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O QUE É?

São medidas trabalhistas para enfrentamento do estado 
de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legisla-
tivo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente 
do coronavírus (covid-19), e dá outras providências.



MANUTENÇÃO 
DO EMPREGO

Fica autorizado o acordo individual entre empregado e em-
pregador onde se garante a permanência do emprego.
Sendo que este acordo individual terá preponderância so-
bre instrumentos coletivos firmados (acordo coletivo ou con-
venção coletiva).



TELETRABALHO

1. Empregador pode ORDENAR que o empregado passe 
para o teletrabalho;
2. Aviso da alteração do contrato presencial para teletra-
balho com antecedência de 48 horas;
3. O empregador deverá firmar contrato escrito, prévio 
ou 30 dias após o início do labor remoto, no qual deve-
rá constar as disposições sobre aquisição dos objetos de 
trabalho, infraestrutura, etc;
4. Custos oriundos da prestação com natureza indeniza-
tória;
5. Permitido para estágio e aprendiz.



ANTECIPAÇÃO 
DE FÉRIAS 
INDIVIDUAIS

• Comunicação das férias com antecedência de, no míni-
mo, quarenta e oito horas, por escrito ou por meio eletrô-
nico, com a indicação do período a ser gozado pelo em-
pregado;
• Prazo: superior a 5 dias;
• Pode ser concedida para empregado sem período aqui-
sitivo;
• Pagamento do 1/3 constitucional: até a data do venci-
mento da gratificação natalina (13º);
• Pagamento das férias: até o 5 dia útil do mês seguinte.



FÉRIAS 
COLETIVAS

•  Empregador poderá, a seu critério, conceder férias co-
letivas e deverá notificar o conjunto de empregados afeta-
dos com antecedência de, no mínimo, quarenta e oito ho-
ras;
• Não há limite máximo de período anual (afasta previ-
são de 2 períodos);
• Não há limite mínimo de dias corridos (afasta previsão 
de 10 dias corridos);
• Dispensada a comunicação prévia ao sindicato e ór-
gãos estatais.



APROVEITAMENTO 
E DA ANTECIPAÇÃO 
DE FERIADOS

• Comunicação: com antecedência de, no mínimo, qua-
renta e oito horas, mediante indicação expressa dos feria-
dos aproveitados;
• Feriados religiosos dependem da concordância do em-
pregado;
• Serão considerados no banco do horas – compensação.



BANCO DE 
HORAS

• Autorizada a interrupção das atividades pelo empre-
gador e a constituição de regime especial de compensa-
ção de jornada, por meio de banco de horas, em favor do 
empregador ou do empregado, estabelecido por meio de 
acordo coletivo ou individual formal;
• Compensação no prazo de até dezoito meses, contado 
da data de encerramento do estado de calamidade públi-
ca;
• A compensação do saldo de horas poderá ser determi-
nada unilateralmente pelo empregador.



SUSPENSÃO 
DE EXIGÊNCIAS 
ADMINISTRATIVAS 
EM SEGURANÇA 
E SAÚDE NO 
TRABALHO

• Suspensa a obrigatoriedade de realização dos exames 
médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto 
dos exames demissionais;
• Mantém a obrigatoriedade do demissional. Dispensa se 
há exame a menos de 180 dias;
• Dispensada a obrigatoriedade dos treinamentos perió-
dicos e eventuais.



DIFERIMENTO DO 
RECOLHIMENTO 
DO FUNDO DE 
GARANTIA DO 
TEMPO DE SERVIÇO

• 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;
• O recolhimento poderá ser feito de forma parcelada, 
em até seis vezes, a partir de 7 de julho de 2020;
• Se rescindir o contrato antes, terá de depositar o FGTS.



CCT/ACORDO

Os acordos e as convenções coletivos vencidos ou vincen-
dos, no prazo de cento e oitenta dias, contado da data 
de entrada em vigor desta Medida Provisória, poderão ser 
prorrogados, a critério do empregador, pelo prazo de no-
venta dias, após o termo final deste prazo.



ANTECIPAÇÃO DO 
PAGAMENTO DO 
ABONO ANUAL EM 
2020

• Pagamento em duas parcelas, 
1ª em abril e a 2ª em maio.
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