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CELETISTAS 

 

Sou empregador, já fiz o acordo para a suspensão do contrato ou para a 
redução proporcional da jornada e de salário dos meus empregados, como 
faço para informar o Ministério da Economia (pois sei que o prazo para 
prestar essa informação é de 10 dias)? 

 

Com vistas ao pagamento do BE aos empregados, as empresas devem usar o 
Empregador Web para comunicar as suspensões e/ou reduções de jornada e de 
salário pactuadas com seus empregados ao Ministério da Economia. Para orientar 
e esclarecer dúvidas sobre o encaminhamento das informações, o Ministério da 
Economia elaborou um manual que pode ser encontrado no seguinte endereço: 
(https://sd.maisemprego.mte.gov.br/sdweb/validador/Manual_EmpregadorWeb_
BEM.pdf). 

Nesse manual há um passo a passo a ser seguido (com detalhes de leiaute e 
formatação da declaração) por aqueles que desejem criar suas declarações em 
aplicativos próprios. O envio pode ser realizado através do Portal do Benefício 
Extraordinário, que direcionará o canal adequado para cada tipo de contratante.  

Sobre medidas de apoio ao setor produtivo, ver também o link do Ministério da 
Economia: https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-
frequentes/covid-19 

 

Atenção! Houve uma decisão liminar do Ministro do SFT Ricardo Lewandowski, 
proferida na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.363, 
que estabelece que “acordos individuais de redução de jornada de trabalho e de 
salário ou de suspensão temporária de contrato de trabalho [...] deverão ser 
comunicados pelos empregadores ao respectivo sindicato laboral, no prazo de até 
dez dias corridos, contado da data de sua celebração”, para que este, querendo, 
deflagre a negociação coletiva, importando sua inércia em anuência com o 
acordado pelas partes.”. Essa decisão não é definitiva, ainda será submetida a 
referendo do Plenário do SFT; mas enquanto não for modificada, deve ser 
observada. 

 

Durante o período em que estiver fazendo trabalho remoto (“home office”), 
a suspensão do pagamento do auxílio alimentação é permitida? 
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Caso o benefício do auxílio alimentação esteja previsto em norma coletiva, a 
possibilidade de sua supressão seria apenas no caso de haver essa previsão na 
norma, ou seja, se constar na norma coletiva que, em caso de trabalho remoto 
(“home office”), o auxílio não seria devido. 

Se não houver previsão na norma coletiva permitindo a supressão do vale 
alimentação em caso de trabalho remoto, não é permitido ao empregador 
suspender o fornecimento do tíquete alimentação para os trabalhadores que 
passaram a laborar em “home office”. 

Considerando que os empregados já recebiam esse benefício enquanto exerciam 
suas atividades no âmbito do estabelecimento do empregador, a simples 
mudança do local da prestação dos serviços não autoriza a supressão do 
benefício. 

Deve-se observar, por analogia, o art. 8º, parágrafo 2º, da Medida Provisória 936, 
que obriga aos empregadores durante o período de suspensão temporária do 
contrato de trabalho a manterem os benefícios já concedidos aos empregados. 

Maior razão tem em manter o benefício para os empregados que passaram a 
laborar em “home office”, visto não se tratar nem de suspensão, nem de 
interrupção do contrato e trabalho, mas apenas de labor em localidade diversa. 
Ademais, o fundamento do benefício não é o local de trabalho, assim, a alteração 
deste não pode afetar o fornecimento daquele. 

 

Enquanto estiver fazendo trabalho remoto (“home office”), a suspensão do 
pagamento do vale transporte é permitida? 

 

O vale transporte, ao contrário do auxílio alimentação, é um benefício instituído 
por lei (Lei n. 7.418, de 16 de dezembro de 1985).  

Art. 1º Fica instituído o vale-transporte, que o empregador, pessoa física ou 
jurídica, antecipará ao empregado para utilização efetiva em despesas de 
deslocamento residência-trabalho e vice-versa, através do sistema de 
transporte coletivo público, urbano ou intermunicipal e/ou interestadual com 
características semelhantes aos urbanos, geridos diretamente ou mediante 
concessão ou permissão de linhas regulares e com tarifas fixadas pela 
autoridade competente, excluídos os serviços seletivos e os especiais.    

Diante do trabalho remoto (“home office”), o pagamento do vale transporte poderá 
ser suspenso, já que o seu objetivo é custear as despesas de deslocamento 
residência-trabalho e vice-versa. Importante registrar que, se houver a 
necessidade de deslocamentos ao local de trabalho ou para o atendimento de 
algum cliente, por exemplo, será devido o vale transporte nesses dias. 
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Sou atendente de cartão de crédito de uma rede de supermercados, sofro de 
bronquite e estou retornando de férias. Diante da preocupação com a 
pandemia, pergunto se há, na legislação trabalhista, algum dispositivo legal 
que possibilite a prorrogação das minhas férias para evitar que possa me 
contaminar. 

 

Foram feitas perguntas semelhantes por grávidas e por outras pessoas com 
doenças crónicas. 

Não existe a previsão legal de prorrogação de férias para essa situação. A nova 
MP n. 936, de 1º de abril, autorizou a realização de acordos para a redução 
proporcional da jornada de trabalho e de salário e para a suspensão temporária 
do contrato de trabalho.  

Em síntese, é possível fazer um acordo individual para: 

redução proporcional da jornada de trabalho e de salário no percentual de 
25% por até 90 dias; 

para quem recebe até R$ 3.135,00, ou tem diploma de nível superior e 
recebe mais de R$ 12.202,12: 

a. redução proporcional da jornada de trabalho e de salário, nos 
percentuais de 50% ou 70% por até 90 dias, ou  

b. suspensão temporária do contrato de trabalho por até 60 dias. 

Houve uma decisão liminar do Ministro do SFT Ricardo Lewandowski, que deve 
ser observada, proferida na Medida Cautelar na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n. 6.363, que estabelece que “acordos individuais de 
redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária de 
contrato de trabalho [...] deverão ser comunicados pelos empregadores ao 
respectivo sindicato laboral, no prazo de até dez dias corridos, contado da data 
de sua celebração”, para que este, querendo, deflagre a negociação coletiva, 
importando sua inércia em anuência com o acordado pelas partes.” 

Por convenção ou acordo coletivo de trabalho, se não estiver nas faixas salariais 
acima, podem ser pactuadas a redução proporcional da jornada e de salário ou a 
suspensão temporária do contrato, ou, ainda, com percentuais diferentes 
daqueles acima citados. 

A MP n. 927 também apresenta alternativas de o empregador antecipar as férias, 
antecipar o gozo de feriados e estabelecer um banco de horas especial, com a 
possibilidade de a compensação dos dias não trabalhados ser feita no prazo de 
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até 18 meses a partir do encerramento do estado de calamidade pública. Mais 
detalhes nas perguntas e respostas adiante. 

Não foi editada nenhuma norma de segurança e saúde no trabalho específica 
sobre essa pandemia, mas recomendamos que sejam sempre observadas as 
orientações dos órgãos competentes, que estão em constante atualização, como 
a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, o Ministério da Saúde e a Vigilância 
Sanitária. 

Ganho R$ 3.000,00, quanto vou receber com o contrato suspenso ou em 
caso de redução da minha jornada e do salário? 

 

A base de cálculo do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da 
Renda (BE) não é o salário do trabalhador, e sim o valor do Seguro Desemprego 
que lhe seria devido em caso de dispensa. 

Atualmente, o SD é pago em 3 faixas: 

 
Exemplo: Para um trabalhador que ganhe R$ 3.000,00: 

- Em caso de redução de 25% da jornada e do salário, considerando que 
está na última faixa, ele receberá, a título de BE, 25% de R$ 1.813, ou seja, 
R$ 457,50, que será arredondado para R$ 458,00. Então ele receberá R$ 
2.250,00 (75% de R$ 3.000,00) + R$ 458,00, totalizando R$ 2.708,00.  

- Em caso de suspensão do contrato de trabalho, ele receberá, a título de 
BE, R$ 1.813,00. 

Lembrar que a MP n. 936 também prevê a possibilidade de o empregador oferecer 
uma ajuda compensatória mensal no valor definido em acordo individual pactuado 
ou em negociação coletiva (mais informações no resumo-esquematizado da MP 
abaixo). Entre os anexos, há uma tabela com o valor estimado dos salários antes 
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e pós MP n. 936 para os casos de suspensão do contrato e de redução 
proporcional da jornada e de salário. 

 

Tenho um contrato de experiência, terei direito ao BE? 

 

Sim, não há uma carência para o recebimento do BE, e o cálculo do valor do 
benefício será com base na parcela do SD a que você teria direito (tabela acima). 

 

Tinha um contrato de experiência, que foi encerrado dia 01/04/2020, mas a 
empresa ainda não deu baixa na minha CTPS. Terei direito ao auxílio de 600 
reais previsto na MP n. 936? 

 

De acordo com a MP n. 936, quem faz jus ao BE no valor mensal de R$ 600,00, 
pelo período de 3 meses, é o  empregado com contrato de trabalho intermitente 
formalizado até 1º de abril de 2020 (desde que não se enquadre nas condições 
de “quem não tem direito” do resumo esquematizado da MP n. 936 abaixo).  

No seu caso, considerando o término do contrato de trabalho, você não terá direito 
ao BE, mas ao pagamento das verbas rescisórias no prazo de 10 dias.  

 

Fui demitido logo antes do isolamento e não recebi as verbas rescisórias, o 
que posso fazer? 

 

Não há previsão legal que permita a rescisão sem o pagamento das verbas 
rescisórias, ou para o pagamento parcelado das verbas rescisórias.  

Para buscar o pagamento das verbas rescisórias, você deve ingressar com um 
pedido na Justiça do Trabalho. Caso não tenha condições de contratar um 
advogado, a Defensoria Pública da União poderá auxiliá-lo, mas o atendimento 
ao público esteve suspenso. Sugerimos que se informe antes de ir ao local sobre 
o seu funcionamento. O endereço da DPU é Setor Bancário Sul, Quadra 2, 
Bloco H – antigo prédio da FUNAI. O horário de atendimento, antes da 
pandemia da COVID-19, era das 8h às 15h, não sabemos se haverá alterações. 
O telefone é 3318-7900.  

Você também pode procurar os núcleos de prática jurídica das universidades e 
faculdades de Direito, elas também prestam apoio gratuito à população. 
Importante sempre ligar antes para confirmar o horário e condições para o 
atendimento. 
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Se houver dificuldades para fazer algo agora, informar do prazo de dois anos, a 
partir da data da rescisão de contrato, para ingressar com o pedido na Justiça do 
Trabalho. 

Pode-se perguntar ao denunciante se ele gostaria que entrássemos em contato 
com a empresa, para solicitar que ela libere a documentação para o saque do 
FGTS e o seguro desemprego. Para tanto, é necessário que o denunciante 
encaminhe e-mail para a SEINT (seint.df@mte.gov.br), com dados e contatos da 
empresa, dados do próprio trabalhador/denunciante, inclusive o setor em que 
trabalha e a data da demissão. Nesse primeiro momento, nós da SEINT iremos 
entrar em contato com a empresa e retornar ao trabalhador. 

Também devem ser encaminhadas para a SEINT, por e-mail, as perguntas sobre 
as quais o AFT não tiver uma resposta imediata, e nós da SEINT tentaremos 
respondê-las em conjunto e enviaremos a resposta ao interessado.   

 

Ganho menos de R$ 3.000,00, e a empresa quer fazer um acordo individual 
de suspensão do contrato de trabalho por tempo indeterminado, e se recusa 
escrever o prazo da suspensão de 60 dias no acordo e a me entregar uma 
cópia do contrato, isso é permitido? 

 

Não existe previsão legal para a suspensão do contrato por prazo indeterminado, 
mas sim pelo prazo máximo de 60 dias. Um acordo para a suspensão por prazo 
indeterminado poderá ser futuramente questionado na justiça, por estar em 
desacordo com as disposições legislativas. E todo empregado tem direito a ficar 
com uma cópia do que tiver assinado.  

A própria MP n. 936 dispõe que “as irregularidades constatadas pela Auditoria 
Fiscal do Trabalho quanto aos acordos de redução de jornada e salário ou de 
suspensão temporária do contrato de trabalho previstos nesta MP sujeitam os 
infratores à multa”.  

Caso a empresa se recuse a entregar uma cópia do acordo à empregada e insista 
na suspensão do contrato por prazo indeterminado, um email pode ser 
encaminhado à SEINT (com dados e contatos da empresa, dados do próprio 
trabalhador/denunciante, inclusive o setor em que trabalha), para que possamos 
contatar a empresa. 

 

O empregador disse que iria suspender o meu contrato de trabalho por prazo 
indeterminado por causa do coronavírus, e que não fará a informação ao 
Ministério da Economia. Terei direito ao benefício previsto na MP n. 936? 
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A suspensão do contrato de trabalho por prazo indeterminado é ilegal. De acordo 
com a MP n. 936, o empregador pode suspender o contrato de trabalho pelo prazo 
máximo de 60 dias e, para que o empregado tenha direito ao BE, o empregador 
deverá informar a suspensão do contrato ao Ministério da Economia. 

Caso o empregador não faça o acordo nos termos da MP n. 936, pode-se indicar 
o email da SEINT. Falar da possibilidade de ingresso com um pedido na Justiça 
Trabalhista, para buscar o pagamento das verbas trabalhistas devidas. 

 

Fui demitida em 20/03/2020, a empresa não pagou as verbas rescisórias, e 
no dia 2 de abril me pediu que fosse ao setor de RH para alterar a data da 
demissão para o dia 2, alegando que houve um erro; tenho que concordar 
com isso? 

 

Você não está obrigada a concordar com a alteração. E, também, não deve 
assinar documentos alterando a verdadeira data dos fatos.   

 

De acordo com a MP n. 936, a empresa pode fazer a redução proporcional 
da jornada de trabalho e de salário de seus empregados e a suspensão 
temporária do contrato de trabalho para o mesmo empregado? E fazer a 
redução proporcional para uns, e a suspensão para outros? 

 

Sim, enquanto durar o estado de calamidade pública do COVID-19, pode haver 
redução e suspensão sucessivamente, pelo prazo máximo 90 dias, desde que a 
redução proporcional da jornada de trabalho e de salário nos percentuais de 25%, 
50% ou 70% não ultrapasse 90 dias, e/ou a suspensão temporária do contrato de 
trabalho não ultrapasse 60 dias (esse prazo poderá ser fracionado em até 2 
períodos de 30 dias).  

 

Trabalho para um condomínio residencial, como porteiro, e estou de férias 
no momento, mas o empregador exige que eu continue trabalhando, e 
justifica que a pandemia exige esse esforço. Sou mesmo obrigado a 
trabalhar nas férias? 

 

Não, não há qualquer legislação que o obrigue a trabalhar durante as suas férias. 
A MP n. 927 prevê a possibilidade de, durante o estado de calamidade pública, o 
empregador suspender as férias ou licenças não remuneradas dos profissionais 
da área de saúde ou daqueles que desempenhem funções essenciais, mediante 
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comunicação formal da decisão ao trabalhador, por escrito ou por meio eletrônico, 
preferencialmente com antecedência de quarenta e oito horas. 

 

Durante a epidemia, o empregador pode alterar a jornada dos empregados 
que trabalham 12x36, para que realizem trabalho todos os dias por 12 horas, 
durante 15 dias, folgando os outros 15 dias restantes do mês? 

 

De acordo com a MP n. 927, durante o estado de calamidade pública, é permitido 
aos estabelecimentos de saúde, mediante acordo individual escrito, adotar 
escalas de horas suplementares entre a 13ª e a 24ª hora do intervalo interjornada, 
desde que esteja garantido o repouso semanal remunerado.  

As horas suplementares poderão ser compensadas no prazo de 18 meses, 
contado da data de encerramento do estado de calamidade pública, por meio de 
banco de horas ou remuneradas como hora extra. 

MP n. 927, art. 26.  Durante o de estado de calamidade pública a que se 
refere o art. 1º, é permitido aos estabelecimentos de saúde, mediante acordo 
individual escrito, mesmo para as atividades insalubres e para a jornada de 
doze horas de trabalho por trinta e seis horas de descanso: 

I - prorrogar a jornada de trabalho, nos termos do disposto no art. 61 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 
1943; e 

II - adotar escalas de horas suplementares entre a décima terceira e a 
vigésima quarta hora do intervalo interjornada, sem que haja penalidade 
administrativa, garantido o repouso semanal remunerado nos termos do 
disposto no art. 67 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1943. 

MP n. 927, art. 27.  As horas suplementares computadas em decorrência da 
adoção das medidas previstas nos incisos I e II do caput do art. 26 poderão 
ser compensadas, no prazo de dezoito meses, contado da data de 
encerramento do estado de calamidade pública, por meio de banco de horas 
ou remuneradas como hora extra. 

 

A empresa está fechada, significa que não vou receber as verbas 
rescisórias? 

 

O fato de a empresa estar fechada no momento não seria, em princípio, um 
impedimento para o pagamento das verbas trabalhistas, que devem ser feitas até 
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10 dias a partir do término do contrato. A empresa pode fazer uma transferência 
para a sua conta bancária, por exemplo. 

CLT, art. 477, § 6º - A entrega ao empregado de documentos que 
comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes 
bem como o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão 
ou recibo de quitação deverão ser efetuados até dez dias contados a partir 
do término do contrato. 

 

Existe a possibilidade de redução do salário com a alegação de força maior? 

 

A nova Medida Provisória n. 927 não cuidou expressamente da possibilidade de 
redução de salários.  

Art. 2º. Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o 
empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual escrito, a fim 
de garantir a permanência do vínculo empregatício, que terá preponderância 
sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais, respeitados os 
limites estabelecidos na Constituição. 

Ela permitiu a empregados e empregadores firmarem acordos individuais, mas 
destacou que esses acordos entabulados no período de calamidade pública 
devem respeitar os limites constitucionalmente definidos. Dentre eles, podemos 
citar o da "irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo 
coletivo". 

Por sua vez, a Medida Provisória n. 936 possibilitou a redução proporcional de 
jornada de trabalho e de salário, por até noventa dias, mediante acordo escrito, 
individual ou coletivo, a depender da faixa salarial do empregado (veja o resumo-
esquematizado – Anexo 1).  

Houve uma decisão liminar do Ministro do SFT Ricardo Lewandowski, que deve 
ser observada, proferida na Medida Cautelar na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n. 6.363, que estabelece que “acordos individuais de 
redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária de 
contrato de trabalho [...] deverão ser comunicados pelos empregadores ao 
respectivo sindicato laboral, no prazo de até dez dias corridos, contado da data 
de sua celebração”, para que este, querendo, deflagre a negociação coletiva, 
importando sua inércia em anuência com o acordado pelas partes.” 
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Fui dispensado e não recebi aviso prévio, pois o empregador alega que o 
art. 486 da CLT é aplicável ao caso. 

 

Não há precedente nesse sentido, não há uma decisão do Poder Judiciário para 
essa situação ou para situação semelhante. Também não há um posicionamento 
da SIT a respeito. Talvez o interessado precise ingressar com um pedido na 
Justiça do Trabalho. 

CLT, art. 485 - Quando cessar a atividade da empresa, por morte do 
empregador, os empregados terão direito, conforme o caso, à indenização a 
que se referem os art. 477 e 497. 

CLT, art. 486 - No caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, 
motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela 
promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da 
atividade, prevalecerá o pagamento da indenização, que ficará a cargo do 
governo responsável.   

§ 1º - Sempre que o empregador invocar em sua defesa o preceito do 
presente artigo, o tribunal do trabalho competente notificará a pessoa de 
direito público apontada como responsável pela paralisação do trabalho, 
para que, no prazo de 30 (trinta) dias, alegue o que entender devido, 
passando a figurar no processo como chamada à autoria.    

 

Fui demitido em 03/04/2020 e a empresa, alegando força maior em razão da 
suspensão das atividades, me informou que pagaria na rescisão apenas 20% 
da multa rescisória do FGTS, e disse que o fundamento seria o artigo 18, § 
2º, da Lei n. 8.036/90, que prevê que, quando ocorrer despedida por culpa 
recíproca ou força maior, reconhecida pela Justiça do Trabalho, o percentual 
de que trata o § 1º será de 20 (vinte) por cento“, isso é legal? 

 

Não há precedente nesse sentido, não há uma decisão do Poder Judiciário para 
essa situação ou para situação semelhante a essa em que estamos vivendo. 
Talvez o interessado precise ingressar com um pedido na Justiça do Trabalho.  

Verifique se não existe uma convenção ou acordo coletivo prevendo, por exemplo, 
a redução do valor da multa rescisória do FGTS durante o estado de calamidade 
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020. Caso 
afirmativo, prevalecerá o que estiver expresso na norma coletiva. 
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Pedi demissão e sofri desconto do aviso prévio. É permitido esse desconto 
durante o período de calamidade pública?  

 

Sim, pois não houve alteração legislativa com relação aos descontos previstos 
para tal caso. 

Verifique se não existe uma convenção ou acordo coletivo que se aplique à sua 
situação durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 
Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020. Caso afirmativo, prevalecerá o que 
estiver expresso na norma coletiva.  

 

A MP n. 927 se aplica a empregados domésticos? 

 

Sim, há disposição expressa nesse sentido.  

Art. 32.  O disposto nesta Medida Provisória aplica-se: 

I - às relações de trabalho regidas: 

a) pela Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, e 

b) pela Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973; e 

II - no que couber, às relações regidas pela Lei Complementar nº 150, de 1º 
de junho de 2015, tais como jornada, banco de horas e férias. 

A Lei Complementar n. 150/2015 dispõe sobre o contrato de trabalho doméstico; 
altera as Leis no 8.212, de 24 de julho de 1991, no 8.213, de 24 de julho de 1991, 
e no 11.196, de 21 de novembro de 2005; revoga o inciso I do art. 3o da Lei no 
8.009, de 29 de março de 1990, o art. 36 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, 
a Lei no 5.859, de 11 de dezembro de 1972, e o inciso VII do art. 12 da Lei no 
9.250, de 26 de dezembro 1995; e dá outras providências. 

 

A empresa pode antecipar as minhas férias, mesmo que eu não esteja há um 
ano trabalhando ali? 

 

Sim. A empresa deve informar ao empregado sobre a antecipação das férias no 
prazo mínimo de 48h, com a indicação do período a ser gozado (que não pode 
ser inferior a 5 dias corridos). Essa comunicação pode ser feita por e-mail, por 
exemplo.  

Atenção para o prazo de pagamento do valor correspondente às férias e do 
adicional de um terço de férias:  
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MP n. 927, art. 8º  Para as férias concedidas durante o estado de calamidade 
pública a que se refere o art. 1º, o empregador poderá optar por efetuar o 
pagamento do adicional de um terço de férias após sua concessão, até a 
data em que é devida a gratificação natalina prevista no art. 1º da Lei nº 
4.749, de 12 de agosto de 1965. 

MP n. 927, art. 9º  O pagamento da remuneração das férias concedidas em 
razão do estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º poderá ser 
efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente ao início do gozo das 
férias, não aplicável o disposto no art. 145 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943. 

 

Posso “vender” alguns dias das minhas férias? 

 

Isso dependerá da concordância do empregador. 

MP n. 927, art. 8º, parágrafo único.  O eventual requerimento por parte do 
empregado de conversão de um terço de férias em abono pecuniário estará 
sujeito à concordância do empregador, aplicável o prazo a que se refere o 
caput. 

 

Posso ter que trabalhar em feriados para compensar esses dias em que 
fiquei parado recebendo salário? 

 

Sim. Para tanto, o empregador deverá fazer uma comunicação ao/s empregado/s 
por escrito ou por e-mail, por exemplo, com a indicação expressa dos feriados a 
serem aproveitados (para os feriados religiosos, é necessária concordância do 
empregado). 

MP n. 927, art. 13.  Durante o estado de calamidade pública, os 
empregadores poderão antecipar o gozo de feriados não religiosos federais, 
estaduais, distritais e municipais e deverão notificar, por escrito ou por meio 
eletrônico, o conjunto de empregados beneficiados com antecedência de, no 
mínimo, quarenta e oito horas, mediante indicação expressa dos feriados 
aproveitados. 

§ 1º  Os feriados a que se refere o caput poderão ser utilizados para 
compensação do saldo em banco de horas. 

§ 2º  O aproveitamento de feriados religiosos dependerá de concordância do 
empregado, mediante manifestação em acordo individual escrito. 
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Posso ter que compensar todos esses dias em que a empresa esteve 
fechada e fiquei sem trabalhar? 

 

Sim. É possível que a empresa institua um banco de horas especial, desde que 
haja acordo coletivo ou acordo individual formal para o seu estabelecimento, e a 
compensação poderá ser feita no prazo de até 18 meses a partir do encerramento 
do estado de calamidade pública. O trabalhador poderá, por exemplo, prorrogar a 
sua jornada em até 2 horas, desde que não ultrapasse 10 horas diárias. 

MP n. 927, art. 14.  Durante o estado de calamidade pública a que se refere 
o art. 1º, ficam autorizadas a interrupção das atividades pelo empregador e 
a constituição de regime especial de compensação de jornada, por meio de 
banco de horas, em favor do empregador ou do empregado, estabelecido 
por meio de acordo coletivo ou individual formal, para a compensação no 
prazo de até dezoito meses, contado da data de encerramento do estado de 
calamidade pública. 

§ 1º  A compensação de tempo para recuperação do período interrompido 
poderá ser feita mediante prorrogação de jornada em até duas horas, que 
não poderá exceder dez horas diárias. 

§ 2º  A compensação do saldo de horas poderá ser determinada pelo 
empregador independentemente de convenção coletiva ou acordo individual 
ou coletivo.  

 

Mudou alguma coisa em relação ao FGTS? 

 

O pagamento das obrigações referentes às competências de março, abril e maio 
de 2020 poderá ser quitado em até seis parcelas mensais, com vencimento no 
sétimo dia de cada mês, a partir de julho de 2020. 

MP n. 927, art. 19.  Fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS 
pelos empregadores, referente às competências de março, abril e maio de 
2020, com vencimento em abril, maio e junho de 2020, respectivamente. 

Parágrafo único.  Os empregadores poderão fazer uso da prerrogativa 
prevista no caput independentemente: 

I - do número de empregados; 

II - do regime de tributação; 

III - da natureza jurídica; 

IV - do ramo de atividade econômica; e 
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V - da adesão prévia. 

Há exceção quando houver a rescisão do contrato de trabalho: 

Art. 21.  Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, a suspensão 
prevista no art. 19 ficará resolvida e o empregador ficará obrigado: 

I - ao recolhimento dos valores correspondentes, sem incidência da multa e 
dos encargos devidos nos termos do disposto no art. 22 da Lei nº 8.036, de 
1990, caso seja efetuado dentro do prazo legal estabelecido para sua 
realização; e 

II - ao depósito dos valores previstos no art. 18 da Lei nº 8.036, de 1990. 

 

Quais são as regras para o Seguro Desemprego? 

 

“Tem direito ao seguro desemprego o trabalhador que: 

• Tiver sido dispensado sem justa causa; 
• Estiver desempregado, quando do requerimento do benefício; 
• Ter recebido salários de pessoa jurídica ou pessoa física equiparada à 

jurídica (inscrita no CEI) relativos a: 
• pelo menos 12 (doze) meses nos últimos 18 (dezoito) meses 

imediatamente anteriores à data de dispensa, quando da primeira 
solicitação; 

• pelo menos 9 (nove) meses nos últimos 12 (doze) meses imediatamente 
anteriores à data de dispensa, quando da segunda solicitação; e 

• cada um dos 6 (seis) meses imediatamente anteriores à data de dispensa, 
quando das demais solicitações; 

• Não possuir renda própria para o seu sustento e de sua família; 
• Não estiver recebendo benefício de prestação continuada da Previdência 

Social, exceto pensão por morte ou auxílio-acidente”. 

(resposta retirada do link http://www.caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/seguro-
desemprego/perguntas-frequentes/Paginas/default.aspx, onde há uma série de 
outras perguntas frequentes sobre o tema) 

Em caso de problemas ou dúvidas sobre Seguro-Desemprego, entrar em 
contato pelos nossos canais: 

• Central Telefônica: 158; 
• e-mail: trabalho.df@mte.gov; ou  
• Whatsapp: (61) 2031-0167 
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EMPREGADOS DOMÉSTICOS 

 

Minha empregada doméstica e eu fizemos um acordo para a suspenção ou 
para a redução proporcional da jornada e de salário, como posso prestar 
essa informação junto ao Ministério da Economia? 

 

A suspensão ou a redução de jornada acordada entre empregador e trabalhador 
doméstico deverá ser registrada no site do Programa Emergencial, no endereço 
https://servicos.mte.gov.br/bem. Lá é possível obter as informações necessárias 
e abrir o link para a página no portal gov.br, em que poderá informar os acordos 
realizados. 

Colocamos um passo a passo bem detalhado abaixo (veja nos anexos). 

A propósito, para o caso do empregador doméstico, vale lembrar que a Portaria 
n. 139 do Ministério da Economia, de 3 de abril, prorrogou o pagamento das 
contribuições previdenciárias patronais dos meses de março e abril. Elas serão 
devidas juntamente com as contribuições referentes aos meses de julho e 
setembro, respectivamente. Mas, atenção, as contribuições descontadas dos 
empregados não foram prorrogadas e continuam a ser pagas nas datas atuais.  

(https://portal.esocial.gov.br/noticias/estado-de-calamidade-prorrogado-o-
vencimento-de-contribuicoes-previdenciarias - disponível em 6 de abril de 2020) 

 

Sou atendente de cartão de crédito de uma rede de supermercados, sofro de 
bronquite e estou retornando de férias. Diante da preocupação com a 
pandemia, pergunto se há, na legislação trabalhista, algum dispositivo legal 
que possibilite a prorrogação das minhas férias para evitar que possa me 
contaminar. (APLICÁVEL NO ÂMBITO DO TRABALHO DOMÉSTICO) 
Foram feitas perguntas semelhantes por grávidas e por outras pessoas com 
doenças crónicas. 

 

Não existe a previsão legal de prorrogação de férias para essa situação. A nova 
MP n. 936, de 1º de abril, autorizou a realização de acordos para a redução 
proporcional da jornada de trabalho e de salário e para a suspensão temporária 
do contrato de trabalho.  

Em síntese, é possível fazer um acordo individual para: 

• redução proporcional da jornada de trabalho e de salário no percentual de 
25% por até 90 dias; 
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• para quem recebe até R$ 3.135,00, ou tem diploma de nível superior e 
recebe mais de R$ 12.202,12: 

a. redução proporcional da jornada de trabalho e de salário, nos 
percentuais de 50% ou 70% por até 90 dias, ou  

b. suspensão temporária do contrato de trabalho por até 60 dias. 

Houve uma decisão liminar do Ministro do SFT Ricardo Lewandowski, que deve 
ser observada, proferida na Medida Cautelar na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n. 6.363, que estabelece que “acordos individuais de 
redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária de 
contrato de trabalho [...] deverão ser comunicados pelos empregadores ao 
respectivo sindicato laboral, no prazo de até dez dias corridos, contado da data 
de sua celebração”, para que este, querendo, deflagre a negociação coletiva, 
importando sua inércia em anuência com o acordado pelas partes.” 

Por convenção ou acordo coletivo de trabalho, se não estiver nas faixas salariais 
acima, podem ser pactuadas a redução proporcional da jornada e de salário ou a 
suspensão temporária do contrato, ou, ainda, com percentuais diferentes 
daqueles acima citados. 

A MP n. 927 também apresenta alternativas de o empregador antecipar as férias, 
antecipar o gozo de feriados e estabelecer um banco de horas especial, com a 
possibilidade de a compensação dos dias não trabalhados ser feita no prazo de 
até 18 meses a partir do encerramento do estado de calamidade pública. Mais 
detalhes nas perguntas e respostas adiante. 

Não foi editada nenhuma norma de segurança e saúde no trabalho específica 
sobre essa pandemia, mas recomendamos que sejam sempre observadas as 
orientações dos órgãos competentes, que estão em constante atualização, como 
o Ministério da Saúde e a Vigilância Sanitária. 

 

Tenho um contrato de experiência, terei direito ao BE? 

 

Sim, não há uma carência para o recebimento do BE, e o cálculo do valor do 
benefício será com base na parcela do SD a que você teria direito (tabela acima). 

 

Tinha um contrato de experiência, que foi encerrado dia 01/04/2020, mas a 
empresa ainda não deu baixa na minha CTPS. Terei direito ao auxílio de 600 
reais previsto na MP n. 936? (APLICÁVEL NO AMBITO DO TRABALHO 
DOMÉSTICO) 
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De acordo com a MP n. 936, quem faz jus ao BE no valor mensal de R$ 600,00, 
pelo período de 3 meses, é o  empregado com contrato de trabalho intermitente 
formalizado até 1º de abril de 2020 (desde que não se enquadre nas condições 
de “quem não tem direito” do resumo esquematizado da MP n. 936 abaixo).  

No seu caso, considerando o término do contrato de trabalho, você não terá direito 
ao BE, mas ao pagamento das verbas rescisórias no prazo de 10 dias. 

 

Fui demitido logo antes do isolamento e não recebi as verbas rescisórias, o 
que posso fazer? (APLICÁVEL NO AMBITO DO TRABALHO DOMÉSTICO) 

 

Não há previsão legal que permita a rescisão sem o pagamento das verbas 
rescisórias, ou para o pagamento parcelado das verbas rescisórias.  

Para buscar o pagamento das verbas rescisórias, você deve ingressar com um 
pedido na Justiça do Trabalho. Caso não tenha condições de contratar um 
advogado, a Defensoria Pública da União poderá auxiliá-lo, mas o atendimento 
ao público esteve suspenso. Sugerimos que se informe antes de ir ao local sobre 
o seu funcionamento. O endereço da DPU é Setor Bancário Sul, Quadra 2, 
Bloco H – antigo prédio da FUNAI. O horário de atendimento, antes da 
pandemia da COVID-19, era das 8h às 15h, não sabemos se haverá alterações. 
O telefone é 3318-7900.  

Você também pode procurar os núcleos de prática jurídica das universidades e 
faculdades de Direito, elas também prestam apoio gratuito à população. 
Importante sempre ligar antes para confirmar o horário e condições para o 
atendimento. 

Se houver dificuldades para fazer algo agora, informar do prazo de dois anos, a 
partir da data da rescisão de contrato, para ingressar com o pedido na Justiça do 
Trabalho. 

Pode-se perguntar ao denunciante se ele gostaria que entrássemos em contato 
com a empresa, para solicitar que ela libere a documentação para o saque do 
FGTS e o seguro desemprego. Para tanto, é necessário que o denunciante 
encaminhe e-mail para a SEINT (seint.df@mte.gov.br), com dados e contatos da 
empresa, dados do próprio trabalhador/denunciante, inclusive o setor em que 
trabalha e a data da demissão. Nesse primeiro momento, nós da SEINT iremos 
entrar em contato com a empresa e retornar ao trabalhador. 
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Ganho menos de R$ 3.000,00, e a empresa quer fazer um acordo individual 
de suspensão do contrato de trabalho por tempo indeterminado, e se recusa 
escrever o prazo da suspensão de 60 dias no acordo e a me entregar uma 
cópia do contrato, isso é permitido? (APLICÁVEL NO AMBITO DO 
TRABALHO DOMÉSTICO) 

 

Não existe previsão legal para a suspensão do contrato por prazo indeterminado, 
mas sim pelo prazo máximo de 60 dias. Um acordo para a suspensão por prazo 
indeterminado poderá ser futuramente questionado na justiça, por estar em 
desacordo com as disposições legislativas. E todo empregado tem direito a ficar 
com uma cópia do que tiver assinado.  

A própria MP n. 936 dispõe que “as irregularidades constatadas pela Auditoria 
Fiscal do Trabalho quanto aos acordos de redução de jornada e salário ou de 
suspensão temporária do contrato de trabalho previstos nesta MP sujeitam os 
infratores à multa”.  

Caso a empresa se recuse a entregar uma cópia do acordo à empregada e insista 
na suspensão do contrato por prazo indeterminado, um email pode ser 
encaminhado à SEINT (com dados e contatos da empresa, dados do próprio 
trabalhador/denunciante, inclusive o setor em que trabalha), para que possamos 
contatar a empresa. 

 

O empregador disse que iria suspender o meu contrato de trabalho por prazo 
indeterminado por causa do coronavírus, e que não fará a informação ao 
Ministério da Economia. Terei direito ao benefício previsto na MP n. 936? 
(APLICÁVEL NO AMBITO DO TRABALHO DOMÉSTICO) 

 

A suspensão do contrato de trabalho por prazo indeterminado é ilegal. De acordo 
com a MP n. 936, o empregador pode suspender o contrato de trabalho pelo prazo 
máximo de 60 dias e, para que o empregado tenha direito ao BE, o empregador 
deverá informar a suspensão do contrato ao Ministério da Economia. 

Caso o empregador não faça o acordo nos termos da MP n. 936, pode-se indicar 
o e-mail da SEINT. Falar da possibilidade de ingresso com um pedido na Justiça 
Trabalhista, para buscar o pagamento das verbas trabalhistas devidas. 
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De acordo com a MP n. 936, a empresa pode fazer a redução proporcional 
da jornada de trabalho e de salário de seus empregados e a suspensão 
temporária do contrato de trabalho para o mesmo empregado? E fazer a 
redução proporcional para uns, e a suspensão para outros? (APLICÁVEL NO 
AMBITO DO TRABALHO DOMÉSTICO) 

 

Sim, enquanto durar o estado de calamidade pública do COVID-19, pode haver 
redução e suspensão sucessivamente, pelo prazo máximo 90 dias, desde que a 
redução proporcional da jornada de trabalho e de salário nos percentuais de 25%, 
50% ou 70% não ultrapasse 90 dias, e/ou a suspensão temporária do contrato de 
trabalho não ultrapasse 60 dias (esse prazo poderá ser fracionado em até 2 
períodos de 30 dias).  

 

Trabalho para um condomínio residencial, como porteiro, e estou de férias 
no momento, mas o empregador exige que eu continue trabalhando, e 
justifica que a pandemia exige esse esforço. Sou mesmo obrigado a 
trabalhar nas férias? (APLICÁVEL NO AMBITO DO TRABALHO DOMÉSTICO) 

 

Não, não há qualquer legislação que o obrigue a trabalhar durante as suas férias. 
A MP n. 927 prevê a possibilidade de, durante o estado de calamidade pública, o 
empregador suspender as férias ou licenças não remuneradas dos profissionais 
da área de saúde ou daqueles que desempenhem funções essenciais, mediante 
comunicação formal da decisão ao trabalhador, por escrito ou por meio eletrônico, 
preferencialmente com antecedência de quarenta e oito horas. 

 

Existe a possibilidade de redução do salário com a alegação de força maior? 

 

A nova Medida Provisória n. 927 não cuidou expressamente da possibilidade de 
redução de salários.  

Art. 2º. Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o 
empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual escrito, a fim 
de garantir a permanência do vínculo empregatício, que terá preponderância 
sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais, respeitados os 
limites estabelecidos na Constituição. 

Ela permitiu a empregados e empregadores firmarem acordos individuais, mas 
destacou que esses acordos entabulados no período de calamidade pública 
devem respeitar os limites constitucionalmente definidos. Dentre eles, podemos 



SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO 
NO DISTRITO FEDERAL 
SEÇÃO DE INSPEÇÃO DO TRABALHO 

 

O TRABALHO E A COVID-19 
PERGUNTAS FREQUENTES NOS PLANTÕES REMOTOS DA SRTb/DF 
 

26 
V.07.04.2020 

citar o da "irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo 
coletivo". 

Por sua vez, a Medida Provisória n. 936 possibilitou a redução proporcional de 
jornada de trabalho e de salário, por até noventa dias, mediante acordo escrito, 
individual ou coletivo, a depender da faixa salarial do empregado (veja o resumo-
esquematizado – Anexo 1). 

Houve uma decisão liminar do Ministro do SFT Ricardo Lewandowski, que deve 
ser observada, proferida na Medida Cautelar na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n. 6.363, que estabelece que “acordos individuais de 
redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária de 
contrato de trabalho [...] deverão ser comunicados pelos empregadores ao 
respectivo sindicato laboral, no prazo de até dez dias corridos, contado da data 
de sua celebração”, para que este, querendo, deflagre a negociação coletiva, 
importando sua inércia em anuência com o acordado pelas partes.” 

 

Pedi demissão e sofri desconto do aviso prévio. É permitido esse desconto 
durante o período de calamidade pública?  

 

Sim, pois não houve alteração legislativa com relação aos descontos previstos 
para tal caso. 

 

A MP n. 927 se aplica a empregados domésticos? 

 

Sim, há disposição expressa nesse sentido.  

Art. 32.  O disposto nesta Medida Provisória aplica-se: 

I - às relações de trabalho regidas: 

a) pela Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, e 

b) pela Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973; e 

II - no que couber, às relações regidas pela Lei Complementar nº 150, de 1º 
de junho de 2015, tais como jornada, banco de horas e férias. 

A Lei Complementar n. 150/2015 dispõe sobre o contrato de trabalho doméstico; 
altera as Leis no 8.212, de 24 de julho de 1991, no 8.213, de 24 de julho de 1991, 
e no 11.196, de 21 de novembro de 2005; revoga o inciso I do art. 3o da Lei no 
8.009, de 29 de março de 1990, o art. 36 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, 
a Lei no 5.859, de 11 de dezembro de 1972, e o inciso VII do art. 12 da Lei no 
9.250, de 26 de dezembro 1995; e dá outras providências. 
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A empresa pode antecipar as minhas férias, mesmo que eu não esteja há um 
ano trabalhando ali? (APLICÁVEL NO ÂMBITO DO TRABALHO DOMÉSTICO) 

 

Sim. A empresa deve informar ao empregado sobre a antecipação das férias no 
prazo mínimo de 48h, com a indicação do período a ser gozado (que não pode 
ser inferior a 5 dias corridos). Essa comunicação pode ser feita por e-mail, por 
exemplo.  

Atenção para o prazo de pagamento do valor correspondente às férias e do 
adicional de um terço de férias:  

MP n. 927, art. 8º  Para as férias concedidas durante o estado de calamidade 
pública a que se refere o art. 1º, o empregador poderá optar por efetuar o 
pagamento do adicional de um terço de férias após sua concessão, até a 
data em que é devida a gratificação natalina prevista no art. 1º da Lei nº 
4.749, de 12 de agosto de 1965. 

MP n. 927, art. 9º  O pagamento da remuneração das férias concedidas em 
razão do estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º poderá ser 
efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente ao início do gozo das 
férias, não aplicável o disposto no art. 145 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943. 

 

Posso “vender” alguns dias das minhas férias? 

 

Isso dependerá da concordância do empregador. 

MP n. 927, art. 8º, parágrafo único.  O eventual requerimento por parte do 
empregado de conversão de um terço de férias em abono pecuniário estará 
sujeito à concordância do empregador, aplicável o prazo a que se refere o 
caput. 

 

Posso ter que trabalhar em feriados para compensar esses dias em que 
fiquei parado recebendo salário? 

 

Sim. Para tanto, o empregador deverá fazer uma comunicação ao/s empregado/s 
por escrito ou por e-mail, por exemplo, com a indicação expressa dos feriados a 
serem aproveitados (para os feriados religiosos, é necessária concordância do 
empregado). 
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MP n. 927, art. 13.  Durante o estado de calamidade pública, os 
empregadores poderão antecipar o gozo de feriados não religiosos federais, 
estaduais, distritais e municipais e deverão notificar, por escrito ou por meio 
eletrônico, o conjunto de empregados beneficiados com antecedência de, no 
mínimo, quarenta e oito horas, mediante indicação expressa dos feriados 
aproveitados. 

§ 1º  Os feriados a que se refere o caput poderão ser utilizados para 
compensação do saldo em banco de horas. 

§ 2º  O aproveitamento de feriados religiosos dependerá de concordância do 
empregado, mediante manifestação em acordo individual escrito. 

 

Posso ter que compensar todos esses dias em que a empresa esteve 
fechada e fiquei sem trabalhar? 

 

Sim. É possível que a empresa institua um banco de horas especial, desde que 
haja acordo coletivo ou acordo individual formal para o seu estabelecimento, e a 
compensação poderá ser feita no prazo de até 18 meses a partir do encerramento 
do estado de calamidade pública. O trabalhador poderá, por exemplo, prorrogar a 
sua jornada em até 2 horas, desde que não ultrapasse 10 horas diárias. 

MP n. 927, art. 14.  Durante o estado de calamidade pública a que se refere 
o art. 1º, ficam autorizadas a interrupção das atividades pelo empregador e 
a constituição de regime especial de compensação de jornada, por meio de 
banco de horas, em favor do empregador ou do empregado, estabelecido 
por meio de acordo coletivo ou individual formal, para a compensação no 
prazo de até dezoito meses, contado da data de encerramento do estado de 
calamidade pública. 

§ 1º  A compensação de tempo para recuperação do período interrompido 
poderá ser feita mediante prorrogação de jornada em até duas horas, que 
não poderá exceder dez horas diárias. 

§ 2º  A compensação do saldo de horas poderá ser determinada pelo 
empregador independentemente de convenção coletiva ou acordo individual 
ou coletivo.  

 

Mudou alguma coisa em relação ao FGTS? 
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O pagamento das obrigações referentes às competências de março, abril e maio 
de 2020 poderá ser quitado em até seis parcelas mensais, com vencimento no 
sétimo dia de cada mês, a partir de julho de 2020. 

MP n. 927, art. 19.  Fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS 
pelos empregadores, referente às competências de março, abril e maio de 
2020, com vencimento em abril, maio e junho de 2020, respectivamente. 

Parágrafo único.  Os empregadores poderão fazer uso da prerrogativa 
prevista no caput independentemente: 

I - do número de empregados; 

II - do regime de tributação; 

III - da natureza jurídica; 

IV - do ramo de atividade econômica; e 

V - da adesão prévia. 

Há exceção quando houver a rescisão do contrato de trabalho: 

Art. 21.  Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, a suspensão 
prevista no art. 19 ficará resolvida e o empregador ficará obrigado: 

I - ao recolhimento dos valores correspondentes, sem incidência da multa e 
dos encargos devidos nos termos do disposto no art. 22 da Lei nº 8.036, de 
1990, caso seja efetuado dentro do prazo legal estabelecido para sua 
realização; e 

II - ao depósito dos valores previstos no art. 18 da Lei nº 8.036, de 1990. 

 

Quais são as regras para o Seguro Desemprego? 

 

No caso dos empregados domésticos, a Lei Complementar nº 150/2015 
regulamentou esse direito, que é garantido aos que são dispensados sem justa 
causa.  

Os empregados domésticos têm direito a 3 (três) parcelas no valor de 1 (um) 
salário mínimo.  

Além de terem de comprovar a dispensa sem justa causa, é necessário que 
apresentem:  

• Carteira de Trabalho e Previdência Social, na qual deverão constar a 
anotação do contrato de trabalho doméstico e a data de dispensa, de modo 
a comprovar o vínculo empregatício, como empregado doméstico, durante 
pelo menos 15 (quinze) meses nos últimos 24 (vinte e quatro) meses; 
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• Termo de rescisão do contrato de trabalho; 
• Declaração de que não está em gozo de benefício de prestação 

continuada da Previdência Social, exceto auxílio-acidente e pensão 
por morte; e 

• Declaração de que não possui renda própria de qualquer natureza 
suficiente à sua manutenção e de sua família. 

(https://portal.esocial.gov.br/empregador-domestico/seguro-desemprego - 
disponível em 7 de abril de 2020). 

Em caso de problemas ou dúvidas sobre Seguro-Desemprego, entrar em 
contato pelos nossos canais: 

• Central Telefônica: 158; 
• e-mail: trabalho.df@mte.gov; ou  
• Whatsapp: (61) 2031-0167 
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LINKS AFETOS 

 

Lei n. 13.979/2020  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm 

 

MP n. 927/2020 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv927.htm 

 

MP n. 936/2020 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-936-de-1-de-abril-de-
2020-250711934 

 

Portaria n. 139/2020 - Ministério da Economia 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-139-de-3-de-abril-de-2020-
251138204 

 

Ministério da Economia - Trabalho 

http://trabalho.gov.br/ 

 

Benefício Emergencial 

https://servicos.mte.gov.br/bem/ 

 

Briefing do Benefício Emergencial 

http://trabalho.gov.br/images/Documentos/coronavirus/ApresentacaoMPEmprego
.pdf 

 

Acesso ao Sistema Empregador Web 

https://sd.mte.gov.br/sdweb/empregadorweb/index.jsf 
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Manual Empregador Web 

https://sd.maisemprego.mte.gov.br/sdweb/validador/Manual_EmpregadorWeb_B
EM.pdf?fbclid=IwAR0A5SngjQoA7P2XvrZCLOdZ917wdxsp6W6XlKJS-ryb_w-
ZL86LcE6mV2k 

 

Manual do Empregador Doméstico 

https://portal.esocial.gov.br/empregador-domestico/manual-do-empregador-
domestico/manual-do-empregador-domestico_1/#4-3-1-altera--o-manual-dos-
valores-da-guia--nica---dae 

 

Medidas de apoio ao setor produtivo 

https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-
frequentes/covid-19 

 

ENIT 

https://enit.trabalho.gov.br/covid-19-coronavirus 

 

SINAIT 

https://sinait.org.br/arquivos/publicacoes/Publicacao_66.pdf 
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ANEXO 1 – Resumo-esquematizado da MP n. 936 

 

MP N. 936, DE 1º DE ABRIL DE 2020, QUE INSTITUIU O BENEFÍCIO 
EMERGENCIAL DE PRESERVAÇÃO DO EMPREGO E DA RENDA (BE) 

 

Quem tem direito ao BE 

 

O BE será pago ao empregado, independentemente do: 

• cumprimento de qualquer período aquisitivo;  
• tempo de vínculo empregatício;  
• número de salários recebidos. 

O disposto na MP se aplica também aos contratos de trabalho de aprendizagem 
e de jornada parcial, e aos empregados domésticos. 

O empregado com contrato de trabalho intermitente formalizado até 1º de abril de 
2020 fará jus ao BE no valor mensal de R$ 600,00 pelo período de 3 meses (e 
também será operacionalizado pelo Ministério da Economia), desde que não 
esteja nas situações elencadas abaixo (“quem não tem direito”). Ainda que ele 
possua mais de um contrato de trabalho, não terá direito à concessão de mais de 
um BE. 

 

Quem não tem direito  

 

• quem estiver ocupando cargo ou emprego público, cargo em comissão de 
livre nomeação e exoneração ou titular de mandato eletivo; 

• quem estiver em gozo de: 
• benefício de prestação continuada do RGPS ou Regimes Próprios 

da Previdência Social, exceto quem receber pensão por morte ou 
auxílio-acidente; 

• seguro-desemprego, em qualquer de suas modalidades; 
• bolsa de qualificação profissional, custeada pelo FAT, para 

trabalhador que estiver com o contrato de trabalho suspenso em 
virtude de participação em curso ou programa de qualificação 
profissional oferecido pelo empregador, em conformidade com o 
disposto em convenção ou acordo coletivo. 
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Requisitos para o empregador acordar a redução proporcional da jornada 
de trabalho e de salário de seus empregados por até 90 DIAS 

 

• preservação do valor do salário-hora de trabalho; 
• pactuação por acordo individual escrito entre empregador e 

empregado, que será encaminhado ao empregado com antecedência de, 
no mínimo, 2 dias corridos; 

• redução da jornada de trabalho e de salário, exclusivamente, nos seguintes 
percentuais: 25%, 50$ ou 70% (convenção ou acordo coletivo de trabalho 
poderão estabelecer percentuais de redução de jornada de trabalho e de 
salário diversos – nessas situações, o valor do BE também sofrerá 
alterações – ver art. 11, § 1º da MP n. 936). 

• Houve uma decisão liminar do Ministro do SFT Ricardo Lewandowski, que 
deve ser observada, proferida na Medida Cautelar na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n. 6.363, que estabelece que “acordos individuais de 
redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária 
de contrato de trabalho [...] deverão ser comunicados pelos empregadores 
ao respectivo sindicato laboral, no prazo de até dez dias corridos, contado 
da data de sua celebração”, para que este, querendo, deflagre a 
negociação coletiva, importando sua inércia em anuência com o acordado 
pelas partes.” 

 

Suspensão temporária do contrato de trabalho por até 60 DIAS  
(prazo que poderá ser fracionado em até 2 períodos de 30 dias) 

 

Deverá ser pactuada por acordo individual escrito entre empregador e 
empregado (que será encaminhado ao empregado com antecedência mínima de 
2 dias corridos). 

Houve uma decisão liminar do Ministro do SFT Ricardo Lewandowski, que deve 
ser observada, proferida na Medida Cautelar na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n. 6.363, que estabelece que “acordos individuais de 
redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária de 
contrato de trabalho [...] deverão ser comunicados pelos empregadores ao 
respectivo sindicato laboral, no prazo de até dez dias corridos, contado da data 
de sua celebração”, para que este, querendo, deflagre a negociação coletiva, 
importando sua inércia em anuência com o acordado pelas partes.” 
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Sobre o acordo para a pactuação da redução proporcional da jornada e de 
salário e da suspensão temporária do contrato de trabalho 

 

Necessário acordo individual ou negociação coletiva para os empregados que:   

• recebem até R$ 3.135,00; 
• têm diploma de nível superior e recebem mais de R$ 12.202,12.  

Para os demais empregados, somente poderá ser pactuada a redução 
proporcional da jornada e de salário e a suspensão temporária do contrato  por 
convenção ou acordo coletivo de trabalho. 

Atenção! Pela Medida Provisória, todos os empregados podem fazer acordo 
individual para a redução de 25% da jornada e de salário. 

Houve uma decisão liminar do Ministro do SFT Ricardo Lewandowski, que deve 
ser observada, proferida na Medida Cautelar na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n. 6.363, que estabelece que “acordos individuais de 
redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária de 
contrato de trabalho [...] deverão ser comunicados pelos empregadores ao 
respectivo sindicato laboral, no prazo de até dez dias corridos, contado da data 
de sua celebração”, para que este, querendo, deflagre a negociação coletiva, 
importando sua inércia em anuência com o acordado pelas partes.” 

 

No período da suspensão temporária, o empregado: 

 

• fará jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador aos seus 
empregados; 

• ficará autorizado a recolher para o Regime Geral de Previdência Social na 
qualidade de segurado facultativo. 

Se o empregado, durante a suspensão do seu contrato, mantiver as atividades de 
trabalho, ainda que parcialmente, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou 
trabalho à distância, ficará descaracterizada a suspensão temporária do contrato 
de trabalho, e o empregador estará sujeito: ao pagamento imediato da 
remuneração e dos encargos sociais referentes a todo o período; às penalidades 
previstas na legislação em vigor; e às sanções previstas em convenção ou acordo 
coletivo. 

 

Prazo para recebimento do BE 
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Feito acordo para a redução da jornada e salário ou suspensão temporária do 
trabalho - o empregador tem 10 DIAS para informar o Ministério da Economia 
(ME) contado da data da celebração do acordo. 

Primeira parcela será paga no prazo de 30 DIAS contado da data da celebração 
do acordo (desde que o empregador tenha informado o ME no prazo de 10 dias)  

Duração do benefício: enquanto durar a redução proporcional da jornada e do 
trabalho ou a suspensão temporária do contrato de trabalho. 

 

Empregador que não prestar a informação ao ME no prazo de 10 dias: 

 

• ficará responsável pelo pagamento da remuneração no valor anterior à 
redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária 
do contrato de trabalho do empregado, inclusive dos encargos sociais, até 
que a informação seja prestada ao ME; 

• a primeira parcela será paga no prazo de 30 DIAS contado da data em que 
a informação tenha sido efetivamente prestada ao ME. 

 

Será operacionalizado pelo Ministério da Economia 

 

Ato do Ministério da Economia (ainda não publicado) disciplinará a forma de 
transmissão de comunicação pelo empregador e da concessão e pagamento do 
BE. Esse benefício será operacionalizado e pago pelo ME. 

O recebimento do BE não impede a concessão e não altera o valor do seguro-
desemprego a que o empregado vier a ter direito, desde que cumpridos os 
requisitos previstos na Lei n. 7.998 (requisitos mencionados abaixo) no momento 
de eventual dispensa. 

 

Valor do BE 

 

O valor do BE terá como base de cálculo o valor mensal do Seguro Desemprego 
(SD) a que o empregado teria direito (art. 5º da Lei n. 7.998): 

• redução de jornada e salário: será calculado aplicando-se sobre a base de 
cálculo o percentual da redução; e 

• suspensão temporária do contrato: 
o 100% do valor do SD a que o empregado teria direito, caso o 

empregador acorde a suspensão temporária do contrato de trabalho 
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de seus empregados, pelo prazo máximo de 60 dias, que poderá ser 
fracionado em até 2 períodos de 30 dias; 

o 70% do valor do SD a que o empregado teria direito, caso o 
empregador tiver auferido, no ano-calendário de 2019, receita bruta 
superior a R$ 4.800.000,00. Nessa situação, durante o período 
pactuado da suspensão temporária de trabalho, o empregador 
somente poderá suspender o contrato de trabalho de seus 
empregados mediante o pagamento de ajuda compensatória 
mensal no valor de 30% do valor do salário do empregado. O BE 
poderá ser acumulado com o pagamento, pelo empregador, de 
ajuda compensatória mensal, em decorrência da redução da jornada 
e salário ou da suspensão temporária do contrato.  

 

PARA AS DUAS SITUAÇÕES: REDUÇÃO DE JORNADA E SUSPENSÃO DO 
CONTRATO 

 

Possibilidade de acúmulo do pagamento do BE com uma ajuda compensatória 
mensal a ser feita pelo empregador: 

• no valor definido em acordo individual pactuado ou em negociação coletiva; 
• natureza indenizatória; 
• não integrará a base de cálculo do imposto sobre a renda retido na fonte 

ou da declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda da pessoa física 
do empregado; 

• não integrará a base de cálculo da contribuição previdenciária e dos demais 
tributos incidentes sobre a folha de salários; 

• não integrará a base de cálculo do valor devido ao FGTS. 

 

Garantia provisória no emprego ao empregado que receber BE: 

 

• durante o período acordado de redução da jornada de trabalho e de salário 
ou de suspensão temporária do contrato de trabalho; e 

• após o restabelecimento da jornada de trabalho e de salário ou do 
encerramento da suspensão temporária do contrato de trabalho, por 
período equivalente ao acordado para a redução ou a suspensão. 

Havendo dispensa durante o período de garantia provisória no emprego 
sujeitará o empregador ao pagamento, além das parcelas rescisórias previstas na 
legislação em vigor, de indenização no valor de: 
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• 50% do salário a que o empregado teria direito no período de garantia 
provisória no emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho e de 
salário igual ou superior a 25% e inferior a 50%; 

• 75% do salário a que o empregado teria direito no período de garantia 
provisória no emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho e de 
salário igual ou superior a 50% e inferior a 70%; 

• 100% a que o empregado teria direito no período de garantia provisória no 
emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário igual 
ou superior a 70% ou de suspensão temporária do contrato de trabalho. 

Não fará jus a essa indenização o empregado que pedir demissão ou for 
dispensado por justa causa. 

 

Resguardo do exercício e funcionamento dos serviços públicos e das 
atividades essenciais 

 

A redução proporcional de jornada e de salário ou a suspensão temporária do 
contrato, quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o funcionamento dos 
serviços públicos e das atividades essenciais (Lei n. 7.783: assistência médica e 
hospitalar, distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos, 
transporte coletivo, entre outros). 

As irregularidades constatadas pela Auditoria Fiscal do Trabalho quanto aos 
acordos coletivos de redução de jornada e salário ou de suspensão temporária do 
contrato de trabalho previstos nesta MP sujeitam os infratores à multa. 

 

Sindicatos 

 

As convenções ou os acordos coletivos de trabalho celebrados anteriormente 
poderão ser renegociados para adequação de seus termos, no prazo de 10 dias 
corridos, contado da data de publicação da MP (1º de abril). 

Cabe ao empregador comunicar ao respectivo sindicato laboral os acordos 
individuais de redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão 
temporária do contrato de trabalho no prazo de 10 dias, contato da data de sua 
celebração.  

Houve uma decisão liminar do Ministro do SFT Ricardo Lewandowski, que deve 
ser observada, proferida na Medida Cautelar na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n. 6.363, que estabelece que “acordos individuais de 
redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária de 
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contrato de trabalho [...] deverão ser comunicados pelos empregadores ao 
respectivo sindicato laboral, no prazo de até dez dias corridos, contado da data 
de sua celebração”, para que este, querendo, deflagre a negociação coletiva, 
importando sua inércia em anuência com o acordado pelas partes.” 

 

Restabelecimento da jornada/salário pago anteriormente e “cancelamento” 
da suspensão temporária do contrato de trabalho 

 

No prazo de 2 dias, a partir: 

• da cessação do estado de calamidade pública; 
• da data estabelecida no acordo individual como termo de encerramento do 

período de redução ou do período de suspensão pactuado; 
• da data de comunicação do empregador que informe ao empregado sobre 

a sua decisão de antecipar o fim do período de redução ou do período de 
suspensão pactuado. 
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ANEXO 2 – Passo a passo para empregadores domésticos 

 

ORIENTAÇÕES EM RELAÇÃO AO TRABALHO DOMÉSTICO E A COVID-19 

 

As Medidas Provisórias nº 927, de 22 de março de 2020, e nº 936, de 1º de abril 
de 2020, trouxeram alterações na legislação trabalhista para enfrentamento do 
estado de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus (covid-19). 

A MP nº 927/2020 expressamente estendeu seus efeitos às relações de trabalho 
doméstico, conforme o art. 32, II: 

“O disposto nesta Medida Provisória aplica-se, no que couber, às relações 
regidas pela Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015, tais como 
jornada, banco de horas e férias”, lembrando que a Lei Complementar nº 
150/2015 é a que trata do trabalho doméstico. 

 

DISPOSIÇÕES DA MP N. 927/2020 APLICÁVEIS AO CONTRATO DE 
TRABALHO DOMÉSTICO: 

1. A ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS  
a. As férias podem ser antecipadas, mesmo que não tenha transcorrido 

o período aquisitivo; 
b. A comunicação das férias ao empregado deve ser feita com 

antecedência de, no mínimo quarenta e oito horas; deverá ser por 
escrito ou em meio eletrônico, e deve indicar o período de férias a 
ser gozado pelo empregado; 

c. As férias não poderão ser gozadas em períodos inferiores a cinco 
dias corridos; 

d. Empregado e empregador poderão negociar, ainda, a antecipação 
de períodos futuros de férias, mediante acordo individual escrito; 

e. As férias concedidas no decorrer do estado de calamidade poderão 
ter sua remuneração pagas até o quinto dia útil do mês subsequente 
ao início do gozo das férias, e o respectivo adicional de um terço de 
férias poderá ser pago até 20/12/2020. 

 
2. O APROVEITAMENTO E A ANTECIPAÇÃO DE FERIADOS 

a. Durante o período de calamidade, os empregadores poderão 
antecipar o gozo de feriados não religiosos federais, estaduais, 
distritais e municipais; 

b. Para fazer a antecipação, o empregador dever notificar o 
empregado, por escrito ou por meio eletrônico, com antecedência 
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de, no mínimo, quarenta e oito horas, indicando os feriados que 
serão compensados; 

c. Para antecipação de feriado religioso é necessário acordo escrito 
entre empregador e empregado. 

 
3. O BANCO DE HORAS 

a. As horas não trabalhadas durante o período de calamidade poderão 
integrar banco de horas, cuja compensação poderá ser feita no 
prazo de dezoito meses após o encerramento do estado de 
calamidade pública;  

b. A compensação dessas horas não trabalhadas poderá ser feita 
mediante prorrogação da jornada em até duas horas, não podendo 
exceder dez horas diárias. 

 
4. A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE RECOLHIMENTO DO FGTS 

a. As competências do FGTS referentes aos meses de março, abril e 
maio de 2020 poderão ser quitadas em até seis parcelas, a partir de 
julho de 2020; 

b. O eSocial continuará gerando a guia mensal incluindo todos os 
tributos (contribuição previdenciária e imposto de renda, quando for 
o caso) e os depósitos de FGTS do trabalhador. Este será o padrão, 
para que os empregadores que desejam realizar o pagamento 
integral possam seguir as rotinas de encerramento de folhas e 
pagamento do DAE a que estão acostumados. Essa guia 
permanecerá com o vencimento no dia 7 do mês seguinte ao 
trabalhado; 

c. Para aqueles que desejam prorrogar o pagamento do FGTS, será 
necessário editar a guia gerada pelo sistema, de maneira a excluir o 
FGTS do DAE padrão. Desta forma, a guia será gerada apenas com 
a contribuição previdenciária e o imposto de renda; 

i. Feche a folha de pagamento informando todas as verbas 
dos trabalhadores; 

ii. Na tela que será exibida logo após o fechamento, clicar 
em “acesse a página de Edição da Guia”; 

iii. Na tabela que será exibida, desmarcar a primeira linha 
(Total Apurado) e depois marcar apenas as linhas “Total 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS”, 
“Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL e 
"Total IRRF" (se houver); 

iv. Clicar no botão “Emitir DAE”; 
v. Clicar no botão “Emitir DAE” novamente e depois em 

“Confirmar”. 
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vi. Será gerado o DAE sem o FGTS. 
d. O sistema está sendo adaptado para permitir o pagamento 

parcelado, o que deve ocorrer o mais breve possível.   
e. Mas atenção: se o trabalhador for demitido, o empregador deverá 

realizar os depósitos em aberto, utilizando a mesma funcionalidade 
de Abater Guias.  

f. Em regra, o empregador tem prazo até o dia 07 do mês subsequente 
para prestar informações sobre o seu trabalhador. O empregador 
que perder o prazo para declaração das competências terá o prazo 
limite de 20/06/2020 para encaminhar as informações via DAE, nos 
termos da MP nº 927/20. Os valores não declarados até 20/06/2020 
serão considerados em atraso, ficarão sujeitos ao pagamento 
integral da multa e dos encargos devidos. 
 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DAS 
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (COTA PATRONAL E GILRAT) 

A Portaria nº 139, de 03 de abril de 2020, do Ministério da Economia, prorrogou o 
vencimento das contribuições previdenciárias patronais (INSS) devidas pelos 
empregadores domésticos relativas aos meses de março e abril. Elas serão 
devidas juntamente com as contribuições referentes aos meses de julho e 
setembro, respectivamente. A medida se soma à prorrogação do vencimento do 
FGTS, de forma a facilitar a vida do empregador neste período. 
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Assim como no recolhimento do FGTS, a guia será emitida com todas as 
informações prévias, com a previsão de todos os tributos e depósitos de FGTS, e 
será mantida a data de vencimento (dia 7 do mês seguinte). Caberá ao 
empregador editar a guia gerada pelo sistema, de maneira a excluir as verbas do 
DAE padrão. 

 

Passo a passo para excluir os tributos e/ou FGTS do DAE: 

 

1. Feche a folha de pagamento informando todas as verbas dos trabalhadores; 
2. Na tela que será exibida logo após o fechamento, clicar em “acesse a página 

de Edição da Guia”; 
3. Na tabela que será exibida, desmarcar a primeira linha (Total Apurado) para 

permitir a edição da guia; 
4. As seguintes parcelas tiveram o seu vencimento prorrogado e poderão 

deixar de constar na guia. Se você não deseja utilizar o benefício da 
prorrogação, marque, dentre elas, as que você deseja pagar desde logo: 

o CP PATRONAL – EMPREGADO DOMÉSTICO 

o CP PATRONAL – GILRAT – EMP DOMÉSTICO 

o FGTS - DEP COMPENSATÓRIO MENSAL 

o FGTS - DEPÓSITO MENSAL 

5. As seguintes verbas não tiveram o vencimento prorrogado e devem ser 
obrigatoriamente marcadas: CP SEGURADOS – EMPREGADO 
DOMÉSTICO e IRRF - EMPREGADO DOMÉSTICO; 

6. Clicar no botão “Emitir DAE”; 
7. Clicar no botão “Emitir DAE” novamente e depois em “Confirmar”; 
8. Será gerado o DAE apenas com as verbas marcadas. 
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Como informado acima, o sistema está sendo adaptado para permitir o 
pagamento parcelado do FGTS, o que deve ocorrer o mais breve possível.   

Mas atenção: se o trabalhador for demitido, o empregador deverá realizar os 
depósitos em aberto, utilizando a mesma funcionalidade de Abater Guias.  

Em regra, o empregador tem prazo até o dia 07 do mês subsequente para prestar 
informações sobre o seu trabalhador. O empregador que perder o prazo para 
declaração das competências terá o prazo limite de 20/06/2020 para encaminhar 
as informações via DAE, nos termos da MP 927/20. Os valores não declarados 
até 20/06/2020 serão considerados em atraso, ficarão sujeitos ao pagamento 
integral da multa e dos encargos devidos. 

Para detalhes de como editar a guia, veja o item 4.3.1 do Manual do Empregador 
Doméstico: https://portal.esocial.gov.br/empregador-domestico/manual-do-
empregador-domestico/manual-do-empregador-domestico_1/#4-3-1-altera--o-
manual-dos-valores-da-guia--nica---dae   

 

DISPOSIÇÕES DA MP N. 936/2020 APLICÁVEIS AO CONTRATO DE 
TRABALHO DOMÉSTICO: 

 
1. A MP nº 936/2020 autoriza a suspensão dos contratos de trabalho ou 

redução de salário decorrente de redução de jornada, instituindo, nestes 
casos, o pagamento do Benefício Emergencial de Preservação do 
Emprego e da Renda; 

2. O Benefício Emergencial aplica-se também ao trabalhador doméstico; 
3. O valor pago a título de Benefício Emergencial é o correspondente ao valor 

do seguro-desemprego que, para o empregado doméstico, é de um salário 
mínimo; 

4. O Benefício Emergencial será pago ao empregado, independentemente do: 
a. cumprimento de qualquer período aquisitivo;  
b. tempo de vínculo empregatício; 
c. número de salários recebidos. 

5. Não tem direito ao Benefício Emergencial quem estiver em gozo de: 
a. benefício de prestação continuada do RGPS ou Regimes Próprios 

da Previdência Social, exceto quem receber pensão por morte ou 
auxílio-acidente; 

b. seguro-desemprego. 
6. O Benefício Emergencial poderá ser pago em caso de suspensão do 

contrato ou redução de salário decorrente de redução de jornada. 
7. Suspensão de contrato: 

a. Poderá ser feita por acordo individual para trabalhadores com salário 
inferior a R$ 3.135,00 ou para aqueles que recebam mais de R$ 
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12.202,12 e possuam diploma de nível superior. Para os demais, ou 
seja, aqueles que recebam salários entre R$ 3.135,00 e R$ 
12.202,12, ou acima disso, mas não possuam diploma de nível 
superior, é necessário que haja negociação coletiva (com o 
sindicato); 

b. O contrato pode ser suspenso por até sessenta dias (ou dois 
períodos de trinta dias); 

c. O valor a ser pago a título de Benefício Emergencial para 
empregados domésticos é de um salário mínimo (ver item 3 acima); 

d. O trabalhador terá garantia provisória no emprego (ou seja, não 
poderá ser demitido) no período da suspensão e, depois de retornar 
às atividades, pelo mesmo período que o contrato ficou suspenso. 
Caso o empregador demita o empregado dentro desse período, 
deverá pagar 100% dos salários que o empregado teria direito no 
período da garantia provisória. 

Houve uma decisão liminar do Ministro do SFT Ricardo Lewandowski, que 
deve ser observada, proferida na Medida Cautelar na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n. 6.363, que estabelece que “acordos individuais de 
redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária de 
contrato de trabalho [...] deverão ser comunicados pelos empregadores ao 
respectivo sindicato laboral, no prazo de até dez dias corridos, contado da data 
de sua celebração”, para que este, querendo, deflagre a negociação coletiva, 
importando sua inércia em anuência com o acordado pelas partes.” 

 

8. Redução de jornada com redução de salário: 
a. O empregador poderá reduzir a jornada de seus empregados em 

25%, 50% ou 70%; 
b. Optando pela redução, o empregador deverá pagar o salário na 

mesma proporção da redução de jornada, ou seja, com redução de 
25%, 50% ou 70%;  

c. O valor a ser pago pelo empregador deve corresponder ao 
percentual aplicado sobre o salário efetivamente pago ao 
empregado (por exemplo, se o empregado recebe R$ 1.600,00 e o 
empregador optou pela redução de 50%, deverá pagar R$ 800,00). 
No entanto, o valor a ser pago pelo governo a título de Benefício 
Emergencial será proporcional ao valor do salário mínimo, e não ao 
salário efetivamente pago, uma vez que o valor do Benefício 
Emergencial, para os domésticos, corresponde a um salário mínimo 
(ver item 3 acima); 

d. Poderá ser feita por acordo individual para trabalhadores com salário 
inferior a R$ 3.135,00 ou para aqueles que recebam mais de R$ 
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12.202,12 e possuam diploma de nível superior. Para os demais, ou 
seja, aqueles que recebam salários entre R$ 3.135,00 e R$ 
12.202,12, ou acima disso, mas não possuam diploma de nível 
superior, é necessário que haja negociação coletiva (com o 
sindicato); 

e. Em qualquer faixa de renda, poderá ser feita por acordo individual, 
quando o percentual de redução for de 25%. 

Houve uma decisão liminar do Ministro do SFT Ricardo Lewandowski, que 
deve ser observada, proferida na Medida Cautelar na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n. 6.363, que estabelece que “acordos individuais de 
redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária de 
contrato de trabalho [...] deverão ser comunicados pelos empregadores ao 
respectivo sindicato laboral, no prazo de até dez dias corridos, contado da data 
de sua celebração”, para que este, querendo, deflagre a negociação coletiva, 
importando sua inércia em anuência com o acordado pelas partes.” 

 

9. Prazos:  
a. Feito o acordo de redução de jornada e salário ou suspensão 

temporária do contrato, o empregador tem 10 dias para informar o 
Ministério da Economia (ME) contado da data da celebração do 
acordo (ver passo a passo abaixo); 

b. A primeira parcela será paga no prazo de 30 DIAS contado da data 
da celebração do acordo (desde que o empregador tenha informado 
o ME no prazo de 10 dias); 

c. Se o empregador não prestar as informações no prazo de 10 dias, 
ficará responsável pelo pagamento da remuneração no valor 
anterior à redução da jornada de trabalho e de salário ou da 
suspensão temporária do contrato de trabalho do empregado, 
inclusive dos encargos sociais, até que a informação seja prestada 
ao ME; 

d. Neste caso, a primeira parcela será paga no prazo de 30 DIAS 
contado da data em que a informação tenha sido efetivamente 
prestada. 
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PASSO A PASSO PARA PRESTAR INFORMAÇÕES REFERENTES AO 
BENEFÍCIO EMERGENCIAL 

 

Atenção! A data da celebração do acordo não pode ser inferior a 01.04.2020 (data 
da publicação da MP nº 936, que previu a possibilidade de celebração de acordo 
para a redução proporcional de jornada de trabalho e de salários e para a 
suspenção temporária do contrato de trabalho). 

 

O EMPREGADOR deverá entrar no site:  https://servicos.mte.gov.br 

 
 

Se não tiver cadastro, acione o botão “quero me cadastrar”. O sistema abrirá a 
página de cadastro onde serão necessárias as seguintes informações: número do 
CPF; nome completo; telefone celular para receber SMS e e-mail.  
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Você também pode se cadastrar por meio do Internet Banking ou Certificado 
Digital Padrão ICP-Brasil. 

Caso já tenha cadastro ou após o cadastro, o EMPREGADOR deverá, na tela 
inicial (https://servicos.mte.gov.br), clicar no botão “entrar” ou em “já tenho 
cadastro”. 

 
É aberta a tela de login, onde deverá ser digitado o número do CPF e, em seguida, 
clicar em “próxima”. 
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Deverá ser informada a senha. Caso o empregador não se lembre, deverá acionar 
o link “esqueci minha senha” e seguir os passos para a recuperação da senha. Na 
recuperação, o sistema pedirá que escolha o e-mail cadastrado ou telefone para 
enviar um código que, uma vez inserido, abrirá uma tela para criação de nova 
senha. 
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Uma vez colocada a senha e dentro do sistema, deve ser acionado o botão 
“Benefício Emergencial”. 

 
 

Depois em “Empregador doméstico”. 
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O sistema apresenta os trabalhadores já cadastrados e a situação do 
requerimento. Clicar no botão “novo trabalhador doméstico”. 

 
 

Em seguida, o sistema abrirá a tela de cadastro de novo EMPREGADO. Nela são 
mostradas informações do EMPREGADOR.  
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Deverão ser inseridas as informações exigidas do EMPREGADO. 

 
E do contrato de trabalho. 

 
 

Por fim, os dados bancários para depósito do benefício. 
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Após inseridas todas as informações exigidas, clicar em “CADASTRAR”. 

Uma vez cadastrados os dados do EMPREGADO, o EMPREGADOR poderá 
acompanhar pela página inicial em “situação do requerimento” ou, se necessário, 
alterar as informações prestadas em “alterar”. 
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ANEXO 3 – Resumo comparativo da “legislação regular” x MP n. 927 

 

O que muda na lei trabalhista durante o estado de calamidade 

 

Teletrabalho 

 

“Legislação Regular” 

Alteração de regime: Necessidade 
de celebração de aditivo ao contrato 
de trabalho. Retorno para o trabalho 
presencial demanda prazo mínimo de 
15 dias de antecedência ao 
empregado 

Controle de jornada: Aplicável o art. 
62, III da CLT (dispensa de controle 
de jornada) 

Equipamentos e custos: A 
responsabilidade pela aquisição, 
manutenção ou fornecimento dos 
equipamentos tecnológicos e da 
infraestrutura necessária, e pelo 
reembolso de despesas arcadas pelo 
empregado, serão previstas em 
contrato escrito, não integrando a 
remuneração do empregado 

Saúde e segurança: Obrigação de 
instruir os empregados, de maneira 
expressa e ostensiva, quanto às 
precauções a tomar a fim de evitar 
doenças e acidentes de trabalho e 
assinatura de Termo de 
Responsabilidade pelo empregado 

 

Como fica com a MP 927/2020 

Alteração de regime: Possibilidade 
de alteração para o regime de 
teletrabalho e determinação do 
retorno para o trabalho presencial por 
notificação ao empregado com 
antecedência de, no mínimo, 48 
horas, por escrito ou por meio 
eletrônico, sem a necessidade de 
acordo individual ou coletivo e 
dispensado o prévio registro das 
alterações no contrato de trabalho 

Controle de jornada: Aplicável o art. 
62, III da CLT (dispensa de controle 
de jornada) 

Equipamento: O empregador poderá 
fornecer equipamentos em regime de 
comodato e pagar por serviços de 
infraestrutura sem que tais 
concessões representem concessão 
de natureza salarial 

Custos: A responsabilidade pela 
aquisição e manutenção de 
equipamentos tecnológicos e da 
infraestrutura necessária, bem como 
os reembolsos de despesas arcadas 
pelo empregado deverão ser 
estabelecidas mediante contrato 
escrito, a ser celebrado em até 30 dias 
contados da data da mudança do 
regime 
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Aprendizes e Estagiários: Fica 
permitida a adoção de teletrabalho 
para estagiários e aprendizes 

 

Férias Individuais 

 

“Legislação Regular” 

Comunicação: No mínimo 30 dias de 
antecedência, mediante recibo escrito 
do empregado  

Limites: Fracionamento em até 3 
períodos, sendo que um deles não 
poderá ser inferior a 14 dias corridos 
e os demais não poderão ser 
inferiores a 5 dias corridos, cada um   

Antecipação: Não prevista em lei. 
Direito de férias adquirido após 12 
meses de trabalho  

Prazo de pagamento: Até 2 (dois) 
dias antes do início do gozo de férias 

Conversão das férias em abono 
pecuniário: Faculdade do empregado, 
que pode requerê-lo até 15 (quinze) 
dias antes do término do período 
aquisitivo 

  

 

Como fica com a MP 927/2020 

Comunicação de férias: 
Antecedência de, no mínimo, 48 
horas, sendo a notificação por escrito 
ou por meio eletrônico, indicando o 
período a ser gozado  

Limites: As férias não poderão ser 
gozadas em período inferior a 5 dias 
corridos 

Antecipação: As férias poderão ser 
concedidas ainda que o período 
aquisitivo não esteja completo. 
Comunicação com antecedência de, 
no mínimo, 48 horas.  

Empregado e empregador poderão 
negociar a antecipação de períodos 
futuros de férias mediante acordo 
individual  

Prazo de pagamento: O pagamento 
das férias poderá ser feito até o 5º dia 
útil do mês subsequente ao de início 
das férias. O pagamento do adicional 
do terço de férias (1/3) poderá ocorrer 
até a data do pagamento do 13º 
salário (20 de dezembro)  

Conversão das férias em abono 
pecuniário: Sujeito à concordância do 
empregador. Deverá ser solicitada 
com antecedência de, no mínimo, 48 
horas, por escrito ou por meio 
eletrônico  
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Prioritários: Empregados que façam 
parte do grupo de risco têm prioridade 
no gozo das férias  

Suspensão de férias: Possibilidade 
de suspensão de férias ou licenças 
não remuneradas dos profissionais da 
área de saúde ou daqueles que 
desempenhem funções essenciais, 
mediante comunicação formal da 
decisão ao trabalhador, por escrito ou 
por meio eletrônico, 
preferencialmente com antecedência 
de quarenta e oito horas 

 

Férias Coletivas 

 

“Legislação Regular” 

Prazo de notificação: Concessão de 
férias coletivas a todo um 
estabelecimento ou setor, com 
afixação do aviso no local de trabalho 
com pelo menos 15 dias de 
antecedência 

 Limites: Até 2 (dois) períodos anuais 
desde que nenhum deles seja inferior 
a 10 (dez) dias corridos, com gozo 
proporcional para empregados que 
não têm período aquisitivo completo 

 Comunicação a órgãos: 
Comunicação prévia ao sindicato 
profissional e ao órgão local do 
Ministério da Economia com 
antecedência mínima de 15 dias 

Como fica com a MP 927/2020 

Prazo de notificação: Concessão de 
férias coletivas a determinado 
conjunto de empregados, devendo 
informá-los com antecedência de, no 
mínimo, 48 horas, por escrito ou por 
meio eletrônico 

 Limites: Não aplicáveis o limite 
máximo de períodos anuais e o limite 
mínimo de dias corridos previstos na 
CLT 

Comunicação a órgãos: Dispensada 
a comunicação prévia ao órgão local 
do Ministério da Economia e ao 
sindicato representativo da categoria 
profissional 

 

Aproveitamento e antecipação de Feriados 

 

“Legislação Regular” Como fica com a MP 927/2020 



SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO 
NO DISTRITO FEDERAL 
SEÇÃO DE INSPEÇÃO DO TRABALHO 

 

O TRABALHO E A COVID-19 
PERGUNTAS FREQUENTES NOS PLANTÕES REMOTOS DA SRTb/DF 
 

57 
V.07.04.2020 

 

Sem previsão legal de antecipação 

  

Algumas normas coletivas vedam a 
inclusão para compensação em 
banco horas 

 

Feriados não religiosos: 

Possibilidade de antecipação do gozo 
de feriados não religiosos, mediante 
notificação com antecedência de, no 
mínimo, 48 horas, por escrito ou por 
meio eletrônico, para o conjunto de 
empregados beneficiados, com 
indicação expressa dos feriados 
aproveitados 

Compensação: Os feriados podem 
ser utilizados para compensação do 
saldo em banco de horas 

Feriados religiosos: 

O aproveitamento de feriados 
religiosos dependerá de concordância 
do empregado mediante acordo 
individual 

 

 

Banco de horas 

 

“Legislação Regular” 

Formalização: Convenção ou Acordo 
Coletivo de Trabalho para 
compensação superior a 6 meses, e 
limitada a 1 ano. Acordo individual 
válido desde que para compensação 
em até 6 meses  

Limite de compensação: 

Prorrogação da jornada de trabalho 
em até 2 horas. A compensação do 
saldo de horas poderá ser 
determinada pelo empregador 
independentemente de norma 
coletiva ou acordo individual 

 

Como fica com a MP 927/2020 

Formalização: Norma coletiva ou 
acordo individual para compensação 
até 18 meses contados a partir da 
data de encerramento do estado de 
calamidade pública  

 

Limite de compensação: 

Prorrogação da jornada de trabalho 
em até 2 horas. A compensação do 
saldo de horas poderá ser 
determinada pelo empregador 
independentemente de norma 
coletiva ou acordo individual  
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Suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho 

 

“Legislação Regular” 

Exames médicos obrigatórios: 

Admissional, periódico, de retorno ao 
trabalho, de mudança de função e 
demissional, nos termos e prazos da 
NR-07  

Exame médico demissional: Poderá 
ser dispensado desde que o último 
exame médico ocupacional tenha sido 
realizado há mais de: 135 ou 90 dias, 
a depender do grau de risco da 
empresa  

Treinamentos: Existência de 
treinamentos obrigatórios e periódicos 
por força das NRs (EPIs, proteção 
contra incêndios, trabalho em altura, 
inflamáveis, etc.)  

CIPA: Membros com mandato de 1 
(um) ano, com eleições convocadas 
no prazo mínimo de 60 (sessenta) 
dias antes do término do mandato em 
curso 

 

Como fica com a MP 927/2020 

Exames médicos obrigatórios: 

Suspensão da obrigatoriedade de 
realização de exames médicos 
ocupacionais, exceto o demissional. 
Prazo de 60 dias para realização dos 
exames médicos suspensos, 
contados a partir da data de 
encerramento do estado de 
calamidade pública, exceto se o 
médico do trabalho indicar ao 
empregador a necessidade de sua 
realização em prazo inferior  

Exame médico demissional: Poderá 
ser dispensado, caso o último exame 
médico ocupacional tenha sido 
realizado há menos de 180 dias  

Treinamentos: Suspensão da 
obrigatoriedade de realização de 
treinamentos periódicos e eventuais 
previstos nas normas 
regulamentadoras de segurança e 
saúde do trabalho, os quais serão 
realizados no prazo de 90 dias, 
contado da data de encerramento do 
estado de calamidade pública. 
Possibilidade de serem realizados 
treinamentos na modalidade de 
ensino a distância, cabendo ao 
empregador observar os conteúdos 
práticos  

Prorrogação da CIPA: As CIPAs 
atuais poderão ser mantidas até o 
encerramento do estado de 
calamidade pública e os processos 
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eleitorais em curso poderão ser 
suspensos 

Doença ocupacional: Para não abrir 
margem às discussões judiciais em 
relação à contaminação, texto da MP 
estabelece que a Covid-19 não é 
doença ocupacional 

 

 

Diferimento do recolhimento do FGTS 

 

“Legislação Regular” 

Pagamento mensal do FGTS, com 
recolhimento até o dia 07 do mês 
seguinte 

Como fica com a MP 927/2020 

Competências suspensas: 

Suspensão da exigibilidade do 
recolhimento do FGTS referente às 
competências de março, abril e maio 
de 2020  

Parcelamento: O recolhimento dos 
referidos meses poderá ser realizado 
de forma parcelada, sem a incidência 
de encargos e multa, com vencimento 
no 7º dia de cada mês, a partir de julho 
de 2020 

Prazo prescricional: Suspensão da 
contagem do prazo prescricional dos 
débitos relativos ao FGTS por 120 
dias, contados da data da publicação 
da MP 

 

Prorrogação de normas coletivas 

 

“Legislação Regular” 

Proibição de estipulação de norma 
coletiva por prazo superior a 2 anos, 
vedada a ultratividade 

Como fica com a MP 927/2020 

Possibilidade de prorrogação, a 
critério do empregador, das normas 
coletivas vencidas ou vincendas no 
prazo de 180 dias da entrada em vigor 
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 da MP 927/2020, pelo prazo de 90 
dias 

 

Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/03/veja-o-que-muda-na-lei-
trabalhista-durante-o-estado-de-calamidade.shtml  
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ANEXO 4 – Orientações em SST 

 

OBJETIVO: REDUZIR A DISSEMINAÇÃO DE CORONAVIRUS NOS  
AMBIENTES DE TRABALHO 

 

O momento atual exige mudanças de rotinas de trabalho para a redução 
da propagação da doença nos ambientes de trabalho, e consequentemente na 
sociedade. 

Os trabalhadores, empregadores, gestores devem cumprir as 
recomendações de prevenção e de cuidado estabelecidas pelas autoridades 
competentes para reduzir a propagação da doença nos ambientes de trabalho. 

Os empregadores e gestores devem tomar medidas rápidas para impedir a 
aglomeração de trabalhadores nos ambientes de trabalho. Recomenda-se 
observar a distância segura entre trabalhadores, preferencialmente de 2 metros, 
sempre levando em consideração as características do ambiente de trabalho.  

Nos estabelecimentos que possuem locais para tomada das refeições, 
deve-se avaliar a necessidade de dividir os trabalhadores em grupos, para a 
tomada das refeições, de modo a viabilizar o distanciamento mínimo entre as 
pessoas. Ressalte-se que o empregador deve garantir que esses ambientes 
estejam em condições de conservação, limpeza e higiene. Nesse período de 
pandemia, recomenda-se a higienização frequente dos refeitórios para evitar a 
propagação do vírus (NR-01, item 1.4.1 e NR-24, item 24.5.1.1 c/c item 24.5.3, 
alínea “i”). 

Os locais de trabalho devem conter as informações da Secretaria de Saúde 
com a lista dos estabelecimentos de saúde definidos que atendem os casos 
suspeitos. 

Os ambientes de trabalho devem ser mantidos bem ventilados, limpos, com 
janelas e portas abertas, caso seja possível. 

Os estabelecimentos devem possuir procedimentos de limpeza e 
desinfecção de objetos e superfícies existentes nos ambientes de trabalho 
tocados com frequência (incluindo elevadores, materiais de escritório, mobiliário, 
máquinas e equipamentos, computadores, celulares, etc). A frequência das ações 
de limpeza e desinfecção (com água e sabão e álcool 70% ou outro produto 
desinfetante) e os produtos químicos utilizados devem ser realizados de maneira 
que garantam a eficiência dos procedimentos.  

Atentar para as instalações sanitárias, que devem ser mantidas em 
condição de conservação, limpeza e higiene. A limpeza e higienização deve ser 
realizada com a frequência necessária para manter o ambiente constantemente 



SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO 
NO DISTRITO FEDERAL 
SEÇÃO DE INSPEÇÃO DO TRABALHO 

 

O TRABALHO E A COVID-19 
PERGUNTAS FREQUENTES NOS PLANTÕES REMOTOS DA SRTb/DF 
 

62 
V.07.04.2020 

limpo e evitar a propagação do vírus. O lavatório deve ser provido de material ou 
dispositivo para a limpeza (água e sabão), enxugo ou secagem das mãos, 
proibindo-se o uso de toalhas coletivas. (NR 01, item 1.4.1 e NR-24, item 24.2.3 
c/c item 24.3.4). 

Os empregadores, gestores devem impedir aglomerações de pessoas 
(trabalhadores) nos ambientes de trabalho, para tanto devem ser criados turnos 
de revezamento da jornada de trabalho ou tomadas outras medidas que atinjam 
esse objetivo (citamos férias coletivas, redução da jornada de trabalho, etc). É 
essencial impedir aglomerações de pessoas nesse momento, inclusive nos 
ambientes de trabalho, de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde e do 
Governo do Distrito Federal, relativas à biossegurança, é necessário o 
distanciamento mínimo de 2 (dois) metros entre uma pessoa e outra, ou seja, é 
obrigatório o distanciamento mínimo de 2 (dois) metros entre um trabalhador e 
outro nos ambientes de trabalho, por medida de segurança. 

Criar ou implantar meios para reduzir o número de trabalhadores nos 
ambientes de trabalho, citamos: trabalho remoto, redução da jornada de trabalho, 
antecipação de férias individuais, decretação de férias coletivas (tanto num setor 
como em toda a empresa), uso de banco de horas para tirar folgas, em troca da 
reposição depois do fim da calamidade pública. 

Afastar dos ambientes de trabalho, por medida de segurança, os 
trabalhadores com doenças crônicas, os idosos, as gestantes. O Ministério da 
Saúde recomendou que idosos e doentes crônicos restrinjam o contato social, e 
isso inclui o contato nos ambientes de trabalho, principalmente em cidades que já 
têm transmissão da doença. Esclarecemos que em relação às gestantes a nossa 
recomendação visa protegê-las, já que estamos lidando com um vírus novo e as 
gestantes naturalmente apresentam alterações na imunidade durante a gestação. 
A preocupação das autoridades com as gestantes existe, tanto que a Resolução 
n. 313, de 19 de março de 2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) incluiu as 
gestantes nos grupos de riscos; 

Os empregadores, os gestores devem cumprir as obrigações legais e 
adotar medidas que reduzam os riscos para a saúde dos trabalhadores, nas 
instalações, processos ou métodos de trabalho: 

I- É obrigação dos empregadores fornecer e dos trabalhadores utilizar os 
Equipamentos de Proteção Individual e demais produtos e materiais de proteção 
e higienização, sendo direito dos trabalhadores o acesso a esses equipamentos 
e produtos, tais como: 

1.1. máscaras descartáveis; 

1.2. luvas descartáveis; 
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1.3. álcool líquido 70% para desinfecção de superfícies e objetos; recomendação 
friccionar por 30 segundos; 

1.4. preparação alcoólica a 70% para higienização das mãos ( preparação 
alcoólica pode ser líquida, gel ou espuma) 

1.5. jaleco descartável; 

1.6. termômetro de testa; 

1.7. toucas/gorros; 

1.8. óculos de proteção; 

1.9. lenços de papel, toalhas de papel; 

1.10. sacos de lixo comum; 

1.11. copos descartáveis; 

1.12. sabão líquido; 

1.13. o lixo deve ser descartado na lixeira com tampa e acionada por pedal (para 
não contaminar as mãos, e em caso de vento não ser liberado para o meio 
ambiente e contaminar outras pessoas); 

1.14. distanciamento mínimo de 2 metros entre um trabalhador e outro. 

O empregador deverá elaborar um Plano Preventivo aplicável aos 
ambientes de trabalho o qual conterá as medidas protetivas a serem adotadas 
para conter a propagação e disseminação do novo Corona Vírus. Referido Plano 
deverá se harmonizar com os demais programas implementados pela empresa 
(PPRA, PCMSO, etc), inclusive no sentido de estabelecer, caso necessário, os 
critérios de uso dos equipamentos de proteção individual, conforme as atividades 
desempenhadas e os riscos ocupacionais existentes.  

II- É obrigação dos empregadores e gestores promover a orientação dos 
trabalhadores em relação às medidas que devem ser adotadas para conter a 
propagação e disseminação do novo Corona Vírus. É obrigação dos trabalhadores 
cumprir as regras de segurança definidas pelas autoridades competentes e 
difundidas nas orientações referentes a: 

2.1. ao uso adequado (e retirada) de máscaras, toucas, gorros, jalecos, 
preparação alcoólica a 70% álcool gel, luvas, óculos de proteção, lenços e toalhas 
de papel;  

2.2. à higienização correta das mãos e adoção de etiqueta respiratória ao 
tossir e espirrar;  

2.3. ao descarte adequado dos materiais e produtos de proteção individual 
utilizados, da utilização dos sacos de lixo (resíduos ou rejeitos), dos locais de 
descarte, dos recipientes de armazenamento temporário.  
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2.4. cuidado com a vestimenta de corpo inteiro, caso necessário, com o 
devido fluxo para o processamento das roupas, caso seja necessário em razão 
do trabalho; 

2.5. ao uso adequado do termômetro de testa;  

2.6. à disseminação das informações certas com indicação das unidades 
de saúde preparadas para o atendimento de casos suspeitos da doença conforme 
as orientações da Secretaria de Saúde; 

Efetivação de Regras de Conduta por parte dos trabalhadores, 
empregadores, gestores: É importante garantir que nos ambientes de trabalho dos 
estabelecimentos autorizados a continuar abertos que os trabalhadores laborem 
com distância de segurança mínima de 2 (dois) metros um do outro. 

IMPORTANTE:  

DO USO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E DEMAIS 
PRODUTOS E MATERIAIS DE PROTEÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, E 
CUMPRIMENTO DE REGRAS DE CONDUTAS EXIGIDAS PELAS 
AUTORIDADES COMPETENTES. 

Reforçamos a necessidade de trabalhadores, empresários, gestores 
cumprirem as regras de conduta que estão sendo criadas pelas autoridades 
competentes da saúde e que se estendem aos ambientes de trabalho.  

Assim como reforçamos a necessidade da cooperação dos trabalhadores 
para que usem corretamente os produtos e os equipamentos de proteção 
individual. É fundamental que todos cumpram as regras de distanciamento 
definidas pelas autoridades competentes. 

Fonte: Comunicação SRTB-GO-SEFIT 7120746 SEI 10162.101451/2020-16  
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ANEXO 5 – Aplicativo Caixa Auxílio Emergencial 
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Ver também o link: https://auxilio.caixa.gov.br  



SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO 
NO DISTRITO FEDERAL 
SEÇÃO DE INSPEÇÃO DO TRABALHO 

 

O TRABALHO E A COVID-19 
PERGUNTAS FREQUENTES NOS PLANTÕES REMOTOS DA SRTb/DF 
 

67 
V.07.04.2020 

ANEXO 6 – Informações sobre seguro-desemprego e salário-mínimo 
 

SALÁRIO-MINÍMO – 2000 a 2020 

VIGÊNCIA VALOR  
MENSAL 

VALOR  
DIÁRIO 

VALOR  
HORA 

NORMA  
LEGAL 

01.02.2020 R$1.045,00 R$34,83 R$4,75 Medida Provisória 919/2020 

01.01.2020 R$1.039,00 R$34,63 R$4,72 Medida Provisória 916/2019 

01.01.2019 R$998,00 R$33,27 R$4,54 Decreto 9.661/2019 

01.01.2018 R$954,00 R$31,80 R$4,34 Decreto 9.255/2017 

01.01.2017 R$937,00 R$31,23 R$4,26 Decreto 8.948/2016 

01.01.2016 R$880,00 R$29,33 R$4,00 Decreto 8.618/2015 

01.01.2015 R$788,00 R$26,27 R$3,58 Decreto 8.381/2014 

01.01.2014 R$724,00 R$24,13 R$3,29 Decreto 8.166/2013 

01.01.2013 R$678,00 R$22,60 R$3,08 Decreto 7.872/2012 

01.01.2012 R$622,00 R$20,73 R$2,83 Decreto 7.655/2011 

01.03.2011 R$545,00 R$18,17 R$2,48 Lei 12.382/2011 

01.01.2011 R$540,00 R$18,00 R$2,45 MP 516/2010 

01.01.2010 R$510,00 R$17,00 R$2,32 Lei 12.255/2010 

01.02.2009 R$465,00 R$15,50 R$2,11 Lei 11.944/2009 

01.03.2008 R$415,00 R$13,83 R$1,89 Lei 11.709/2008 

01.04.2007 R$380,00 R$12,67 R$1,73 Lei 11.498/2007 

01.04.2006 R$350,00 R$11,67 R$1,59 MP 288/2006 

01.05.2005 R$300,00 R$10,00 R$1,36 Lei 11.164/2005 

01.05.2004 R$260,00 R$8,67 R$1,18 MP 182/2004 

01.04.2003 R$240,00 R$8,00 R$1,09 MP 116/2003 

01.04.2002 R$200,00 R$6,67 R$0,91 MP 35/2002 

01.04.2001 R$180,00 R$6,00 R$0,82 MP 2.142/2001 (atual 2.194-5) 

03.04.2000 R$151,00 R$5,03 R$0,69 Lei 9.971/2000 
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PARCELAS SEGURO-DESEMPREGO 

Solicitação Exigências Nº de Parcelas 

Primeira 

O trabalhador que comprovar vínculo empregatício com 
pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada de, no 
mínimo, 12 (doze) meses e, no máximo, 23 (vinte e três) 
meses, no período de referência. 

4 (quatro) 

O trabalhador que comprovar vínculo empregatício com 
pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada de, no 
mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, no período de 
referência. 

5 (cinco) 

Segunda 

O trabalhador que comprovar vínculo empregatício com 
pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada de, no 
mínimo, 9 (nove) meses e, no máximo, 11 (onze) meses, 
no período de referência. 

3 (três) 

O trabalhador que comprovar vínculo empregatício com 
pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada de, no 
mínimo, 12 (doze) meses e, no máximo, 23 (vinte e três) 
meses, no período de referência. 

4 (quatro) 

O trabalhador que comprovar vínculo empregatício com 
pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada de, no 
mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, no período de 
referência. 

5 (cinco) 

Terceira 

O trabalhador que comprovar vínculo empregatício com 
pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada de, no 
mínimo, 6 (seis) meses e, no máximo, 11 (onze) meses, 
no período de referência. 

3 (três) 

O trabalhador que comprovar vínculo empregatício com 
pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada de, no 
mínimo, 12 (doze) meses e, no máximo, 23 (vinte e três) 
meses, no período de referência. 

4 (quatro) 

O trabalhador que comprovar vínculo empregatício com 
pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada de, no 
mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, no período de 
referência. 

5 (cinco) 

 

VALORES SEGURO-DESEMPREGO 

Faixas de 
Salário 
Médio 

Média 
Salarial Forma de Cálculo 

Até R$ 1.599,61 Multiplica-se salário médio por 0.8 = (80%). 
De R$ 1.599,62 A média salarial que exceder a R$ 1.599,61 

multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 
1.279,69. Até R$ 2.666,29 

Acima de R$ 2.666,29 O valor da parcela será de R$ 1.813,03, 
invariavelmente. 

 


