivo, regime especial de
compensação de jornada
apenas para o período de
calamidade pública

Formalização do
Banco de Horas, via
Acordo individual ou
Acordo Coletivo, com
as regras do regime
especial de
compensação,
específico para o
período de estado
calamidade pública
de 20/03/20 até
31/12/20

Operacionalização de
lançamento no
eSocial, sobretudo se
a empresa tiver
Banco de Horas em
curso

Ofício Circular
1.022/2020
SEPT-ME

Prazo de 18 meses para
compensar as horas levadas
ao banco, a contar do término
do estado de calamidade
pública (31/12/2020)
Observância do limite máximo
de prorrogação de 2 horas
diárias, respeitando-se 10
horas diárias

Baixo
Risco

Médio
Risco

Flexibilização da
exigência de ata de
assembleia para
registro no sistema
Mediador, se o Banco
de Horas for
instituído por Acordo
Coletivo de Trabalho

Alto
Risco

Aconselhável melhor
análise se existir
Banco de Horas em
curso.

Grau de
Risco
Médio
Risco

Impactos

Folha de Pagamento:
economia com o pagamento
de horas extras durante o
período de compensação do
Banco de Horas (18 meses)
Impossibilidade de descontar
as horas não compensadas
nos casos de desligamento
imotivado antes do término
do período de vigência do
Banco de Horas

Alternativa

Base legal

Observações

Formalidades

Risco Trabalhista

Diferimento do
recolhimento do
FGTS (para todos
os empregadores)

Arts. 19 a 25
da MP 927

Suspensão da exigibilidade do
recolhimento do FGTS
referente aos meses de março,
abril e maio de 2020, para
todos os empregadores
independentemente do
número de empregados,
regime de tributação, natureza
jurídica ou ramo de atividade.

Parcelamento em 6
vezes

Risco quanto a erros
de lançamento das
informações em
SEFIP.

Possibilidade de recolhimento
do FGTS dos meses de março,
abril e maio de 2020 de forma
parcelada, sem qualquer
encargo, multa ou juros

Na hipótese de
rescisão do contrato
de trabalho no curso
do parcelamento:
vencimento
antecipado das
parcelas não
adimplidas, cujo
recolhimento
ocorrerá juntamente
com os valores
devidos sobre as
verbas rescisórias,
sem encargos, desde
que respeitado o
prazo legal de
recolhimento

Baixo
Risco

Médio
Risco

Vencimento dia 7 de
cada mês, iniciandose em julho/2020
Declaração até junho
de 2020

Alto
Risco

Inadimplemento do
FGTS parcelado:
multa e encargos,
bloqueio do
certificado de
regularidade do FGTS

Grau de
Risco

Baixo
Risco

Impactos

Suspensão do prazo
prescricional do FGTS por
120 dias
Prorrogação por 90 dias do
prazo do certificado de
regularidade do FGTS emitido
antes da MP 927

Alternativa

Base
legal

Observações

Formalidades

Risco
Trabalhista

Redução de
salário e jornada
(acordo
individual)

Art. 7º MP
da 936

Adoção da medida por no máximo 90
dias

Acordo individual escrito

Afigura-se baixo o
risco, diante da
decisão proferida
pelo Pleno do
STF, no dia
17/04/2020.

Preservação do salário hora
Aplicabilidade para todos os empregados
celetistas, inclusive aprendizes

Apenas para
empregados com:
•

salário até 3 SM
(R$3.135)

•

diploma de nível
superior + salário
igual ou superior
a R$12.202

Possibilidade de redução de salário de
25%, 50% e 70%
Redução de 25% poderá ser negociada
individualmente com empregados de
qualquer faixa salarial
Empregado receberá do Governo Federal
um benefício emergencial mensal (BEm)
a ser calculado com base no Seguro
Desemprego a que faria jus (25%, 50%
ou 70%), a depender do percentual de
redução acordado.
Art. 10 da
MP 936

Estabilidade Provisória no Emprego
durante a adoção da medida e, em igual
prazo, quando do seu término
(possibilidade de conversão em
indenização substitutiva)

IR PARA REDUÇÃO DE JORNADA
COM PRESERVAÇÃO DE RENDA

Baixo
Risco

Médio
Risco

Alto
Risco

Empresa prestará informações ao
Ministério da Economia sobre os
acordos firmados, no prazo de 10
dias, contado da celebração do
acordo, via empregador web
Empesa comunicará o Sindicato
de Classe os acordos individuais
celebrados, no prazo de 10 dias
corridos, contado da data de sua
celebração.
Empregado receberá a 1ª parcela
do BEm em 30 dias, contado da
formalização do acordo (desde
que a Empresa preste as
informações no prazo acima)

Manutenção de Benefícios

Grau de
Risco
Baixo
Risco

Impactos

Redução dos
custos com
salários, encargos
e/ ou benefícios
Redução relativa
de custos com
insumos gerais
Majoração dos
custos em caso de
desligamento em
razão da
estabilidade
provisória

Medida Provisória 936/2020 - Pandemia do Coronavírus (COVID-19)
REDUÇÃO DE JORNADA COM PRESERVAÇÃO DE RENDA (SIMULAÇÃO 25%)
Salário
R$ 10.000,00

Salário
R$ 5.000,00

Salário
R$ 2.000,00

25%

25%

25%

✓

Redução Salário e
Jornada em 25%

✓

Redução Salário e
Jornada em 25%

✓

Redução Salário e Jornada
em 25%

✓

Acordo Individual

✓

Acordo Individual

✓

Acordo Individual

✓

Empresa paga:
R$1.500,00

✓

Empresa paga:
R$3.750,00

✓

Empresa paga:
R$7.500,00

✓

BEm = 25% do Seguro
Desemprego = R$369,97

✓

BEm = 25% do Seguro
Desemprego = R$453,26

✓

BEm = 25% do Seguro
Desemprego = R$453,26

✓

Empregado recebe =
R$1.869,97

✓

Empregado recebe =
R$4.203,26

✓

Empregado recebe =
R$7.953,26

✓

Redução Salarial: 6,5%

✓

Redução Salarial:
15,93%

✓

Redução Salarial: 20,47%

SIMULAÇÃO DE 50%

Medida Provisória 936/2020 - Pandemia do Coronavírus (COVID-19)
REDUÇÃO DE JORNADA COM PRESERVAÇÃO DE RENDA (SIMULAÇÃO 50%)
Salário
R$ 10.000,00

Salário
R$ 5.000,00

Salário
R$ 2.000,00

50%

50%

50%

✓

Redução Salário e
Jornada em 50%

✓

Redução Salário e
Jornada em 50%

✓

Redução Salário e Jornada
em 50%

✓

Acordo Individual

✓

Acordo Coletivo

✓

Acordo Coletivo

✓

Empresa paga:
R$1.000,00

✓

Empresa paga:
R$2.500,00

✓

Empresa paga:
R$5.000,00

✓

BEm = 50% do Seguro
Desemprego = R$739,95

✓

BEm = 50% do Seguro
Desemprego = R$906,52

✓

BEm = 50% do Seguro
Desemprego = R$906,52

✓

Empregado recebe =
R$1.739,95

✓

Empregado recebe =
R$3.406,52

✓

Empregado recebe =
R$5.906,52

✓

Redução Salarial:
13,00%

✓

Redução Salarial:
31,87%

✓

Redução Salarial: 40,93%

SIMULAÇÃO DE 70%

Medida Provisória 936/2020 - Pandemia do Coronavírus (COVID-19)
REDUÇÃO DE JORNADA COM PRESERVAÇÃO DE RENDA (SIMULAÇÃO 70%)
Salário
R$ 10.000,00

Salário
R$ 5.000,00

Salário
R$ 2.000,00

70%

70%

70%

✓

Redução Salário e
Jornada em 70%

✓

Redução Salário e
Jornada em 70%

✓

Redução Salário e Jornada
em 70%

✓

Acordo Individual

✓

Acordo Coletivo

✓

Acordo Coletivo

✓

Empresa paga: R$600,00

✓

Empresa paga:
R$1.500,00

✓

Empresa paga:
R$3.000,00

✓

BEm = 70% do Seguro
Desemprego =
R$1.035,92

✓

BEm = 70% do Seguro
Desemprego =
R$1.269,12

✓

BEm = 70% do Seguro
Desemprego = R$1.269,12

✓

Empregado recebe =
R$1.635,92

Empregado recebe =
R$2.769,12

✓

✓

Empregado recebe =
R$4.269,12

✓

Redução Salarial:
18,20%

Redução Salarial:
44,62%

✓

Redução Salarial: 57,31%

✓

Alternativa

Base legal

Observações

Formalidades

Risco Trabalhista

Suspensão
Temporária do
Contrato de
Trabalho
(acordo
individual)

Art. 8º MP
da 936

Adoção da medida por no máximo 60
dias

Acordo individual escrito

Afigura-se baixo o
risco, diante da
decisão proferida
pelo Pleno do STF,
no dia 17/04/2020.

Aplicabilidade para todos os empregados
celetistas, inclusive aprendizes
Apenas para empresas com receita bruta
anual (calendário 2019) superior a
4,8MM: pagamento obrigatório de ajuda
compensatória no valor de 30% do
salário do empregado (natureza
indenizatória, sem incidência de
quaisquer encargos)

Apenas para
empregados com:
•

salário até 3 SM
(R$3.135)

•

diploma de nível
superior + salário
igual ou superior a
R$12.202

Empregado receberá do Governo Federal
um benefício emergencial mensal (BEm)
a ser calculado com base no Seguro
Desemprego. Para empegados de
empresas com receita bruta anual de até
R$4,8MM, 100% do valor do Seguro
Desemprego a que faria jus. Para
empregados de empresas com receita
bruta anual superior a R$4,8MM, 70%
do Seguro Desemprego.
Art. 10 da
MP 936

Estabilidade Provisória no Emprego
durante a adoção da medida e, em igual
prazo, quando do seu término
(possibilidade de conversão em
indenização substitutiva)

IR PARA SIMULAÇÃO

Baixo
Risco

Médio
Risco

Alto
Risco

Empresa prestará informações
ao Ministério da Economia
sobre os acordos firmados, no
prazo de 10 dias, contado da
celebração do acordo, via
empregador web
Empesa comunicará o Sindicato
de Classe os acordos individuais
celebrados, no prazo de 10 dias
corridos, contado da data de
sua celebração.
Empregado receberá a 1ª
parcela do BEm em 30 dias,
contado da formalização do
acordo (desde que a Empresa
preste as informações no prazo
acima)
Manutenção de todos os
benefícios (exceto VT)

Grau de
Risco
Baixo
Risco

Impactos

Redução dos
custos com
salários,
encargos e/ ou
benefícios
Redução de
custos com
insumos gerais

Majoração dos
custos em
caso de
desligamento
em razão da
estabilidade
provisória

Medida Provisória 936/2020 - Pandemia do Coronavírus (COVID-19)
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONTRATO DE TRABALHO (SIMULAÇÃO)

SALÁRIO R$ 2.000,00
EMPRESA COM RECEITA
BRUTA DE ATÉ R$4,8M

EMPRESA COM RECEITA
BRUTA ACIMA DER$4,8M

SALÁRIO R$ 10.000,00
EMPRESA COM RECEITA
BRUTA DE ATÉ R$4,8M

EMPRESA COM RECEITA
BRUTA ACIMA DER$4,8M

✓

Suspensão Contrato de
Trabalho

✓

Suspensão Contrato de
Trabalho

✓

Suspensão Contrato de
Trabalho

✓

Suspensão Contrato de
Trabalho

✓

Acordo Individual ou
Coletivo

✓

Acordo Individual ou
Coletivo

✓

Acordo Coletivo

✓

Acordo Coletivo

✓

Empresa não paga
salário, nem ajuda
compensatória

✓

✓

Empresa não paga
salário, nem ajuda
compensatória

✓

Manutenção dos
benefícios

✓

Manutenção dos
benefícios

Empresa não paga salário,
mas paga ajuda
compensatória de 30% do
salário = R$3.000,00

✓

Empresa não paga salário,
mas paga ajuda
compensatória de 30% do
salário = R$600,00

✓

Manutenção dos benefícios

✓

Manutenção dos benefícios

✓

BEm = 100% do Seguro
Desemprego = R$1.479,89

✓

BEm = 70% do Seguro
Desemprego = R$1.035,92

✓

Empregado recebe =
R$1.479,89

✓

Empregado recebe =
R$1.6035,92

✓

Redução Salarial: 26,01%

✓

Redução Salarial: 18,20,%

✓

BEm = 100% do Seguro
Desemprego = R$1.813,03

✓

BEm = 70% do Seguro
Desemprego = R$1.269,12

✓

Empregado recebe =
R$1.813,03

✓

Empregado recebe =
R$4.269,12

✓

Redução Salarial: 81,87%

✓

Redução Salarial: 57,31%

Medida Provisória 936/2020 - Pandemia do Coronavírus (COVID-19)

PASSO A PASSO - OPERACIONALIZAÇÃO
AÇÃO

QUEM

QUANDO

Definir % de redução ou suspensão frente às necessidades da Empresa no cenário
COVID-19 e trabalhadores elegíveis para cada medida. Aconselhável desenho de
plano de ação para 90 dias

Empresa

Imediato

Aconselhável comunicação prévia (transparente e objetiva ) aos trabalhadores
acerca da deliberação da Empresa na adoção da medida

Empresa

Após definição da implementação da medida

Negociação Individual ou Coletiva para implementação da medida

Empresa/Trabalhador ou Empresa/Sindicato

Após comunicação aos trabalhadores sobre deliberação
patronal

Elaboração da minuta de acordo individual ou acordo coletivo. O acordo deverá
prever o período de adoção da medida, valor da ajuda compensatória, se o caso e
autorização do empregado para disponibilização dos seus dados bancários ao
Ministério da Economia

Empresa e Jurídico

Após aceite do trabalhador ou aprovação em assembleia
de trabalhadores

Ciência ao trabalhador acerca da data de início e término da suspensão ou
redução.

Empresa/Trabalhador

Até 2 dias corridos antes da data de início da suspensão
ou redução

Comunicar Ministério da Economia, via empregador web, os acordos firmados

Empresa

Até 10 dias após a formalização dos acordos

Comunicar Sindicato Profissional sobre os acordos individuais firmados (relação de
trabalhadores sujeitos à suspensão ou redução)

Empresa

Até 10 dias após a formalização dos acordos

Em caso de alteração dos termos do acordo comunicar trabalhador e Ministério da
Economia (via empregador web). Exemplo: necessidade de término antecipado da
suspensão ou redução

Empresa

Até 2 dias corridos antes da data de retorno ao trabalho
ou restabelecimento da jornada integral

Observar o período de garantia provisória no emprego no caso de adoção das
medidas de suspensão ou redução

Empresa

Durante o período acordado para suspensão ou redução
e por igual período após o restabelecimento do contrato
de trabalho

AVANÇAR

Medida Provisória 936/2020 e 959/2020 - Pandemia do Coronavírus (COVID-19)

PING...PONG - OPERACIONALIZAÇÃO
PING

PONG

Em que período a Empresa pode se valer das medidas emergenciais de
suspensão e redução?

Apenas durante a vigência da MP 936/20, ou seja, de 01/04/2020 até o término do estado de calamidade pública (a
priori, até 31/12/2020)

Qual o prazo máximo para adoção das medidas?

90 dias no total, podendo a Empresa se valer da suspensão temporária (pelo prazo máximo de 60 dias) e da redução
proporcional. Exemplo: suspensão por 30 dias + 60 dias de redução

A Empresa pode antecipar o termo final da redução ou da suspensão?

Sim, caso a Empresa tenha necessidade de restabelecimento do contrato, deverá comunicar ao empregado com no
mínimo 2 dias corridos de antecedência do retorno ao trabalho ou restabelecimento da jornada integral, e em igual prazo
deverá comunicar o Ministério da Economia (através do empregador web)

Todos os empregados são elegíveis às medidas de suspensão ou
redução e receberão o Benefício Emergencial Mensal (BEm)

Não. Nem todos os empregados são elegíveis às medidas. Não poderá ser firmado acordo individual e nem receberá o
Benefício Emergencial Mensal (BEm): os empregados contratados após 01/04/2020; os ocupantes de cargo ou emprego
público; os que recebem benefício de prestação continuada da Previdência Social (exceto pensão por morte e auxílioacidente); os que estão recebendo Seguro Desemprego ou Bolsa de Qualificação Profissional

Empregado aposentado pode firmar acordo de redução ou suspensão?

Não, de acordo com a Portaria 10.486/2020 da Secretaria Especial da Previdência e Trabalho (DOU 24/04/20)

A medidas, quando adotadas, precisam ser aplicadas a todos os
empregados elegíveis?

Não, a MP 936/20 é bastante flexível e possibilita à Empresa, de acordo com suas reais necessidades, definir os
empregados elegíveis a cada uma das medidas.

Quem efetuará o pagamento do Benefício Emergencial Mensal (BEm) ao
empregdo?

O Governo Federal efetuará o pagamento do BEm diretamente na conta bancária do empregado (conta-corrente ou
conta poupança), exceto conta salário. Caso o empregado não tenha conta bancária para depósito a vista, será aberta
conta digital pelo Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal (MP 959/20)

A ajuda compensatória é obrigatória ?

A ajuda compensatória é obrigatória apenas nos casos de suspensão para empresas que tiveram receita bruta anual
superior a 4,8MM (ano calendário 2019), nos demais casos é facultativa , inclusive nos casos de redução

Qual o valor da ajuda compensatória?

30% do valor do salário do empregado, podendo ser fixada em valor superior. O valor/percentual da ajuda
compensatória deverá estar prevista em acordo individual ou coletivo

Há incidência de encargos e tributos sobre ajuda compensatória?

Não. A ajuda compensatória tem natureza indenizatória, não integra a base de cálculo do IRRF, FGTS, INSS e demais
tributos incidentes sobre a folha de salários. Empresas tributadas pelo lucro real, poderão deduzir os valores pagos a
título de ajuda compensatória do IRPJ e CSLL

AVANÇAR
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PING PONG - OPERACIONALIZAÇÃO
PING

PONG

Se o empregado estiver em férias, mas de acordo com a suspensão
ou redução, como proceder?

Acordar que a suspensão ou redução iniciar-se-á no dia seguinte ao término das férias

No período de suspensão temporária poderá o empregado exercer
algum tipo de prestação de serviço?

Não, sob nenhuma hipótese. Caso haja prestação de serviços (remota ou presencial) , o acordo será invalidado com
aplicação de penalidades à Empresa, inclusive imposição de multas administrativas

No período de redução poderá a Empresa exigir labor extraordinário ou
exigir a manutenção do mesmo nível de produtividade e/ou de efetivo
desempenho exigido anteriormente à adoção da medida?

O labor extraordinário e a exigência do mesmo nível de produtividade afigura-se um contrassenso à própria adoção da
redução proporcional de jornada e salário. O acordo poderá ser invalidado e o Benefício Emergencial Mensal (BEm) não ser
pago, além de a Empresa estar sujeita às penalidades administrativas

Como a Empresa deve proceder para comunicar o Ministério da
Economia sobre os acordos firmados

Para habilitação do empregado ao recebimento do BEm, a Empresa informará ao Ministério da Economia a realização de
acordo de redução de jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária de contrato de trabalho com o
empregado, no prazo 10 dias

A Empresa precisa encaminhar algum documento ao Ministério da
Economia?

Não, todas as informações deverão ocorrer eletronicamente via empregador web (https://servicos.mte.gov.br/bem)

Quais informações a Empresa deverá levar ao conhecimento do
Ministério da Economia?

I - número de Inscrição do empregador (CNPJ, CEI ou CNO);
II - data de admissão do empregado;
III - número de inscrição no CPF do empregado;
IV - número de inscrição no PIS/PASEP do empregado;
V - nome do empregado;
VI - nome da mãe do empregado;
VII - data de nascimento do empregado;
VIII - salários dos últimos três meses;
IX - tipo de acordo firmado: suspensão temporária do contrato, redução proporcional da jornada e do salário ou a
combinação de ambos;
X - data do início e duração de cada período acordado de redução ou suspensão;
XI - percentual de redução da jornada para cada período do acordo, se o tipo de adesão for redução de jornada;
XII - caso o empregado possua conta bancária, os dados necessários para pagamento: número do banco, número da
agência, número da conta corrente e tipo da conta; e
XIII - tratando-se de pessoa jurídica, se o faturamento é superior a R$ 4.800.000 (quatro milhões e oitocentos mil reais)

AVANÇAR
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PING PONG - OPERACIONALIZAÇÃO
PING
A Empresa consegue acompanhar o resultado do processamento das
informações? Como proceder para acompanhar o resultado das
informações
Quando o empregado receberá o Benefício Emergencial Mensal
(BEm)

Há alguma normativa que disciplina questões operacionais da MP
936/20?

PONG
Sim, após enviar as informações sobre os acordos, a Empresa poderá acompanhar o resultado do processamento das
informações e o resultado do pedido de concessão do Benefício Emergencial Mensal (BEm) através do portal empregador
web
A primeira parcela será liberada 30 dias após a data do início da redução ou suspensão, na hipótese da informação ser
prestada no prazo de 10 dias da celebração do acordo, ou a partir da informação do empregador, se a comunicação for
efetivada após o prazo de dez dias da celebração do acordo, e as demais parcelas serão creditadas a cada intervalo de 30
dias, contados da emissão da parcela anterior
Sim, a Portaria 10.486/2020 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (DOU 24/04/20)

Alternativa

Base legal

Observações

Formalidades

Risco
Trabalhista

Redução de salário
e jornada
(conjuntura
econômica)

Art. 2º, 3º e 4º
da Lei 4.923/65
(Lei do CAGED)

Comprovação de
dificuldade econômica

Necessidade de celebração
de Acordo Coletivo de
Trabalho (aprovação pelos
trabalhadores)

Caso as
formalidades
legais sejam
observadas
pela Empresa,
o risco de
questionamento
quanto à
redução salarial
afigura-se baixo

Art. 7º, inciso VI
da CF

Prazo máximo de 3
meses, com
possibilidade de
prorrogação nas
mesmas condições

Obrigatoriedade de a
redução abranger gerentes
e diretores

Redução de jornada em
até 25%, com a
respectiva redução
salarial, desde que
respeitado o salário
mínimo regional
Caso a redução seja
autorizada, a Empresa
fica impossibilitada de
readmitir novos
colaboradores até 6
meses após o término
da redução
Impossibilidade de
realização de horas
extras durante o
período de redução

Baixo
Risco

Médio
Risco

Alto
Risco

Grau de
Risco

Baixo
Risco

Impactos

Redução dos custos com
salários, encargos e/ou
benefícios
Redução de custos com
insumos gerais

Alternativa

Base legal

Observações

Formalidades

Risco Trabalhista

Lay-off

Art. 476-A da
CLT

Suspensão dos contratos
de trabalho para
participação do
empregado em cursos ou
programas de qualificação
profissional pelo período de
2 a 5 meses

Necessidade de Acordo
Coletivo de Trabalho
(aprovação pelos
trabalhadores)

Caso as formalidades
legais sejam
observadas pela
Empresa, o risco de
questionamento
quanto à supressão
salarial afigura-se
baixo

Durante o período de
calamidade pública, os
cursos e programas
de qualificação
profissional, previstos
no artigo 476-A (lay
off) poderão ser
oferecidos pelo
empregador
exclusivamente na
modalidade não
presencial, com
duração não inferior a 1
mês e nem superior a 3
meses

Não há pagamento de
salário, podendo ser
ajustado o pagamento de
ajuda compensatória de
natureza não salarial

Necessidade de
concordância
individual dos
trabalhadores

Risco de discordância
de empregados (neste
caso, devem
ser colocados em
licença remunerada ou
continuar
trabalhando)

Custeio de cursos ou
programas pelo
empregador
Multa caso haja o
desligamento do
empregado no transcurso
do período de suspensão
contratual ou nos três
meses subsequentes ao
seu retorno ao trabalho,
em valor a ser estabelecida
no ACT , de no mínimo o
valor da última
remuneração mensal
anterior à suspensão do
contrato.

Baixo
Risco

Médio
Risco

Alto
Risco

Grau de
Risco
Baixo
Risco

Impactos

Eliminação dos custos com
salários, encargos e/ou
benefícios
Redução de custos com
insumos gerais

Alternativa

Base legal

Observações

Formalidades

Risco Trabalhista

PDV/PDI

Art. 477-B da
CLT

Programa escrito de incentivo
ao desligamento

Instituição de
PDV/PDI

Aplicação apenas aos
empregados
que aderirem
espontaneamente ao programa

Acordo individual ou
coletivo

Risco de
questionamento
judicial sobre a
quitação
do contrato de
trabalho se não
houver contrapartida
ao desligamento

Concessão de
parcelas indenizatórias
adicionais e/ou benefícios como
forma de incentivo ao
desligamento
Ausência de incidências de IR,
FGTS e FGTS sobre as parcelas
adicionais

Previsão legal de
quitação plena e
irrevogável dos
direitos decorrentes
da relação
empregatícia apenas
no PDV/PDI previstos
em normas coletivas

Instituição unilateral pela
empresa, não havendo
exigência
de participação do sindicato
profissional, salvo para
quitação do contrato de
trabalho
Necessidade de ampla
divulgação
do Programa indicando
claramente prazos,
elegibilidade e
vantagens

Baixo
Risco

Médio
Risco

Alto
Risco

Dificuldades em
relação aos
empregados estáveis

Grau de
Risco
Médio
Risco

Impactos

Redução de headcount
pelo incentivo ao
desligamento
Aumento do custo com
desligamento em razão de
pagamento de
recompensa ao
empregado pelo tempo de
serviço prestado
Ausência de encargos
sobre a indenização
adicional
Quitação plena e
irrevogável dos
direitos decorrentes da
relação empregatícia se
previsto em ACT (medida
para se evitar
judicialização)

Alternativa

Base legal

Observações

Formalidades

Risco Trabalhista

Dispensa coletiva
(em massa)

Art. 477 da CLT

A dispensa de empregados
constitui-se um direito
potestativo do empregador
decorrente do seu poder
diretivo

Comunicado de
dispensa (aviso
prévio)

Risco de
questionamento
judicial, por parte do
Sindicato de Classe,
de que a dispensa
em massa é abusiva
e que não foi
negociada, sobretudo
se a medida ocorrer
sem que a empresa
tenha se valido das
alternativas
emergências trazidas
pela MP 927/20, que
têm como premissa a
preservação dos
postos de trabalho.

A Reforma Trabalhista
equiparou as dispensas
coletivas (em massa) às
dispensas individuais, não
havendo, a priori, necessidade
de autorização prévia do
Sindicato de Classe ou
celebração de Acordo Coletivo
de Trabalho (ACT)

Baixo
Risco

Médio
Risco

Aconselhável que a
empresa escalone os
desligamentos,
evitando-se
exposição à imagem
da Companhia e
eventuais medidas
judiciais por parte do
Sindicato de Classe
(pedido de
reintegração liminar
dos desligados)

Alto
Risco

Grau de
Risco
Médio
Risco

Impactos

Redução de headcount
pelo desligamento
Redução de custos com
folha de pagamento
Possibilidade de
judicialização (ação
coletiva ou ação
trabalhista plúrima e/ou
individual)

Alternativa

Base legal

Observações

Formalidades

Risco Trabalhista

Suspensão de
férias/licença
remunerada dos
profissionais da
saúde ou
funções
essenciais

Art. 7º da MP
927

Aplicável apenas para o
profissionais da saúde ou que
desempenhem funções
essenciais

Comunicação formal
por escrito ou meio
eletrônico,
preferencialmente
com antecedência de
48 horas.

Risco baixo diante da
premente
necessidade da
prestação de
serviços pelos
profissionais da área
de saúde ou de
funções essenciais

Baixo
Risco

Médio
Risco

Alto
Risco

Grau de
Risco
Baixo
Risco

Impactos

N/A

Alternativa

Base legal

Observações

Formalidades

Risco Trabalhista

Suspensão de
exigências
administrativas
em Segurança e
Saúde do
Trabalho
(exames
ocupacionais)

Art. 15 da MP
927

Possibilidade de suspensão
temporária dos exames
ocupacionais, exceto os
demissionais

Prazo para realização
dos exames
ocupacionais: 60
dias contados do
encerramento do
estado de
calamidade pública.

Risco de
questionamento
judicial em virtude
de as medidas de
segurança e saúde
do trabalho se
afigurarem ainda
mais relevantes em
razão do cenário da
COVID-19, somado
ao fato da
possibilidade do
teleconsultas

Médico coordenador do
PCMSO poderá indicar a
necessidade de realização de
exame médico ainda que no
período suspensivo
Exame demissional fica
dispensado na hipótese de o
último exame ocupacional ter
sido realizado há menos de
180 dias

Baixo
Risco

Médio
Risco

Recomendável a
adoção de medidas
internas para
estabelecimento de
cronograma de
realização dos
exames ocupacionais
após o término do
estado de
calamidade pública

Alto
Risco

Grau de
Risco
Baixo
Risco

Impactos

Exames ocupacionais
permitem à empresa o
conhecimento e melhor
monitoramento das
condições de saúde do
trabalhador. O permissivo de
suspensão quanto à sua
realização poderá ser
considerado um período de
baixo monitoramento

Alternativa

Base legal

Observações

Formalidades

Risco Trabalhista

Suspensão de
treinamentos
periódicos e
eventuais

Art. 16 da MP
927

Suspensão da obrigatoriedade
de realização de treinamentos
periódicos e/ou eventuais
previstos nas Normas
Regulamentadoras (NR)

Prazo para realização
dos treinamentos: 90
dias, contados do
encerramento do
estado de
calamidade pública

Risco de
questionamento
judicial em virtude
de as medidas de
segurança e saúde
do trabalho se
afigurarem ainda
mais relevantes em
razão do cenário da
COVID-19

A critério do empregador, os
treinamentos poderão ocorrer
via EAD, cabendo a
observância quanto aos
conteúdos práticos
ministrados

Baixo
Risco

Médio
Risco

Alto
Risco

Grau de
Risco
Baixo
Risco

Impactos

N/A

Alternativa

Base legal

Observações

Formalidades

Risco Trabalhista

Manutenção da
CIPA e processo
eleitoral

Art. 17 da MP
927

A CIPA poderá ser mantida até
o encerramento do estado de
calamidade pública

Recomendável que a
CIPA formalize a
suspensão de suas
atividades, se o caso

Afigura-se baixo o
risco de suspensão
das atividades da
CIPA durante o
estado de
calamidade pública
se as atividades
empresariais
estiverem suspensas
no período.
Aconselha-se a
manutenção dos
trabalhos da CIPA,
inclusive das
reuniões (presenciais
ou remotas) para
empresas em
atividade (ainda que
reduzidas)

Os processos eleitorais,
durante o estado de
calamidade pública, poderão
ser suspensos

Recomendável que o
empregador
formalize a
suspensão do
processo eleitoral,
com as devidas
comunicações
conforme NR-5

Afigura-se alta o
risco de suspensão
da CIPA caso as
atividade empresarial
mantenha-se ativa
(ainda que reduzida)

Baixo
Risco

Médio
Risco

Alto
Risco

Grau de
Risco
Baixo
Risco

Alto
Risco

Impactos

Possibilidade de que os
mandatos da CIPA sejam
prorrogados, até que se
alcancem condições
favoráveis a uma nova
eleição

Alternativa

Base legal

Observações

Formalidades

Risco Trabalhista

Possibilidades
relativas à
jornada nos
estabelecimentos
de saúde

Arts. 19 a 25 da
MP 927

Permissão, para
estabelecimento de saúde,
ainda que com atividade
insalubre e com jornada
12x36, de prorrogação da
jornada de trabalho, nos
termos do artigo 61 da CLT

Acordo individual
escrito

Risco de
questionamento
judicial em razão de
a medida possibilitar
a realização de
jornadas
extenuantes (14
horas de trabalho),
fato que se afigura
prejudicial aos
trabalhadores (sob o
viés físico e psíquico.

Adoção de hora suplementar
entre a 13ª e 14ª hora
DSR garantido
Permissão das horas serem
inseridas no banco de horas
de 18 meses ou pagamento
como hora extra

Baixo
Risco

Médio
Risco

Alto
Risco

Grau de
Risco
Baixo
Risco

Impactos

Maior disponibilidade de
mão-de-obra em momento
de aumento considerável da
demanda por serviços de
saúde
Escalas de horas
suplementares adotadas
entre a 13ª e a 24ª hora do
intervalo interjornada não
configurarão penalidade
administrativa

Alternativa

Base legal

Observações

Formalidades

Risco Trabalhista

Grau de
Risco

Impactos

Suspensão dos
prazos
processuais
administrativos

Art. 28 da MP 927

Suspensão dos prazos
processuais, por 180
dias, para defesa
administrativa
trabalhista ou de
notificação de débito
do FGTS

N/A

N/A

N/A

Possibilidade de a
empresa direcionar
esforços na resolução de
assuntos prioritários
emergenciais durante o
estado de calamidade
pública

A COVID-19 não
será considerada
doença
ocupacional

Art. 28 da MP 927

A COVID-19 não tem
natureza ocupacional,
exceto se comprovado
nexo causal.

N/A

Poderá haver a inversão
do ônus da prova

Prorrogação de
ACT e CCT

Art. 30 da MP 927

Possibilidade de
prorrogação, por 90
dias, de ACT e CCT
vencido ou vincendos
no prazo de 180 dias
contados da vigência
da MP 927, a critério
do empregador

A MP nada dispõe sobre
formalidades, sendo
recomendável ao
empregador cientificar ao
Sindicato de Classe caso
entenda pela prorrogação
de ACT.

Baixo
Risco

Médio
Risco

Médio
Risco

Caso o empregador não
forneças condições
seguras e salutíferas de
trabalho /ou não libere os
empregados que
apresentem sintomas da
COVID-19.

Alto
Risco

N/A

N/A

Reconhecimento da
COVID-19 como de
natureza ocupacional se
comprovado o nexo de
causalidade entre a
doença e o ambiente
laboral

Alternativa

Base legal

Observações

Formalidades

Risco Trabalhista

Grau de
Risco

Impactos

Atuação
orientadora dos
Auditores Fiscais
do Trabalho

Art. 31 da MP
927

Os Auditores Fiscais
do Trabalho atuarão
apenas de maneira
orientadora no
período de 180 dias,
contados de
22/03/20, exceto
quanto:
(i) ausência de
registro de
empregado;
(ii) grave e iminente
risco;
(iii) acidente de
trabalho fatal;
(iv) trabalho em
condições análogas à
de escravo ou
trabalho infantil

N/A

N/A

N/A

N/A

Relações de
trabalho
abrangidas pela
MP 927

Art. 31 da MP
927

Aplicação da MP 927
ao trabalhadores
temporários, ao
empregado rural e ao
doméstico

N/A

N/A

N/A

N/A

Baixo
Risco

Médio
Risco

Alto
Risco

Alternativa

Base legal

Observações

Formalidades

Convalidação de
medidas
trabalhistas
tomadas
anteriormente à
edição da MP
927

Art. 36 da MP 927

As medidas adotadas pelos
empregadores, no período de
30 dias anteriores a 22/03/20
(data de vigência da MP),
serão convalidadas desde que
não contrariem o disposto na
MP 927

N/A

Baixo
Risco

Médio
Risco

Alto
Risco

Grau de
Risco
Médio
Risco

Risco Trabalhista

Impactos

Deve haver
compatibilidade das
medidas adotas pela
empresa com as
regras estabelecidas
na MP 927, sob pena
de se incorrer em
descumprimento da
legislação do trabalho

O risco de aumento de
passivo trabalhista, se em
desacordo com a MP.
O melhor aproveitamento das
regras desta MP de forma
retroativa em 30 dias, que
pode ter representado algum
fôlego para superar o
momento de crise
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