
• ...os “acordos individuais” somente se convalidarão, ou seja, 
apenas surtirão efeitos jurídicos plenos, após a manifestação 
dos sindicatos dos empregados.

• ... defiro em parte a cautelar, ad referendum do Plenário do 
Supremo Tribunal Federal, para dar interpretação conforme à 
Constituição ao 4º do art. 11 da Medida Provisória 936/2020, de 
maneira a assentar que “[os] 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 10 
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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que são válidos e legítimos os acordos individuais
celebrados na forma da MP 936/2020, os quais 

produzem efeitos imediatos, valendo não só no prazo 
de 10 dias previsto para a comunicação ao sindicato, 
como também nos prazos estabelecidos no Título VI da 
CLT (617) agora reduzidos pela metade pelo art. 17, 
III, daquele ato presidencial.

ADI 6363
ED - DETERMINAÇÕES
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• EM PRINCÍPIO NÃO, JÁ QUE RATIO É MUITO RESTRITIVA, VEJAMOS:

• Ratio decidendi não é o que se diz (justificativa ou reasoning), e sim o que se faz 
(determinação concreta), em um determinado contexto fático (fatos essenciais). 

• Aqui, como é controle abstrato, não temos fatos concretos, mas sim a "hipótese 
fática” prevista abstratamente na norma. 

• Então, smj, o que vinculará (quando sobrevier a decisão de mérito da ADI), será o 
seguinte conjunto (resultado X, em um contexto A+B+C): 

FATO A - HAVENDO  REDUÇÃO DE SALÁRIO/E JORNADA P/ ACORDO INDIVIDUAL

FATO B - COM COMUNICAÇÃO AO SINDICATO EM 10 DIAS

FATO C - EM UM CONTEXTO ABSOLUTAMENTE EXCEPCIONAL DE CALAMIDADE PÚBLICA 
RECONHECIDA, PANDEMIA, E ESTRITAMENTE NESTE PERÍODO

CONCLUSÃO - TAIS ACORDOS INDIVIDUAIS NÃO OFENDERIAM À GARANTIA DO ART. 7,VI, 
8º, E OUTROS DA CRFB

MAS Preocupante a argumentação, principalmente contra sindicatos

Tendencia de RETRAÇÃO DO DIREITO COLETIVO DO TRABALHO

ADI 6363- RISCO DE "NORMALIZAÇÃO"
de flexibilizações de garant. Constitucionais?? 



§ 2º Para os empregados que se encontrem em gozo do benefício de aposentadoria, a implementação
das medidas de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou suspensão temporária
do contrato de trabalho por acordo individual escrito somente será admitida quando, além do
enquadramento em alguma das hipóteses de autorização do acordo individual de trabalho previstas no
caput ou no § 1º deste artigo, houver o pagamento, pelo empregador, de ajuda compensatória
mensal, observado o disposto no art. 9º desta Lei e as seguintes condições:

I – o valor da ajuda compensatória mensal a que se refere este parágrafo deverá ser, no mínimo, equivalente ao
do benefício que o empregado receberia se não houvesse a vedação prevista na alínea a do inciso II do § 2º do
art. 6º desta Lei;

II – na hipótese de empresa que se enquadre no § 5º do art. 8º desta Lei, o total pago a título de ajuda
compensatória mensal deverá ser, no mínimo, igual à soma do valor previsto naquele dispositivo com o valor
mínimo previsto no inciso I deste parágrafo.

Aposentados

• Acordo individual escrito

(revogou em parte art. 4º, 2
da Portaria ME 10486/2000)

o

*Atendimento de alguma das hipóteses próprias (caput ou 1º)

+
* Pagamento de ACM

* Empresa pequena: valor equivalente ao BEm
ou

* Empresa média/grande: 

ACM de 30% do valor do salário   + valor equivalente ao BEm 



§ 3º Os atos necessários à pactuação dos acordos individuais escritos de que trata este artigo poderão
ser realizados por quaisquer meios físicos ou eletrônicos eficazes.

§ 4º Os acordos individuais de redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária
do contrato de trabalho, pactuados nos termos desta Lei, deverão ser comunicados pelos empregadores
ao respectivo sindicato da categoria profissional, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contado da data
de sua celebração.

- Pactuação de acordos individuais por meios eletrônicos. 

- Aceite tácito. Aplicação da teoria do comportamento concludente?

- Comunicação obrigatória dos acordos individuais aos sindicatos em 10 dias da celebração.

- Qual o efeito da ausência de comunicação?

* mera irregularidade administrativa

* requisito de validade do 
acordo

Aprofundamento
https://www.youtube.com/watch?v=OEKQwJHdHi8&feature=youtu.be&fbcli
d=IwAR3GHR3xBcBetZI80_Hv-B_5vWP2T64J2-
fwHV1Bt5UBRsVplTggTH3t7d8



§ 5º Se, após a pactuação de acordo individual na forma deste artigo, houver a celebração de
convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho com cláusulas conflitantes com as do acordo
individual, deverão ser observadas as seguintes regras:

I – a aplicação das condições estabelecidas no acordo individual em relação ao período anterior
ao da negociação coletiva;
II – a partir da vigência da convenção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho, a prevalência das
condições estipuladas na negociação coletiva, naquilo em que conflitarem com as condições
estipuladas no acordo individual.

§ 6º Quando as condições do acordo individual forem mais favoráveis ao trabalhador, prevalecerão
sobre a negociação coletiva.

- Superveniência de ACT ou CCT com conflito de normas:

→ norma coletiva não retroage ao período em que vigente apenas acordo individual. 

→ a partir da vigência da norma coletiva, esta passa a ser aplicada naquilo em que for mais 
benéfico ao trabalhador. 

- Reavivamento da discussão do conceito de “mais favorável” (por matéria ou por 

conjunto).

Aprofundamento
https://www.conjur.com.br/2020-abr-28/pritsch-
acordos-individuais-impedem-atuacao-
sindicatos



Art. 13. A redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou a suspensão temporária do
contrato de trabalho, quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços
públicos e das atividades essenciais de que tratam a Lei nº 7.783, de 28 de junho de 1989, e a Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020.a.

- Lei 14.020/2020 aplica-se também aos serviços essenciais. 

- Mas a adoção das medidas da lei não podem afetar os serviços essenciais.

- São serviços essenciais

* Lei 7.783/1989 (Lei de Greve)

• Lei 13.979/2020, art. 3 , § 9 (Presidência da República)
• 9º A adoção das medidas previstas neste artigo 

deverá resguardar o abastecimento de produtos e o 
exercício e o funcionamento de serviços públicos e de 
atividades essenciais, assim definidos em decreto da 
respectiva autoridade federativa. (Incluído pela Lei 
nº 14.035, de 2020)

* ADI 6.341 (Estados e Municípios)



Art. 14. As irregularidades constatadas pela Auditoria-Fiscal do Trabalho quanto aos acordos de
redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária do contrato de
trabalho de que trata esta Lei sujeitam os infratores à multa prevista no art. 25 da Lei nº 7.998, de 11
de janeiro de 1990.

Parágrafo único. O processo de fiscalização, de notificação, de autuação e de imposição de multas
decorrente desta Lei observará o disposto no Título VII da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de

1º de maio de 1943, não se aplicando o critério da dupla visita.

• Multas específicas pelo descumprimento das medidas previstas na Lei 14.020/2020.
(utilizando multa do art. 25 da Lei nº 7.998, Programa do Seguro-Desemprego)

* Afastamento do critério da dupla visita já seguia o definido na ADI 6.342 (auditores 
podem aplicar multas na primeira visita).

Art. 15. O disposto nesta Lei se aplica aos contratos de trabalho de aprendizagem e aos de jornada
parcial.



Art. 16. O tempo máximo de redução proporcional de jornada e de salário e de suspensão temporária
do contrato de trabalho, ainda que sucessivos, não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, respeitado o
prazo máximo de que trata o art. 8º desta Lei, salvo se, por ato do Poder Executivo, for estabelecida
prorrogação do tempo máximo dessas medidas ou dos prazos determinados para cada uma delas.
Vide Decretos nºs 10.422, 10.470, e 10.517, de 2020.

Parágrafo único. Respeitado o limite temporal do estado de calamidade pública de que trata o art. 1º
desta Lei, o Poder Executivo poderá prorrogar o prazo máximo das medidas previstas no caput deste
artigo, na forma do regulamento.

→ Delegação legislativa para o Executivo para prorrogar o prazo máximo das medidas. 

→ Prorrogações já foram concretizadas

- Dec. 10.422/2020: total de 120 dias

- Dec. 10.470/2020: total de 180 dias.

- Dec. 10.517/2020: total de 240 dias. 

-

-

-



-

Férias e 13 salário seguem em responsabilidade do empregador?

SIMNÃO
- Lei/MP não afetou obrigações patronais legais

- Não há previsão legal expressa

- Lei/MP refere apenas obrigação do empregador 
em manter os “benefícios”

- Nota Técnica SEI n. 51520/2020/ME 
(17/11/2020): 

Suspensão

* 13 : exclusão do mês suspenso do 
cômputo, mas com pagamento do valor 
salarial cheio (mesmo se dezembro estiver 
em suspensão)

* Férias: exclusão do mês do cômputo

Redução

* 13 : pagamento do valor de salário cheio (mesmo se dezembro 
estiver em redução)

* Férias: pagamento integral              

- Diretriz Orientativa MPT (GT Covid-10) (29/10/20):

* Pagamento de salário cheio 
* Integração dos períodos de suspensão/interrupção 

como período aquisitivo

- Hipótese de suspensão contratual híbrida/atípica 
(sem trabalho, mas com tempo de serviço). 

- Hipóteses são alheias à vontade do empregado.

- BEM não traz complementação com verbas reflexas

Lei n. 14.020/2020 (MP 936/2020)



Art. 17. Durante o estado de calamidade pública de que trata o art. 1º desta Lei:

I - o curso ou o programa de qualificação profissional de que trata o art. 476-A da CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, poderá ser oferecido pelo empregador exclusivamente na
modalidade não presencial, e terá duração não inferior a 1 (um) mês e não superior a 3 (três) meses;

II - poderão ser utilizados meios eletrônicos para atendimento aos requisitos formais previstos no
Título VI da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, inclusive para
convocação, deliberação, decisão, formalização e publicidade de convenção coletiva ou acordo coletivo
de trabalho; e

III - os prazos previstos no Título VI da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, ficarão reduzidos pela metade;

IV - (VETADO); e

V - a dispensa sem justa causa do empregado pessoa com deficiência será vedada.

* Esclarecimento sobre a permanência do lay-off da CLT (art. 476-A), mas com qualificação 
sob EAD (e na CLT 2-5 meses).

* Negociação coletiva: redução de prazos e comunicação eletrônica. 

* Vedação de dispensa imotivada de empregado com deficiência (independentemente de 
integração no sistema de cotas)



Art. 18. O empregado com contrato de trabalho intermitente, nos termos do § 3º do art. 443 da CLT,
aprovada pelo Decreto--Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, formalizado até a data de publicação da
Medida Provisória nº 936, de 1º de abril de 2020, faz jus ao benefício emergencial mensal no valor de
R$ 600,00 (seiscentos reais), pelo período de 3 (três) meses.

§ 1º O benefício emergencial mensal de que trata este artigo é devido a partir da data de publicação da Medida
Provisória nº 936, de 1º de abril de 2020, e deve ser pago em até 30 (trinta) dias a contar da referida data.

§ 2º Aplica-se ao benefício emergencial mensal previsto neste artigo o disposto nos §§ 1º, 6º e 7º do art. 5º e nos
§§ 1º e 2º do art. 6º desta Lei.

§ 3º A existência de mais de um contrato de trabalho intermitente, nos termos do § 3º do art. 443 da CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, não gera direito à concessão de mais de um
benefício emergencial mensal.

§ 4º Ato do Ministério da Economia disciplinará a concessão e o pagamento do benefício emergencial mensal
de que trata este artigo, e o Poder Executivo fica autorizado a prorrogar o período de concessão desse
benefício, na forma do regulamento, respeitado o limite temporal do estado de calamidade pública a que se
refere o art. 1º desta Lei.

§ 5º O benefício emergencial mensal de que trata este artigo não pode ser acumulado com o pagamento de
outro auxílio emergencial, devendo ser garantido o direito ao melhor benefício.

§ 6º Durante o período de recebimento do benefício emergencial mensal de que trata este artigo, o empregado
com contrato de trabalho intermitente fica autorizado a contribuir facultativamente para o Regime Geral de
Previdência Social, na forma do art. 20 desta Lei.

* Um único BEm no valor de R$ 600/mês, por 3 meses ou ampliação por ato do Executivo.

* Impossibilidade de cumulação com benefícios previdenciários.

* Possibilidade do intermitente contribuir facultativamente para INSS.



Art. 19. O disposto no Capítulo VII da Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020, não autoriza
o descumprimento das normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho pelo empregador,
aplicadas as ressalvas ali previstas apenas nas hipóteses excepcionadas.

* Cumprimento das normas de segurança e saúde no trabalho. 

* USAVA A MP 936 p/ esclarecimento quanto às críticas aos dispositivos da MP 927:

- Art. 15: adiamentos de exames médicos.
- dispensa de exames demissionais, se realizado exame médico em 180 dias

- Art. 16: adiamentos dos treinamentos preventivos.

- Art. 31 afrouxamento fiscalização (suspenso ADI 6342)



Art. 20. Ressalvado o disposto na alínea “b” do inciso II do § 2º do art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,
as alíquotas das contribuições facultativas de que tratam o § 2º do art. 7º, o inciso II do § 2º do art. 8º e o § 6º
do art. 18 desta Lei, serão de:

I - 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento), para valores de até 1 (um) salário-mínimo;
II - 9% (nove por cento), para valores acima de 1 (um) salário-mínimo até R$ 2.089,60 (dois mil e oitenta e nove
reais e sessenta centavos);
III - 12% (doze por cento), para valores de R$ 2.089,61 (dois mil e oitenta e nove reais e sessenta e um centavos) até
R$ 3.134,40 (três mil, cento e trinta e quatro reais e quarenta centavos); e
IV - 14% (quatorze por cento), para valores de R$ 3.134,41 (três mil, cento e trinta e quatro reais e quarenta e um
centavos) até o limite de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos).

§ 1º As contribuições de que trata o caput deste artigo devem ser recolhidas por iniciativa própria do segurado até o
dia 15 do mês seguinte ao da competência.

§ 2º Na hipótese de suspensão temporária do contrato de trabalho, as alíquotas previstas nos incisos I, II, III e IV do
caput deste artigo serão aplicadas de forma progressiva sobre o valor declarado pelo segurado, observados os limites
mínimo e máximo a que se referem os §§ 3º e 5º do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, incidindo cada
alíquota sobre a faixa de valores compreendida nos respectivos limites.

§ 3º Na hipótese de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário e na hipótese de que trata o art. 18 desta
Lei, as alíquotas previstas nos incisos I, II, III e IV do caput deste artigo serão aplicadas de forma progressiva sobre a
faixa de valores compreendida nos respectivos limites, incidindo sobre o somatório da remuneração declarada na
forma do inciso IV do caput do art. 32 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e do valor declarado pelo segurado,
observados:

I - os limites previstos nos §§ 3º e 5º do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

II - a incidência das alíquotas dos incisos I, II, III e IV do caput deste artigo primeiramente sobre a remuneração e, em
seguida, sobre o valor declarado;

III - o recolhimento apenas das alíquotas incidentes sobre o valor declarado pelo segurado, sem prejuízo da
contribuição de que tratam o art. 20 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e o art. 28 da Emenda Constitucional nº
103, de 12 de novembro de 2019.



§ 4º Não recebida a informação de que trata o inciso IV do caput do art. 32 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, a
tempo de ser calculada e paga a contribuição no prazo de que trata o § 1º deste artigo, será considerado
provisoriamente como remuneração, para fins do disposto no § 3º deste artigo, o valor da remuneração anterior à
redução proporcional de jornada de trabalho menos o valor da redução remuneratória pactuada ou, no caso do
empregado com contrato de trabalho intermitente, será considerado que não houve remuneração.

§ 5º Recebida a informação de remuneração de que trata o inciso IV do caput do art. 32 da Lei nº 8.212, de 24 de
julho de 1991, após recolhimento de contribuição facultativa na forma do § 4º deste artigo, a contribuição incidente
sobre o valor declarado será recalculada, considerados o critério disposto no § 3º deste artigo e os limites de que
tratam os §§ 3º e 5º do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e eventual excedente deverá ser devolvido ao
segurado atualizado pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) ou, em caso de insuficiência
do valor recolhido para o salário de contribuição reconhecido, o segurado deve ser notificado para complementação
facultativa, na forma do regulamento.

§ 6º Os valores previstos nos incisos I, II, III e IV do caput deste artigo serão reajustados, a partir da data de entrada
em vigor desta Lei, na mesma data e com o mesmo índice em que se der o reajuste dos benefícios do Regime Geral
de Previdência Social, ressalvados aqueles vinculados ao salário-mínimo, aos quais se aplica a legislação específica.

§ 7º Será devolvido ao segurado, no prazo de até 60 (sessenta) dias contado da data de publicação desta Lei, o valor
correspondente à diferença entre as contribuições eventualmente recolhidas com fundamento no inciso II do § 2º do
art. 8º da Medida Provisória nº 936, de 1º de abril de 2020, e no caput ou inciso I do § 2º do art. 21 da Lei nº 8.212, de
24 de julho de 1991, e as contribuições devidas com fundamento neste artigo, atualizado pela variação do INPC.

Art. 21. Considera-se salário de contribuição, além das parcelas de que tratam os incisos I, II e IV do caput do art. 28
da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, o valor declarado e objeto de recolhimento pelo segurado na forma do art. 20
desta Lei, observado o limite máximo a que se refere o § 5º do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.



Art. 22. A empregada gestante, inclusive a doméstica, poderá participar do Programa Emergencial de Manutenção
do Emprego e da Renda, observadas as condições estabelecidas nesta Lei.

§ 1º Ocorrido o evento caracterizador do início do benefício de salário-maternidade, nos termos do art. 71 da Lei
nº 8.213, de 24 de julho de 1991:

I – o empregador deverá efetuar a imediata comunicação ao Ministério da Economia, nos termos
estabelecidos no ato de que trata o § 4º do art. 5º desta Lei;

II – a aplicação das medidas de que trata o art. 3º desta Lei será interrompida; e

III – o salário-maternidade será pago à empregada nos termos do art. 72 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991, e à empregada doméstica nos termos do inciso I do caput do art. 73 da referida Lei, considerando-se como
remuneração integral ou último salário de contribuição os valores a que teriam direito sem a aplicação das
medidas previstas nos incisos II e III do caput do art. 3º desta Lei.

§ 2º Aplica-se o disposto neste artigo ao segurado ou segurada da Previdência Social que adotar ou obtiver
guarda judicial para fins de adoção, observado o art. 71-A da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, devendo o
salário-maternidade ser pago diretamente pela Previdência Social.

* Regulação previdenciária de seguradas gestantes (TERMO INICIAL SAL.MAT - no 

período entre 28 (vinte e oito) dias antes do parto e a data de ocorrência deste, 

observadas as situações e condições previstas na legislação )

* Dever do empregador de comunicação do evento que inicie o recebimento de salário 
maternidade.

* Suspensão/redução ficam imediatamente interrompidos com a 
superveniência do salário-maternidade.

* Salário maternidade é calculado como “salário cheio”.



Art. 23. Empregador e empregado podem, em comum acordo, optar pelo cancelamento de aviso
prévio em curso.

Parágrafo único. Em caso de cancelamento do aviso prévio nos termos deste artigo, as partes podem, na
forma desta Lei, adotar as medidas do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da
Renda.

* Livre possibilidade de acordo para “cancelamento” do aviso prévio.

* Com o cancelamento, permite-se adotar as medidas previstas na Lei.

Art. 24. Os acordos de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário e de suspensão
temporária do contrato de trabalho celebrados entre empregadores e empregados, em negociação
coletiva ou individual, com base na Medida Provisória nº 936, de 1º de abril de 2020, regem-se pelas
disposições da referida Medida Provisória.

Parágrafo único. A norma interpretativa expressa no § 5º do art. 12 desta Lei aplica-se, inclusive, aos
acordos firmados na vigência da Medida Provisória nº 936, de 1º de abril de 2020.

* Regra de direito temporal para preservação dos acordos feitos nos termos da MP 936.

* Também os acordos individuais restam preservados.



Art. 25. Durante a vigência do estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º desta Lei, será garantida a opção
pela repactuação das operações de empréstimos, de financiamentos, de cartões de crédito e de arrendamento
mercantil concedidas por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil e contraídas com o
desconto em folha de pagamento ou na remuneração disponível de que trata a Lei nº 10.820, de 17 de dezembro
de 2003, nos termos e condições deste artigo, aos seguintes mutuários:
I - o empregado que sofrer redução proporcional de jornada de trabalho e de salário;
II - o empregado que tiver a suspensão temporária do contrato de trabalho;
III - o empregado que, por meio de laudo médico acompanhado de exame de testagem, comprovar a contaminação
pelo novo coronavírus.
§ 1º Na hipótese de repactuação, será garantido o direito à redução das prestações referidas no art. 1º da Lei nº
10.820, de 17 de dezembro de 2003, na mesma proporção de sua redução salarial, para os mutuários de que trata o
inciso I do caput deste artigo.
§ 2º Será garantido prazo de carência de até 90 (noventa) dias, à escolha do mutuário.
§ 3º As condições financeiras de juros, encargos remuneratórios e garantias serão mantidas, salvo no caso em que a
instituição consignatária entenda pertinente a diminuição de tais juros e demais encargos remuneratórios.

Art. 26. Os empregados que forem dispensados até 31 de dezembro de 2020 e que tenham contratado operações
de empréstimos, de financiamentos, de cartões de crédito e de arrendamento mercantil concedidas por instituições
financeiras e sociedades de arrendamento mercantil e contraídas com o desconto em folha de pagamento ou na
remuneração disponível de que trata a Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, terão direito à novação dessas
operações para um contrato de empréstimo pessoal, com o mesmo saldo devedor anterior e as mesmas condições
de taxa de juros, encargos remuneratórios e garantias originalmente pactuadas, acrescida de carência de até 120
(cento e vinte) dias.

* Regulação de repactuação de empréstimos com desconto em folha 
salarial.
• Redução/suspensão/contaminação – iguais condições, carência de 120 dias
• Em caso de dispensa, empregado-devedor tem direito novação 

contratual, em iguais condições, mas com carência de 120 dias.



Art. 27. VETADO

Art. 28. VETADO

Art. 29. Não se aplica o disposto no art. 486 da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, na hipótese de paralisação ou suspensão de atividades empresariais determinada por ato
de autoridade municipal, estadual ou federal para o enfrentamento do estado de calamidade pública
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus, de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.

Art. 30. VETADO,

* 

* Expresso afastamento de hipótese de factum principis nas paralisações empresariais. 

Aprofundamento
http://estadodedireito.com.br/analise-da-mp-936-apos-a-
decisao-do-pleno-do-stf-na-adi-6363/



Art. 31. A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 117. Empresas, sindicatos e entidades fechadas de previdência complementar poderão,
mediante celebração de acordo de cooperação técnica com o INSS, encarregar-se, relativamente a
seus empregados, associados ou beneficiários, de requerer benefícios previdenciários por meio
eletrônico, preparando-os e instruindo-os nos termos do acordo.
I – (revogado);
II – (revogado);
III – (revogado).
Parágrafo único. (Revogado).”(NR)

“Art. 117-A. Empresas, sindicatos e entidades fechadas de previdência complementar poderão
realizar o pagamento integral dos benefícios previdenciários devidos a seus beneficiários, mediante
celebração de contrato com o INSS, dispensada a licitação.
§ 1º Os contratos referidos no caput deste artigo deverão prever as mesmas obrigações, condições e
valores devidos pelas instituições financeiras responsáveis pelo pagamento dos benefícios pelo INSS.
§ 2º As obrigações, condições e valores referidos no § 1º deste artigo serão definidos em ato próprio do
INSS.* 

* Acordo de cooperação técnica entre INSS e empresas, sindicatos e entidades fechadas 
de previdência complementar. 

* Analogia com correspondentes bancários.



- Período de vigência: desde 14/7/2020                     

- Principais temas trabalhistas: disciplina hipótese de 
recontratação em casos de rescisão sem justa causa, 
durante a pandemia.

- Objetivo trabalhista principal: afastar presunções de 
fraudes em recontratações de empregados.

8. Portaria ME/SEPT 16.655/2020



* 

Art. 1º Durante o estado de calamidade pública de que trata o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de
março de 2020, não se presumirá fraudulenta a rescisão de contrato de trabalho sem justa causa
seguida de recontratação dentro dos noventa dias subsequentes à data em que formalmente a rescisão
se operou, desde que mantidos os mesmos termos do contrato rescindido.

Parágrafo único. A recontratação de que trata o caput poderá se dar em termos diversos do contrato
rescindido quando houver previsão nesse sentido em instrumento decorrente de negociação coletiva.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 20
de março de 2020.

* 

* Direcionamento: fiscalização do trabalho. 

* Revisão da Portaria n. 384/1992 (repressão de dispensas fictícias para promover fraudes)

* Conteúdo: não presunção de fraude em recontratações durante a pandemia. 

* Requisitos: a) prazo de 90 dias; b) não redução de condições.

* CLT não possui regra de impedimento de recontratações a prazo indeterminado, mas art. 
9 . universalmente rejeita atos prejudiciais ao empregado. Regras pontuais para férias e ATS.

* Possibilidade de recontratação in pejus: previsão em negociação coletiva.

* Vigência: retroativa a 20/3/2020.



- Período de vigência: 03/4/2020 (MP)
19/8/2020 (Lei)

- Principais temas: programa de financiamento de 
folha de salários, mediante compensações.

- Objetivos principais: preservação do patrimônio de 
empresas e permanência de empregos e salários.

3. Lei 14.043/2020 (MP 944/2020)



* 

* Direcionamento exclusivo original a empresários e sociedades empresárias (até 
18/8/20)

* Ampliação para (a partir de 19/8/20):

* Destinação exclusiva à folha de salários.

Art. 1º. Fica instituído o Programa Emergencial de Suporte a Empregos, destinado à realização de
operações de crédito com os seguintes agentes econômicos, com a finalidade de pagamento de
folha salarial de seus empregados ou de verbas trabalhistas, na forma desta Lei:

I - empresários;

II - sociedades simples;

III - sociedades empresárias e sociedades cooperativas, exceto as sociedades de crédito;

IV - organizações da sociedade civil, definidas no inciso I do caput do art. 2 da Lei n. 13.019, de 31
de julho de 2014, e no inciso IV do caput do art. 44 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil); e

V - empregadores rurais, definidos no art. 3 da Lei n. 5.889, de 8 de junho de 1973.

a) organizações da sociedade civil da Lei 13.019/2014
(entidades sem fins lucrativos, cooperativas,
organizações religiosas)

b) empregadores rurais.

Aprofundamento
https://www.conjur.com.br/2020-abr-15/cezar-pritsch-
alivio-empregadores



Art. 2º O Programa Emergencial de Suporte a Empregos é destinado aos agentes econômicos a que 
se refere o art. 1º desta Lei com receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta 
mil reais) e igual ou inferior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), calculada com base 
no exercício de 2019.

1º As linhas de crédito concedidas no âmbito do Programa:

I - abrangerão até 100% (cem por cento) da folha de pagamento do contratante, pelo período de 4 
(quatro) meses, limitadas ao valor equivalente a até 2 (duas) vezes o salário-mínimo por 
empregado; e

II - serão destinadas exclusivamente às finalidades previstas no art. 1º desta Lei.

2º Poderão participar do Programa todas as instituições financeiras sujeitas à supervisão do 
Banco Central do Brasil.



3º. As pessoas a que se refere o art. 1º desta Lei que contratarem as linhas de crédito no âmbito do
Programa assumirão contratualmente as seguintes obrigações:

I - fornecer informações verídicas;

II - não utilizar os recursos para finalidade distinta do pagamento de seus empregados;

III - efetuar o pagamento de seus empregados com os recursos do Programa, por meio de
transferência para a conta de depósito, para a conta-salário ou para a conta de pagamento
pré-paga de titularidade de cada um deles, mantida em instituição autorizada a funcionar
pelo Banco Central do Brasil; e

IV - não rescindir sem justa causa o contrato de trabalho de seus empregados, no período
compreendido entre a data da contratação da linha de crédito e o sexagésimo dia após a
liberação dos valores referentes à última parcela da linha de crédito pela instituição financeira.

Características das garantias  de 
emprego:

- Previsão legal ou contratual.

- Vedação permanente do direito potestativo 
de resilição.

- Possibilidade de reintegração no posto de 
trabalho.

- Possibilidade de conversão integral do 
período em indenização.



Poderíamos pensar em alguma 
consequência trabalhista?

CONTRAPONTO:

-direito subjetivo à reintegração a partir da finalidade social da empresa e princípio da 
boa fé e cooperação instituição/governo
-"programa de suporte a emprego e não a desemprego" (análise teleológica)
-Demandar análise contextual mais ampla? 
(dispensa em massa, negociação coletiva, demonstrar que crédito foi insuficiente p evitar 
dispensa em massa?)

VAMOS PENSAR A PARTIR DA SEGUINTE HIPÓTESE:
E SE 2 DIAS APÓS RECEBER MILHÕES EM FINANCIAMENTO SUBSIDIADO (aqui 
diga-se, ao menos o dinheiro vai direto para os funcionários, não há chance de ser 
desviado pelo empregador), O EMPREGADOR DEMITISSE TODOS OS SEUS 500 
FUNCIONÁRIOS (ou seja, evidentemente já sabia que pretendia descumprir as 
obrigações assumidas, só estava esperando o dinheiro entrar, para aliviar seu passivo 
iminente na JT, com dinheiro público). 
APENAS O VENCIMENTO ANTECIPADO, A SER ACIONADO PELA IF NA JUSTIÇA 
COMUM (com o qual a empresa já contava) 
CABE ALGUMA CONSEQUÊNCIA TRABALHISTA?



4º Caso a folha de pagamento seja processada por instituição financeira participante do Programa, 
o pagamento de que trata o inciso III do 3º deste artigo dar-se-á mediante depósito direto feito 
pela instituição financeira nas contas dos empregados.

5º A vedação a que se refere o inciso IV do 3º deste artigo incidirá na mesma proporção do 
total da folha de pagamento que, por opção do contratante, tiver sido paga com recursos do 
Programa.

6º O não atendimento a qualquer das obrigações de que tratam os 3º, 4º e 5º deste artigo 
implica o vencimento antecipado da dívida.



Art. 3º O Programa Emergencial de Suporte a Empregos poderá ser utilizado para financiar a quitação das seguintes verbas
trabalhistas devidas pelos contratantes:
I – (VETADO); II - (VETADO); e
III - verbas rescisórias pagas ou pendentes de adimplemento decorrentes de demissões sem justa causa ocorridas entre a
data de publicação da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e a data de publicação desta Lei, incluídos os eventuais débitos
relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) correspondentes, para fins de recontratação do empregado
demitido.

1º Os contratantes que optarem pela modalidade de financiamento de que trata este artigo não poderão estar com suas
atividades encerradas, com falência decretada ou em estado de insolvência civil.

2º Não estão sujeitas ao financiamento de que trata este artigo as verbas trabalhistas de natureza exclusivamente indenizatória
ou que tenham como fato gerador o trabalho escravo ou infantil.

3º (VETADO). 4º (VETADO). 5º (VETADO). 6º (VETADO).
7º A contratação das linhas de crédito previstas neste artigo, observado o disposto no 6º deste artigo, constitui confissão de

dívida irrevogável e irretratável e implica a renúncia tácita a qualquer impugnação ou recurso em relação ao montante principal
devido, às verbas sucumbenciais e às respectivas contribuições previdenciárias decorrentes da condenação ou do acordo
homologado.

8º (VETADO). 9º (VETADO).
10. Os agentes econômicos a que se refere o art. 1º desta Lei que contratarem o financiamento para os fins de que trata este

artigo assumirão contratualmente as seguintes obrigações:
I - fornecer informações atualizadas e verídicas;
II - não utilizar os recursos para finalidade distinta da quitação dos débitos referidos no caput deste artigo; e
III - manter, na hipótese prevista no inciso III do caput deste artigo, o vínculo empregatício do trabalhador readmitido pelo
período de, no mínimo, 60 (sessenta) dias.

11. O não atendimento a qualquer das obrigações de que trata o 10 deste artigo implica o vencimento antecipado da dívida.

* Exclusão de falidas e insolventes, verbas indenizatórias, trabalho escravo e infantil.
* Destinação exclusiva à folha de salários e, excepcionalmente, verbas rescisórias e 
FGTS pendentes.
* Rescisórias de dispensas entre 06/02/2020 e 19/8/2020 se houver recontratação.
* E se judicialização, antes da recontratação?
* Veto presidencial à previsão de destinação para quitar 
inadimplementos judicializados.



Art. 4º As instituições financeiras participantes do Programa Emergencial de Suporte a Empregos
deverão assegurar que os recursos sejam utilizados exclusivamente para os fins previstos nos arts. 2º e 3º
desta Lei.
Parágrafo único. A obrigação de que trata o caput deste artigo será cumprida pelas instituições
financeiras participantes do Programa por meio da inclusão das obrigações de que tratam o 3º do art. 2º
e o 10 do art. 3º desta Lei no instrumento que formalizar a contratação da operação de crédito.

Art. 5º Nas operações de crédito contratadas no âmbito do Programa Emergencial de Suporte a
Empregos:
I - 15% (quinze por cento) do valor de cada financiamento serão custeados com recursos próprios das
instituições financeiras participantes; e
II - 85% (oitenta e cinco por cento) do valor de cada financiamento serão custeados com recursos da
União alocados ao Programa.
Parágrafo único. O risco de inadimplemento das operações de crédito e as eventuais perdas
financeiras decorrentes serão suportados na mesma proporção da participação estabelecida no caput
deste artigo.

* Responsabilidade de fiscalização de destinação por parte das instituições financeiras. 

* Montante financiado tem origem compartilhada entre União e instituições.

• Repartição proporcional de riscos de inadimplemento.

(PARA QUE Ifs SEJAM DILIGENTES C O $ PÚBLICO APORTADO)



Art. 6º As instituições financeiras participantes do Programa Emergencial de Suporte a Empregos poderão formalizar
operações de crédito no âmbito do Programa até 31 de outubro de 2020, observados os seguintes requisitos:
I - taxa de juros de 3,75% (três inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) ao ano sobre o valor concedido;
II - carência de 6 (seis) meses para início do pagamento, com capitalização de juros durante esse período; e
III - prazo de 36 (trinta e seis) meses para o pagamento, já incluído o prazo de carência de que trata o inciso II do
caput deste artigo.
Parágrafo único. É vedada às instituições financeiras participantes do Programa a cobrança de tarifas por saques, totais
ou parciais, ou pela transferência a outras contas dos valores creditados nas contas dos empregados com recursos do
Programa.

Art. 7º Para fins de concessão de crédito no âmbito do Programa Emergencial de Suporte a Empregos, as instituições
financeiras dele participantes observarão políticas próprias de crédito e poderão considerar eventuais restrições em
sistemas de proteção ao crédito na data da contratação e registros de inadimplência no sistema de informações de
crédito mantido pelo Banco Central do Brasil nos 6 (seis) meses anteriores à contratação, sem prejuízo do disposto na
legislação vigente.

1º Para fins de contratação das operações de crédito no âmbito do Programa, as instituições financeiras privadas e
públicas estaduais dele participantes ficam dispensadas de observar as seguintes disposições:
I - 1º do art. 362 da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
II - inciso IV do 1º do art. 7º da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965;
III - alíneas b e c do caput do art. 27 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990;
IV - alínea a do inciso I do caput do art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
V - art. 10 da Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994;
VI - art. 1º da Lei nº 9.012, de 30 de março de 1995;
VII - art. 20 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996; e
VIII - art. 6º da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002.

2º Aplica-se às instituições financeiras públicas federais a dispensa prevista no 1º deste artigo, observado o disposto
na Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 2019.

* Prazo e condições de financiamento. Taxa de juros reduzida. 
Vedação de encargos.
* Certidões negativas. Flexibilização do rigor na análise de risco.



Art. 8º Na hipótese de inadimplemento do contratante, as instituições financeiras participantes do Programa
Emergencial de Suporte a Empregos farão a cobrança da dívida em nome próprio, em conformidade com as suas
políticas de crédito, e recolherão os valores recuperados ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), que os restituirá à União, observados os mesmos critérios de atualização previstos no 1º do art. 9º desta
Lei.

1º Na cobrança do crédito inadimplido, lastreado em recursos públicos, não se admitirá, por parte das instituições
financeiras participantes do Programa, a adoção de procedimento para recuperação de crédito menos rigoroso do que
aqueles usualmente empregados nas próprias operações de crédito.

2º As instituições financeiras participantes do Programa arcarão com todas as despesas necessárias para a recuperação
dos créditos inadimplidos.

3º As instituições financeiras participantes do Programa, em conformidade com as suas políticas de crédito, deverão
empregar os melhores esforços e adotar os procedimentos necessários à recuperação dos créditos no âmbito do
Programa e não poderão interromper ou negligenciar o acompanhamento.

4º As instituições financeiras participantes do Programa serão responsáveis pela veracidade das informações
fornecidas e pela exatidão dos valores a serem reembolsados à União, por intermédio do BNDES.

5º A repartição dos recursos recuperados observará a proporção de participação estabelecida no art. 5º desta Lei.
6º As instituições financeiras participantes do Programa deverão leiloar, após o período de amortização da última

parcela passível de vencimento no âmbito do Programa, observados os limites, as condições e os prazos estabelecidos
no ato de que trata o 8º deste artigo, todos os créditos eventualmente remanescentes a título de recuperação e recolher
o saldo final à União por intermédio do BNDES.

7º Após a realização do último leilão de que trata o 6º deste artigo pelas instituições financeiras participantes do
Programa, a parcela do crédito lastreado em recursos públicos eventualmente não alienada será considerada extinta de
pleno direito.

8º Ato do Conselho Monetário Nacional estabelecerá mecanismos de controle e de aferição de resultados quanto ao
cumprimento do disposto nos 4º, 5º, 6º e 7º deste artigo e os limites, as condições e os prazos para a realização de
leilão dos créditos de que tratam os 6º e 7º deste artigo.

* Em inadimplemento, instituições fazem a cobrança com igual rigor.
* Leilão e extinção de créditos não recuperados.



* Repasse de recursos públicos pela União.
* Atuação do BNDES como agente financeiro da União. 

Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a transferir até R$ 17.000.000.000,00 (dezessete bilhões de reais) da União
para o BNDES, destinados à execução do Programa Emergencial de Suporte a Empregos.

1º Os recursos transferidos ao BNDES são de titularidade da União e serão remunerados, pro rata die, pela:
I - taxa média referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), enquanto mantidos nas
disponibilidades do BNDES; e
II - taxa de juros de 3,75% (três inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) ao ano, enquanto aplicados nas
operações de crédito contratadas no âmbito do Programa.

2º O aporte de que trata o caput deste artigo não transferirá a propriedade dos recursos ao BNDES, que permanecerão
de titularidade da União, de acordo com instrumento firmado entre as partes.

Art. 10. O BNDES atuará como agente financeiro da União no Programa Emergencial de Suporte a Empregos.
1º A atuação do BNDES será a título gratuito.
2º Caberá ao BNDES, na condição de agente financeiro da União:

I - realizar os repasses dos recursos da União às instituições financeiras que protocolarem no BNDES operações de
crédito a serem contratadas no âmbito do Programa;
II - receber os reembolsos de recursos das instituições financeiras participantes do Programa decorrentes dos repasses;
III - repassar à União, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data do recebimento, os reembolsos de recursos
recebidos; e
IV - prestar as informações solicitadas pela Secretaria do Tesouro Nacional da Secretaria Especial de Fazenda do
Ministério da Economia e pelo Banco Central do Brasil.

3º Ato do BNDES regulamentará os aspectos operacionais referentes ao protocolo das operações de crédito.
4º Os eventuais recursos aportados ao BNDES pela União e não repassados às instituições financeiras participantes

para o Programa até o término do prazo para formalização dos contratos serão devolvidos à União no prazo de 30
(trinta) dias, observado o disposto no inciso I do 1º do art. 9º desta Lei.

5º A partir de 30 de setembro de 2020, a União poderá demandar a devolução de até 50% (cinquenta por cento) dos
recursos não repassados às instituições financeiras, os quais deverão ser devolvidos em até 30 (trinta) dias após a
solicitação.



* 

Art. 10. O BNDES atuará como agente financeiro da União no Programa Emergencial de Suporte a Empregos.
1º A atuação do BNDES será a título gratuito.
2º Caberá ao BNDES, na condição de agente financeiro da União:

I - realizar os repasses dos recursos da União às instituições financeiras que protocolarem no BNDES operações de crédito a
serem contratadas no âmbito do Programa;
II - receber os reembolsos de recursos das instituições financeiras participantes do Programa decorrentes dos repasses;
III - repassar à União, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data do recebimento, os reembolsos de recursos recebidos; e
IV - prestar as informações solicitadas pela Secretaria do Tesouro Nacional da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da
Economia e pelo Banco Central do Brasil.

3º Ato do BNDES regulamentará os aspectos operacionais referentes ao protocolo das operações de crédito.
4º Os eventuais recursos aportados ao BNDES pela União e não repassados às instituições financeiras participantes para o

Programa até o término do prazo para formalização dos contratos serão devolvidos à União no prazo de 30 (trinta) dias, observado
o disposto no inciso I do 1º do art. 9º desta Lei.

5º A partir de 30 de setembro de 2020, a União poderá demandar a devolução de até 50% (cinquenta por cento) dos recursos não
repassados às instituições financeiras, os quais deverão ser devolvidos em até 30 (trinta) dias após a solicitação.
Art. 11. Na hipótese de a operação de crédito protocolada no BNDES atender aos requisitos formais do Programa Emergencial de
Suporte a Empregos, não haverá cláusula del credere nem remuneração às instituições financeiras participantes do Programa, e o
risco de crédito da parcela das operações de crédito lastreadas em recursos públicos ficará a cargo da União.
Art. 12. O BNDES não se responsabilizará pela solvabilidade das instituições financeiras participantes do Programa Emergencial
de Suporte a Empregos nem pela sua atuação na realização das operações de crédito, especialmente quanto ao cumprimento da
finalidade dessas operações, dos requisitos exigidos para a sua realização e das condições de recuperação dos créditos lastreados
em recursos públicos.
Art. 13. Nas hipóteses de falência, de liquidação extrajudicial ou de intervenção em instituição financeira participante do
Programa Emergencial de Suporte a Empregos, a União ficará sub-rogada automaticamente, de pleno direito, na proporção
estabelecida no inciso II do caput do art. 5º desta Lei, nos créditos e garantias constituídos em favor da instituição financeira,
decorrentes das respectivas operações de crédito lastreadas em recursos públicos realizadas no âmbito do Programa.
Parágrafo único. Caberá ao BNDES informar à União os dados relativos às operações de crédito lastreadas em recursos públicos
realizadas no âmbito do Programa, com vistas ao seu encaminhamento ao liquidante, ao interventor ou ao juízo responsável ou,
ainda, à cobrança judicial dos valores envolvidos.
Art. 14. As receitas provenientes do retorno dos empréstimos à União, nos termos desta Lei, serão integralmente utilizadas para
pagamento da dívida pública de responsabilidade do Tesouro Nacional.

* Proibição de ampliação da remuneração especial pelo risco.



* 

CAPÍTULO IV

DA REGULAÇÃO E DA SUPERVISÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS NO ÂMBITO DO 
PROGRAMA EMERGENCIAL DE SUPORTE A EMPREGOS 

Art. 15. Compete ao Banco Central do Brasil fiscalizar o cumprimento, pelas instituições financeiras
participantes do Programa Emergencial de Suporte a Empregos, das condições estabelecidas para as operações de
crédito realizadas no âmbito do Programa.

Art. 16. O Conselho Monetário Nacional e o Banco Central do Brasil, no âmbito de suas competências, poderão
regulamentar os aspectos necessários para operacionalizar e para fiscalizar as instituições financeiras
participantes do Programa Emergencial de Suporte a Empregos quanto ao disposto nesta Lei, observado o
disposto na Lei nº 13.506, de 13 de novembro de 2017.

Parágrafo único. A regulamentação prevista no caput deste artigo deverá prever um sistema de garantia mínima
e suficiente para as operações, de forma simplificada e sem entraves burocráticos, de modo a facilitar o acesso ao
crédito.

* Regulação e supervisão de responsabilidade do Banco Central.



- Período de vigência: 07/4/2020 até 04/8/2020                     

- Principal tema: extinção do PIS-PASEP e transferência 
de valores para o FGTS.

- Objetivo trabalhista principal: acesso a recursos 
financeiros para empregados.

6. Media Provisória 946/2020

- Período de vigência: 07/4/2020 até 04/8/2020                     

- Principal tema: extinção do PIS-PASEP e transferência 
de valores para o FGTS.

- Objetivo trabalhista principal: acesso a recursos 
financeiros para empregados.



* 

Art. 1º. Esta Medida Provisória dispõe sobre a extinção do Fundo PIS-Pasep, instituído pela e a transferência de
seu patrimônio para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, regido pela
Parágrafo único. Fica preservado o patrimônio acumulado nas contas individuais dos participantes do Fundo
PIS-Pasep, de que trata o , nos termos do disposto nesta Medida Provisória.

CAPÍTULO I - DA TRANSFERÊNCIA PATRIMONIAL DO FUNDO PIS-PASEP PARA O FUNDO DE 
GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Art. 2º Fica extinto, em 31 de maio de 2020, o Fundo PIS-Pasep, cujos ativos e passivos ficam transferidos, na
mesma data, ao FGTS.

1º O agente operador do FGTS cadastrará as contas vinculadas de titularidade dos participantes do Fundo PIS-
Pasep necessárias ao recebimento e à individualização dos valores transferidos, devidamente marcadas com
identificador de origem PIS ou Pasep, e definirá os padrões e os demais procedimentos operacionais para a
transferência das informações cadastrais e financeiras.
§ 2º Os agentes financeiros do Fundo PIS-Pasep adotarão as providências necessárias para a elaboração das
demonstrações contábeis de fechamento e da prestação de contas do Fundo a serem submetidas ao Conselho
Diretor do Fundo PIS-Pasep, que ficará extinto após o envio da prestação de contas consolidada de encerramento
aos órgãos de controle.
* 

* PIS/PASEP são contribuições sociais que permitem distribuição de recursos aos trabalhadores 
(abonos)

* Extinção do PIS/PASEP e transferência de recursos para o FGTS. CEF deve fazer as individualizações.

* Constitucionalidade formal:
- CRFB, art. 62, § 1 , III: MP não pode regrar matéria reservada a LC.
- PIS e PASEP foram criados por LC (LC 07/1970 e LC 8/1970)
- Mas essas leis são anteriores a 1988.

* Efeitos da caducidade? Permanece o PIS-PASEP?
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Art. 3º. As contas vinculadas individuais dos participantes do Fundo PIS-Pasep, mantidas pelo FGTS
após a transferência de que trata o art. 2º:
I - passam a ser remuneradas pelos mesmos critérios aplicáveis às contas vinculadas do FGTS;
II - poderão ser livremente movimentadas, a qualquer tempo, na forma prevista nos § 1, § 4 , § 4o-A,
§ 5 e § 8 do art. 4 da Lei Complementar n. 26 de 1975 e nos § 25 3 § 26 do art. 20 da Lei n. 8.036,
de 1990, hipótese em que não serão aplicadas as demais disposições do art. 20 e dos art. 20-A ao art.
20-D da Lei nº 8.036, de 1990.

Parágrafo único. As solicitações de saque de contas vinculadas do FGTS realizadas pelo
trabalhador ou por seus dependentes ou beneficiários, deferidas pelo agente operador do FGTS nos
termos do disposto na serão consideradas aptas a permitir o saque também das contas vinculadas
individuais de origem PIS ou Pasep mantidas em nome do mesmo trabalhador.

* • A partir da migração, os valores originais do PIS passam a ser remunerados pelos critérios 
do FGTS.

• * Contas de PIS ou Pasep continuarão individualizadas pela origem, para cada 
trabalhador

* Hipóteses de movimentação 
de saque valores migrados  

* Empregado pode transferir os valores, sem imposição de tarifas.

* Esses acessos não se confundem com as hipóteses de saque-rescisão e 
saque-aniversário

- qualquer titular da conta do PIS, desde 19/8/2019

- morte do titular da conta individual do PIS

- titular falecido sem dependentes, saldo p/ sucessores
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SIM
- MP assimila valores migrados como 
FGTS para todos os fins (alocação, 
correção, saque)

- Lei e Decreto calculam multa sobre 
todos os valores que transitaram na 
conta vinculada.

NÃO
- Multa compensa desemprego e tem valor 
proporcional ao salário.

- Saque é fator externo à relação de emprego e 
não interfere no valor da multa.

- Lei e Decreto nunca tiveram pressuposto de 
ingressos estranhos à relação de emprego na 
conta.

Valores migrados integram a base 
de cálculo da multa de 40%?

LEI 8.036/1990

Art. 18. Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, por parte do empregador, ficará este obrigado a depositar na conta vinculada
do trabalhador no FGTS os valores relativos aos depósitos referentes ao mês da rescisão e ao imediatamente anterior, que ainda
não houver sido recolhido, sem prejuízo das cominações legais.

§ 1º Na hipótese de despedida pelo empregador sem justa causa, depositará este, na conta vinculada do trabalhador no FGTS,
importância igual a quarenta por cento do montante de todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do
contrato de trabalho, atualizados monetariamente e acrescidos dos respectivos juros.

Dec. 99.684/1190

Art. 9º - Ocorrendo despedida sem justa causa, ainda que indireta, com culpa recíproca por força maior ou extinção normal do
contrato de trabalho a termo, inclusive a do trabalhador temporário, deverá o empregador depositar, na conta vinculada do
trabalhador no FGTS, os valores relativos aos depósitos referentes ao mês da rescisão e, ao imediatamente anterior, que ainda não
houver sido recolhido, sem prejuízo das cominações legais cabíveis.

§ 1º - No caso de despedida sem justa causa, ainda que indireta, o empregador depositará na conta vinculada do trabalhador no
FGTS, importância igual a quarenta por cento do montante de todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência
do contrato de trabalho atualizados monetariamente e acrescidos
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CAPÍTULO II - DA AUTORIZAÇÃO TEMPORÁRIA PARA SAQUES DE SALDOS NO FUNDO DE GARANTIA 
DO TEMPO DE SERVIÇO

Art. 6º. Fica disponível, para fins do disposto no inciso XVI do caput do art. 20 da Lei n. 8.036, de 1990, aos titulares de
conta vinculada do FGTS, a partir de 15 de junho de 2020 e até 31 de dezembro de 2020, em razão do enfrentamento do
estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia de coronavírus (covid-19), de que trata a Lei n.
13.979, de 6 de fevereiro de 2020 o saque de recursos até o limite de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) por
trabalhador.

1º Na hipótese de o titular possuir mais de uma conta vinculada, o saque de que trata o caput será feito na seguinte
ordem:
I - contas vinculadas relativas a contratos de trabalho extintos, com início pela conta que tiver o menor saldo; e
II - demais contas vinculadas, com início pela conta que tiver o menor saldo.

2º Não estarão disponíveis para o saque de que trata o caput os valores bloqueados de acordo com o disposto no inciso
I do § 4 . Do art. 20-D da lei n. 8.036, de 1990.

3º Os saques de que trata o caput serão efetuados conforme cronograma de atendimento, critérios e forma estabelecidos
pela Caixa Econômica Federal, permitido o crédito automático para conta de depósitos de poupança de titularidade do
trabalhador previamente aberta na nessa instituição financeira, desde que o trabalhador não se manifeste negativamente,
ou o crédito em conta bancária de qualquer instituição financeira, indicada pelo trabalhador, desde que seja de sua
titularidade.

3º-A A atribuição prevista no 3º estende-se às contas de poupança social digital que receberem recursos oriundos das
contas vinculadas do FGTS.

4º O trabalhador poderá, na hipótese do crédito automático de que trata o 3º, até 30 de agosto de 2020, solicitar o
desfazimento do crédito, conforme procedimento a ser definido pelo agente operador do FGTS.

5º A transferência para outra instituição financeira prevista no 3º não poderá acarretar cobrança de tarifa pela
instituição financeira.

* 

* Saque emergencial do FGTS: reconhece-se a pandemia como necessidade pessoal decorrente de 
desastre natural (art. 20, XVI da Lei 8.036/1990).
* Saque máximo de R$ 1.045,00 (+ eventuais valores de migração do PIS)
* Saque devem ocorrer entre 15/6/2020 e 31/12/2020 04/8/2020.
* Não disponibilização de fundo estiver sob alienação ou cessão fiduciária.



- Período de vigência: 04/4/2020 (MP)
24/8/2020 (Lei)

- Principais temas: medidas de enfrentamento da 
pandemia no setor portuário.

- Objetivos trabalhistas principais: preservação da 
renda dos trabalhadores avulsos.

- Regulamentação: Portaria 46 do Min. da Infraestrutura

5. Lei 14.047/2020 (MP 945/2020)



- Período de vigência:
de 18/6/2020 a 15/5/2020 

- Principais temas trabalhistas: 
altera regras de distribuição de 
direito de arena e prazo de 
contratação de atletas.

- Objetivo trabalhista principal:
permitir preservação econômica de 
entidades desportivas.

7.2. Lei 14.117/2021

- Período de vigência:
a contar de 08/01/2021

- Principal tema trabalhista:
Prazo mínimo de contratação de 
atletas.

- Objetivo trabalhista principal:
permitir preservação econômica 
de entidades desportivas.



- Período de vigência: desde 10/6/2020.

- Principais temas (DET): criação do Regime Jurídico 
Emergencial e Transitório das relações jurídicas de 
Direito Privado (RJET) no período da pandemia do 
coronavírus (Covid-19).

- Objetivos principais (DET): suspensão e 
impedimento de prazos prescricionais.

9. Lei 14.010/2020
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CAPÍTULO IDISPOSIÇÕES GERAIS Art. 1º Esta Lei institui normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de Direito Privado emvirtude da pandemia do coronavírus (Covid-19).Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se 20 de março de 2020, data da publicação do Decreto Legislativo nº 6, comotermo inicial dos eventos derivados da pandemia do coronavírus (Covid-19).Art. 2º A suspensão da aplicação das normas referidas nesta Lei não implica sua revogação ou alteração.

NÃO

- Relação de emprego não é estritamente 
privada.

- Os prazos prescricionais trabalhistas são 
próprios.

- As regras trabalhistas da pandemia estão em 
normativos próprios.

* Já há regra prescricional do DET: art. 23 da 
MP 927

SIM

- Relação de emprego é majoritariamente privada.

- As causas de impedimento,  suspensão, e 
interrupção da prescrição trabalhista vêm do CCB

- Garantia de isonomia aos hipossuficientes. 

- Dificuldades de comunicação com 
advogados, empresas e acesso ao PJ.

Aplica-se às relações 
privadas?

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei institui normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de 
Direito Privado em
virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19).

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se 20 de março de 2020, data da publicação do Decreto 
Legislativo nº 6, como
termo inicial dos eventos derivados da pandemia do coronavírus (Covid-19).

Art. 2º A suspensão da aplicação das normas referidas nesta Lei não implica
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CAPÍTULO IIDA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA Art. 3º Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Leiaté 30 de outubro de 2020.1º Este artigo não se aplica enquanto perdurarem as hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção dos prazosprescricionais previstas no ordenamento jurídico nacional.2º Este artigo aplica-se à decadência, conforme ressalva prevista no art. 207 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (CódigoCivil).

* Prazo prescricionais e decadenciais ficam paralisados a contar de 12/6/2020 e voltam 
a correr em 30/10/2020.

* Pretensões iniciadas nesse intervalo, apenas tem prazo prescricional/decadencial 
iniciado em 30/10/2020.

* Há reconhecimento de ofício? (CPC, art. 219, par. 5 )

Art. 3º Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em 
vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.

1º Este artigo não se aplica enquanto perdurarem as hipóteses específicas de impedimento, suspensão e 
interrupção dos prazos prescricionais previstas no ordenamento jurídico nacional.

2º Este artigo aplica-se à decadência, conforme ressalva prevista no art. 207 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002 (Código Civil).

SIM NÃO
TST, Súm. 268. PRESCRIÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA ARQUIVADA. A ação 
trabalhista, ainda que arquivada, interrompe a prescrição somente em relação aos 
pedidos idênticos.

TST, SDI-1, O.J. 392. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. MEDIDA 
CAUTELAR. AJUIZAMENTO DE PROTESTO JUDICIAL. MARCO INICIAL. O 
protesto judicial é medida aplicável no processo do trabalho, por força do art. 769 da 
CLT e do art. 15 do CPC/2015. O ajuizamento da ação, por si só, interrompe o prazo 
prescricional, em razão da inaplicabilidade do CPC/2015, art. 240, par. 2 , 
incompatível com o disposto no art. 841 da CLT.

Aplica-se para prescrição quinquenal?

TST, SDI-1, O. J. 375. A suspensão do 
contrato de trabalho, em virtude da 
percepção do auxílio-doença ou da 
aposentadoria por invalidez, não impede a 
fluência da prescrição quinquenal, 
ressalvada a hipótese de absoluta 
impossibilidade de acesso ao Judiciário.



- Período de vigência: desde 06/02/2020 (Lei 13.979/2020) 
(Lei 14.019/2020, desde 02/7/2020)

- Principais temas (DET): medidas de enfrentamento 
da pandemia, direcionadas ao Poder Público e pessoas 
privadas.

10. Lei 13.979/2020
(com alterações efetuadas pela Lei  n. 14.019/2020)



* 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da emergência de saúde pública deimportância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.1º As medidas estabelecidas nesta Lei objetivam a proteção da coletividade.2º Ato do Ministro de Estado da Saúde disporá sobre a duração da situação de emergência de saúde pública de que trata estaLei. (Vide Decreto nº 10.538, de 2020)3º O prazo de que trata o 2º deste artigo não poderá ser superior ao declarado pela Organização Mundial de Saúde.Art. 2º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:I - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendaspostais afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus; eII - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes,ou de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar apossível contaminação ou a propagação do coronavírus.Parágrafo único. As definições estabelecidas pelo Artigo 1 do Regulamento Sanitário Internacional, constante do Anexo aoDecreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020, aplicam-se ao disposto nesta Lei, no que couber.
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.

1º As medidas estabelecidas nesta Lei objetivam a proteção da coletividade.

2º Ato do Ministro de Estado da Saúde disporá sobre a duração da situação de emergência de saúde pública de
que trata esta Lei. (Vide Decreto nº 10.538, de 2020)

3º O prazo de que trata o 2º deste artigo não poderá ser superior ao declarado pela Organização Mundial de
Saúde.

Art. 2º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:

I - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte, mercadorias
ou encomendas postais afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus;
e

II - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não
estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de
contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação do coronavírus.

Parágrafo único. As definições estabelecidas pelo Artigo 1 do Regulamento Sanitário Internacional, constante do
Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020 , aplicam-se ao disposto nesta Lei, no que couber.
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Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúdepública de importância internacional de que trata esta Lei,as autoridades poderão adotar, no âmbito de suascompetências, entre outras, as seguintes medidas:(Redação dada pela Lei nº 14.035, de 2020)I - isolamento;II - quarentena;III - determinação de realização compulsória de:a) exames médicos;b) testes laboratoriais;c) coleta de amostras clínicas;d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou (VideADI nº 6586) (Vide ADI nº 6587)e) tratamentos médicos específicos;III-A – uso obrigatório de máscaras de proteçãoindividual; (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020)IV - estudo ou investigação epidemiológica;V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;VI – restrição excepcional e temporária, por rodovias,portos ou aeroportos, de: (Redação dada pela Lei nº14.035, de 2020) a) entrada e saída do País; e (Incluído pela Lei nº 14.035,
de 2020)

b) locomoção interestadual e intermunicipal; (Incluído
pela Lei nº 14.035, de 2020)

VII - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e
jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento
posterior de indenização justa; e

VIII – autorização excepcional e temporária para a
importação e distribuição de quaisquer materiais,
medicamentos, equipamentos e insumos da área de saúde
sujeitos à vigilância sanitária sem registro na Anvisa
considerados essenciais para auxiliar no combate à
pandemia do coronavírus, desde que: (Redação dada pela
Lei nº 14.006, de 2020)

(...)
STF: liminar em ADI 6.586 e ADI 6.587:

* É constitucional a obrigatoriedade de vacinação 
integrada no PNI ou com obrigação declarada em lei 
ou haja determinaçao da U/E/M/DF, com base em 
consenso médico científico. Não há violação de 
liberdade de consciência. 

* Vacinação compulsória não é vacinação forçada: 
pode haver recusa e também aplicação 
de medidas indiretas com restrições de 
atividades e frequência a lugares.

Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional de que trata esta Lei,
as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas
competências, entre outras, as seguintes medidas:
(Redação dada pela Lei nº 14.035, de 2020)

I - isolamento;

II - quarentena;

III - determinação de realização compulsória de:

a) exames médicos;

b) testes laboratoriais;

c) coleta de amostras clínicas;

d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou

e) tratamentos médicos específicos;

III-A – uso obrigatório de máscaras de proteção individual;
(Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020)

IV - estudo ou investigação epidemiológica;

V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;

VI – restrição excepcional e temporária, por rodovias,
portos ou aeroportos, de: (Redação dada pela Lei nº
14.035, de 2020)
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11. É vedada a restrição à ação de trabalhadores quepossa afetar o funcionamento de serviços públicos e deatividades essenciais, definidos conforme previsto no 9ºdeste artigo, e as cargas de qualquer espécie que possamacarretar desabastecimento de gêneros necessários àpopulação. (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)Art. 3º-A. É obrigatório manter boca e nariz cobertos pormáscara de proteção individual, conforme a legislaçãosanitária e na forma de regulamentação estabelecida peloPoder Executivo federal, para circulação em espaçospúblicos e privados acessíveis ao público, em viaspúblicas e em transportes públicos coletivos, bem comoem: (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020)(...)III - estabelecimentos comerciais e industriais, templosreligiosos, estabelecimentos de ensino e demais locaisfechados em que haja reunião de pessoas. (Incluído pelaLei nº 14.019, de 2020)1º O descumprimento da obrigação prevista no caputdeste artigo acarretará a imposição de multa definida eregulamentada pelo ente federado competente, devendoser consideradas como circunstâncias agravantes nagradação da penalidade: (Incluído pela Lei nº 14.019, de2020) (...)8º As máscaras a que se refere o caput deste artigopodem ser artesanais ou industriais. (Incluído pela Lei nº14.019, de 2020) (...)
Art. 3º-B. Os estabelecimentos em funcionamento durante a
pandemia da Covid-19 são obrigados a fornecer gratuitamente a
seus funcionários e colaboradores máscaras de proteção
individual, ainda que de fabricação artesanal, sem prejuízo de
outros equipamentos de proteção individual estabelecidos pelas
normas de segurança e saúde do trabalho. (Incluído pela Lei nº
14.019, de 2020)

1º O descumprimento da obrigação prevista no caput deste
artigo acarretará a imposição de multa definida e regulamentada
pelos entes federados, observadas na gradação da penalidade:
(Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020)

I - a reincidência do infrator;
II - a ocorrência da infração em ambiente fechado, hipótese que
será considerada como circunstância agravante;
III - a capacidade econômica do infrator. (Incluído pela Lei nº
14.019, de 2020)

2º O disposto no 1º deste artigo será regulamentado por
decreto ou por ato administrativo do respectivo Poder
Executivo, que estabelecerá as autoridades responsáveis pela
fiscalização da obrigação prevista no caput e pelo recolhimento
da multa prevista no 1º deste artigo. (Incluído pela Lei nº
14.019, de 2020)

3º 4º (VETADOS). (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020)

5º Os órgãos, entidades e estabelecimentos a que se refere
este artigo deverão afixar cartazes informativos sobre a forma
de uso correto de máscaras e o número máximo de pessoas
permitidas ao mesmo tempo dentro do estabelecimento, nos
termos de regulamento.

(...)

§ 11. É vedada a restrição à ação de trabalhadores que possa
afetar o funcionamento de serviços públicos e de atividades
essenciais, definidos conforme previsto no § 9º deste artigo, e
as cargas de qualquer espécie que possam acarretar
desabastecimento de gêneros necessários à população.
(Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

Art. 3º-A. É obrigatório manter boca e nariz cobertos por
máscara de proteção individual, conforme a legislação
sanitária e na forma de regulamentação estabelecida pelo
Poder Executivo federal, para circulação em espaços
públicos e privados acessíveis ao público, em vias públicas
e em transportes públicos coletivos, bem como em:
(Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020)

(...)

III - estabelecimentos comerciais e industriais, templos
religiosos, estabelecimentos de ensino e demais locais
fechados em que haja reunião de pessoas. (Incluído pela Lei
nº 14.019, de 2020)

1º O descumprimento da obrigação prevista no caput
deste artigo acarretará a imposição de multa definida e
regulamentada pelo ente federado competente, devendo ser
consideradas como circunstâncias agravantes na gradação
da penalidade: (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020)

(...)

8º As máscaras a que se refere o caput deste artigo podem
ser artesanais ou industriais.
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Art. 3º-H. Os órgãos e entidades
públicos, por si, por suas empresas,
concessionárias ou permissionárias ou
por qualquer outra forma de
empreendimento, bem como o setor
privado de bens e serviços, deverão
adotar medidas de prevenção à
proliferação de doenças, como a
assepsia de locais de circulação de
pessoas e do interior de veículos de
toda natureza usados em serviço e a
disponibilização aos usuários de
produtos higienizantes e saneantes.
(Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020)

Parágrafo único. Incorrerá em multa,
a ser definida e regulamentada pelo
Poder Executivo do ente federado
competente, o estabelecimento
autorizado a funcionar durante a
pandemia da Covid-19 que deixar de
disponibilizar álcool em gel a 70%
(setenta por cento) em locais próximos
a suas entradas, elevadores e escadas
rolantes. (Incluído pela Lei nº
14.019, de 2020)

1º Para efeitos do disposto no caput
deste artigo, são considerados
profissionais essenciais ao controle de
doenças e à manutenção da ordem
pública: (Incluído pela Lei nº 14.023,
de 2020)

I - médicos;
II - enfermeiros;
III - fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais,
fonoaudiólogos e profissionais envolvidos nos
processos de habilitação e reabilitação;
IV - psicólogos;
V - assistentes sociais;
VI - policiais federais, civis, militares, penais,
rodoviários e ferroviários e membros das
Forças Armadas;
VII - agentes socioeducativos, agentes de
segurança de trânsito e agentes de segurança
privada;
VIII - brigadistas e bombeiros civis e
militares;
IX - vigilantes que trabalham em unidades
públicas e privadas de saúde;
X - assistentes administrativos que atuam no
cadastro de pacientes em unidades de saúde;
XI - agentes de fiscalização;
XII - agentes comunitários de saúde;
XIII - agentes de combate às endemias;
XIV - técnicos e auxiliares de enfermagem
XV - técnicos, tecnólogos e auxiliares em
radiologia e operadores de aparelhos de
tomografia computadorizada e de ressonância
nuclear magnética;
XVI - maqueiros, maqueiros de ambulância e
padioleiros;
XVII - cuidadores e atendentes de pessoas
com deficiência, de pessoas idosas ou de
pessoas com doenças raras;
XVIII - biólogos, biomédicos e técnicos em
análises clínicas;
XIX - médicos-veterinários;
XX - coveiros, atendentes funerários,
motoristas funerários, auxiliares funerários e
demais trabalhadores de serviços funerários e
de autópsias;

XXI - profissionais de limpeza;
XXII - profissionais que trabalham na
cadeia de produção de alimentos e bebidas,
incluídos os insumos;
XXIII - farmacêuticos, bioquímicos e
técnicos em farmácia;
XXIV - cirurgiões-dentistas, técnicos em
saúde bucal e auxiliares em saúde bucal;
XXV - aeronautas, aeroviários e
controladores de voo;
XXVI - motoristas de ambulância;
XXVII - guardas municipais;
XXVIII - profissionais dos Centros de
Referência de Assistência Social (Cras) e
dos Centros de Referência Especializados
de Assistência Social (Creas);
XXIX - servidores públicos que trabalham
na área da saúde, inclusive em funções
administrativas;
XXX - outros profissionais que trabalhem
ou sejam convocados a trabalhar nas
unidades de saúde durante o período de
isolamento social ou que tenham contato
com pessoas ou com materiais que
ofereçam risco de contaminação pelo novo
coronavírus.

2º O poder público e os empregadores ou
contratantes fornecerão, gratuitamente, os
equipamentos de proteção individual (EPIs)
recomendados pela Anvisa aos profissionais
relacionados no 1º deste artigo que
estiverem em atividade e em contato direto
com portadores ou possíveis portadores do
novo coronavírus, considerados os
protocolos indicados para cada situação.
(Incluído pela Lei nº 14.023, de 2020)

(...)
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11. É vedada a restrição à ação de trabalhadores quepossa afetar o funcionamento de serviços públicos e deatividades essenciais, definidos conforme previsto no 9ºdeste artigo, e as cargas de qualquer espécie que possamacarretar desabastecimento de gêneros necessários àpopulação. (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)Art. 3º-A. É obrigatório manter boca e nariz cobertos pormáscara de proteção individual, conforme a legislaçãosanitária e na forma de regulamentação estabelecida peloPoder Executivo federal, para circulação em espaçospúblicos e privados acessíveis ao público, em viaspúblicas e em transportes públicos coletivos, bem comoem: (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020)(...)III - estabelecimentos comerciais e industriais, templosreligiosos, estabelecimentos de ensino e demais locaisfechados em que haja reunião de pessoas. (Incluído pelaLei nº 14.019, de 2020)1º O descumprimento da obrigação prevista no caputdeste artigo acarretará a imposição de multa definida eregulamentada pelo ente federado competente, devendoser consideradas como circunstâncias agravantes nagradação da penalidade: (Incluído pela Lei nº 14.019, de2020) (...)8º As máscaras a que se refere o caput deste artigopodem ser artesanais ou industriais. (Incluído pela Lei nº14.019, de 2020) (...)

Art. 3 Orientações setoriais complementares poderão ser
emitidas pela Secretaria de Trabalho da Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho do Ministério da Economia ou pelo
Ministério da Saúde, no âmbito de suas competências.

Art. 4º As disposições contidas nesta Portaria são de
observância obrigatória pelos órgãos integrantes da estrutura
organizacional da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
do Ministério da Economia e do Ministério da Saúde, pelas
entidades da administração pública federal indireta a este
vinculadas, nos termos do Decreto n 9.960, de 1 de janeiro de
2019, e por seus respectivos agentes públicos, durante o
enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido
pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da
emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (COVID-19), decretada pelo
Ministro de Estado da Saúde, em 3 de fevereiro de 2020, nos
termos do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
com a finalidade de prevenção contra a COVID-19.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor:

I - quanto ao item 7.2 do Anexo I, em quinze dias;

II - quanto aos demais dispositivos, na data de sua publicação e
produzirá efeitos até o término da declaração de emergência em
saúde pública, previsto na Portaria n 188/GM/MS, de 2020.

Art. 1° Aprovar, na forma prevista no Anexo I desta Portaria, as
medidas necessárias a serem observadas pelas organizações
visando à prevenção, controle e mitigação dos riscos de
transmissão da COVID-19 em ambientes de trabalho, de forma
a preservar a segurança e a saúde dos trabalhadores, os
empregos e a atividade econômica.

§ 1º As medidas previstas nesta portaria não se aplicam aos
serviços de saúde, para os quais devem ser observadas as
orientações e regulamentações específicas, e poderão ser
revistas ou atualizadas por meio de portaria conjunta, a
qualquer momento em razão dos avanços no conhecimento e
controle da pandemia.

§ 2º O disposto nessa Portaria não determina ou autoriza a
abertura de estabelecimentos, apenas apresenta conjunto de
disposições a serem observadas por aqueles que se
encontrarem em funcionamento.

Art. 2° O disposto nesta Portaria não autoriza o
descumprimento, pelas organizações:

I - das normas regulamentadoras de segurança e saúde no
trabalho;

II - das demais regulamentações sanitárias aplicáveis;

III - de outras disposições que, no âmbito de suas
competências, sejam incluídas em regulamentos sanitários dos
Estados, Distrito Federal ou Municípios; e

IV - de medidas de saúde, higiene e segurança do trabalho
oriundas de convenções e acordos coletivos de trabalho.
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11. É vedada a restrição à ação de trabalhadores quepossa afetar o funcionamento de serviços públicos e deatividades essenciais, definidos conforme previsto no 9ºdeste artigo, e as cargas de qualquer espécie que possamacarretar desabastecimento de gêneros necessários àpopulação. (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)Art. 3º-A. É obrigatório manter boca e nariz cobertos pormáscara de proteção individual, conforme a legislaçãosanitária e na forma de regulamentação estabelecida peloPoder Executivo federal, para circulação em espaçospúblicos e privados acessíveis ao público, em viaspúblicas e em transportes públicos coletivos, bem comoem: (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020)(...)III - estabelecimentos comerciais e industriais, templosreligiosos, estabelecimentos de ensino e demais locaisfechados em que haja reunião de pessoas. (Incluído pelaLei nº 14.019, de 2020)1º O descumprimento da obrigação prevista no caputdeste artigo acarretará a imposição de multa definida eregulamentada pelo ente federado competente, devendoser consideradas como circunstâncias agravantes nagradação da penalidade: (Incluído pela Lei nº 14.019, de2020) (...)8º As máscaras a que se refere o caput deste artigopodem ser artesanais ou industriais. (Incluído pela Lei nº14.019, de 2020) (...)

1.3 A organização deve informar os trabalhadores sobre a COVID-
19, incluindo formas de contágio, sinais e sintomas e cuidados
necessários para redução da transmissão no ambiente de trabalho
e na comunidade.

1.3.1 A organização deve estender essas informações aos
trabalhadores terceirizados e de outras organizações que adentrem
o estabelecimento.

1.4 As instruções aos trabalhadores podem ser transmitidas
durante treinamentos ou por meio de diálogos de segurança,
documento físico ou eletrônico (cartazes, normativos internos, entre
outros), evitando o uso de panfletos.

ANEXO I

Medidas para prevenção, controle e mitigação dos riscos de
transmissão da COVID-19 em ambientes de trabalho

1. Medidas gerais

1.1 A organização deve estabelecer e divulgar orientações ou
protocolos com a indicação das medidas necessárias para
prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da
COVID-19 nos ambientes de trabalho.

1.1.1 As orientações ou protocolos devem estar disponíveis
para os trabalhadores e suas representações, quando
solicitados.

1.2 As orientações ou protocolos devem incluir:

a) medidas de prevenção nos ambientes de trabalho, nas
áreas comuns da organização, a exemplo de refeitórios,
banheiros, vestiários, áreas de descanso, e no transporte de
trabalhadores, quando fornecido pela organização;

b) ações para identificação precoce e afastamento dos
trabalhadores com sinais e sintomas compatíveis com a
COVID-19;

c) procedimentos para que os trabalhadores possam reportar à
organização, inclusive de forma remota, sinais ou sintomas
compatíveis com a COVID-19 ou contato com caso confirmado
da COVID-19; e

d) instruções sobre higiene das mãos e etiqueta respiratória.

1.2.1 As orientações ou protocolos podem incluir a promoção
de vacinação, buscando evitar outras síndromes gripais que
possam ser confundidas com a COVID-19.
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2.4 Considera-se contatante de caso suspeito da COVID-19 o
trabalhador assintomático que teve contato com caso suspeito da
COVID-19, entre dois dias antes e quatorze dias após o início dos
sintomas do caso, em uma das situações abaixo:

a) ter contato durante mais de quinze minutos a menos de um
metro de distância;

b) permanecer a menos de um metro de distância durante
transporte;

c) compartilhar o mesmo ambiente domiciliar; ou

d) ser profissional de saúde ou outra pessoa que cuide diretamente
de um caso da COVID-19, ou trabalhador de laboratório que
manipule amostras de um caso da COVID-19 sem a proteção
recomendada.

2. Conduta em relação aos casos suspeitos e confirmados da
COVID-19 e seus contatantes

2.1 Considera-se caso confirmado o trabalhador com:

a) resultado de exame laboratorial, confirmando a COVID-19,
de acordo com as orientações do Ministério da Saúde; ou

b) síndrome gripal ou Síndrome Respiratória Aguda Grave -
SRAG, para o qual não foi possível a investigação laboratorial
específica, e que tenha histórico de contato com caso
confirmado laboratorialmente para a COVID-19 nos últimos
sete dias antes do aparecimento dos sintomas no trabalhador.

2.2 Considera-se caso suspeito o trabalhador que apresente
quadro respiratório agudo com um ou mais dos sinais ou
sintomas: febre, tosse, dor de garganta, coriza e falta de ar,
sendo que outros sintomas também podem estar presentes,
tais como dores musculares, cansaço ou fadiga, congestão
nasal, perda do olfato ou paladar e diarreia.

2.3 Considera-se contatante de caso confirmado da COVID-
19 o trabalhador assintomático que teve contato com o caso
confirmado da COVID-19, entre dois dias antes e quatorze dias
após o início dos sinais ou sintomas ou da confirmação
laboratorial, em uma das situações abaixo:

a) ter contato durante mais de quinze minutos a menos de um
metro de distância;

b) permanecer a menos de um metro de distância durante
transporte;

c) compartilhar o mesmo ambiente domiciliar; ou

d) ser profissional de saúde ou outra pessoa que cuide
diretamente de um caso da COVID-19, ou trabalhador de
laboratório que manipule amostras de um caso da COVID-19
sem a proteção recomendada.
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2.7 A organização deve estabelecer procedimentos para
identificação de casos suspeitos, incluindo:

a) canais para comunicação com os trabalhadores referente ao
aparecimento de sinais ou sintomas compatíveis com a COVID-
19, bem como sobre contato com caso confirmado ou suspeito
da COVID-19, podendo ser realizadas enquetes, por meio físico
ou eletrônico, contato telefônico ou canais de atendimento
eletrônico; e

b) triagem na entrada do estabelecimento em todos os turnos de
trabalho, podendo utilizar medição de temperatura corporal por
infravermelho ou equivalente, antes que os trabalhadores
iniciem suas atividades, inclusive terceirizados.

2.8 A organização deve levantar informações sobre os
contatantes, as atividades, o local de trabalho e as áreas comuns
frequentadas pelo trabalhador suspeito ou confirmado da
COVID-19.

2.9 Os contatantes de caso suspeito da COVID-19 devem ser
informados sobre o caso e orientados a relatar imediatamente à
organização o surgimento de qualquer sinal ou sintoma
relacionado à doença, descritos no item 2.2.

2.10 A organização deve, na ocorrência de casos suspeitos ou
confirmados da COVID-19, reavaliar a implementação das
medidas de prevenção indicadas.

2.5 A organização deve afastar imediatamente os
trabalhadores das atividades laborais presenciais, por quatorze
dias, nas seguintes situações:

a) casos confirmados da COVID-19;

b) casos suspeitos da COVID-19; ou

c) contatantes de casos confirmados da COVID-19.

2.5.1 O período de afastamento dos contatantes de caso
confirmado da COVID-19 deve ser contado a partir do último
dia de contato entre os contatantes e o caso confirmado.

2.5.2 Os trabalhadores afastados considerados casos
suspeitos poderão retornar às suas atividades laborais
presenciais antes do período determinado de afastamento
quando:

a) exame laboratorial descartar a COVID-19, de acordo com as
orientações do Ministério da Saúde; e

b) estiverem assintomáticos por mais de 72 horas.

2.5.3 Os contatantes que residem com caso confirmado da
COVID-19 devem ser afastados de suas atividades presenciais
por quatorze dias, devendo ser apresentado documento
comprobatório.

2.6 A organização deve orientar seus empregados afastados
do trabalho nos termos do item 2.5 a permanecer em sua
residência, assegurando-se a manutenção da remuneração
durante o afastamento.
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2.12 A organização deve encaminhar para o ambulatório
médico da organização, quando existente, os casos suspeitos
para avaliação e acompanhamento adequado.

2.12.1 O atendimento de trabalhadores sintomáticos deve ser
separado dos demais trabalhadores, fornecendo-se máscara
cirúrgica a todos os trabalhadores a partir da chegada no
ambulatório;

2.12.2 Os profissionais do serviço médico devem receber
Equipamentos de Proteção Individual - EPI ou outros
equipamentos de proteção de acordo com os riscos, em
conformidade com as orientações e regulamentações dos
Ministérios da Economia e da Saúde.

2.11 A organização deve manter registro atualizado, à
disposição dos órgãos de fiscalização, com informações
sobre:

a) trabalhadores por faixa etária;

b) trabalhadores com condições clínicas de risco para
desenvolvimento de complicações que podem estar
relacionadas a quadros mais graves da COVID-19, de
acordo com o subitem 2.11.1, não devendo ser especificada
a doença, preservando-se o sigilo;

c) casos suspeitos;

d) casos confirmados;

e) trabalhadores contatantes afastados; e

f) medidas tomadas para a adequação dos ambientes de
trabalho para a prevenção da COVID-19.

2.11.1 São consideradas condições clínicas de risco para
desenvolvimento de complicações da COVID-19:
cardiopatias graves ou descompensadas (insuficiência
cardíaca, infartados, revascularizados, portadores de
arritmias, hipertensão arterial sistêmica descompensada);
pneumopatias graves ou descompensadas (dependentes de
oxigênio, portadores de asma moderada/grave, Doença
Pulmonar Obstrutiva Crônica - DPOC); imunodeprimidos;
doentes renais crônicos em estágio avançado (graus 3, 4 e
5); diabéticos, conforme juízo clínico, e gestantes de alto
risco.
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3. Higiene das mãos e etiqueta respiratória

3.1 Todos trabalhadores devem ser orientados sobre a higienização correta e frequente das mãos
com utilização de água e sabonete ou, caso não seja possível a lavagem das mãos, com sanitizante
adequado para as mãos, como álcool a 70%.

3.2 Devem ser adotados procedimentos para que, na medida do possível, os trabalhadores evitem
tocar superfícies com alta frequência de contato, como botões de elevador, maçanetas, corrimãos
etc.

3.3 Devem ser disponibilizados recursos para a higienização das mãos próximos aos locais de
trabalho, incluindo água, sabonete líquido, toalha de papel descartável e lixeira, cuja abertura não
demande contato manual, ou sanitizante adequado para as mãos, como álcool a 70%.

3.4 Deve haver orientação sobre o não compartilhamento de toalhas e produtos de uso pessoal.

3.5 Os trabalhadores devem ser orientados sobre evitar tocar boca, nariz, olhos e rosto com as
mãos e sobre praticar etiqueta respiratória, incluindo utilizar lenço descartável para higiene nasal,
cobrir nariz e boca ao espirrar ou tossir e higienizar as mãos após espirrar ou tossir.

3.6 Deve ser dispensada a obrigatoriedade de assinatura individual dos trabalhadores em
planilhas, formulários e controles, tais como listas de presença em reunião e diálogos de
segurança.



* 

11. É vedada a restrição à ação de trabalhadores quepossa afetar o funcionamento de serviços públicos e deatividades essenciais, definidos conforme previsto no 9ºdeste artigo, e as cargas de qualquer espécie que possamacarretar desabastecimento de gêneros necessários àpopulação. (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)Art. 3º-A. É obrigatório manter boca e nariz cobertos pormáscara de proteção individual, conforme a legislaçãosanitária e na forma de regulamentação estabelecida peloPoder Executivo federal, para circulação em espaçospúblicos e privados acessíveis ao público, em viaspúblicas e em transportes públicos coletivos, bem comoem: (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020)(...)III - estabelecimentos comerciais e industriais, templosreligiosos, estabelecimentos de ensino e demais locaisfechados em que haja reunião de pessoas. (Incluído pelaLei nº 14.019, de 2020)1º O descumprimento da obrigação prevista no caputdeste artigo acarretará a imposição de multa definida eregulamentada pelo ente federado competente, devendoser consideradas como circunstâncias agravantes nagradação da penalidade: (Incluído pela Lei nº 14.019, de2020) (...)8º As máscaras a que se refere o caput deste artigopodem ser artesanais ou industriais. (Incluído pela Lei nº14.019, de 2020) (...)
4.5 A organização deve priorizar agendamentos de horários de
atendimento para evitar aglomerações e para distribuir o fluxo
de pessoas.

4.6 A organização deve priorizar medidas para distribuir a força
de trabalho ao longo do dia, evitando concentrações nos
ambientes de trabalho.

4.7 A organização deve promover teletrabalho ou trabalho
remoto, quando possível.

4.8 Devem ser evitadas reuniões presenciais e, quando
indispensáveis, manter o distanciamento previsto neste Anexo.

5. Higiene, ventilação, limpeza e desinfecção dos ambientes

5.1 A organização deve promover a limpeza e desinfecção dos locais de
trabalho e áreas comuns no intervalo entre turnos ou sempre que houver a
designação de um trabalhador para ocupar o posto de trabalho de outro.

5.2 Deve-se aumentar a frequência dos procedimentos de limpeza e
desinfecção de instalações sanitárias e vestiários, além de pontos de
grande contato como teclados, corrimãos, maçanetas, terminais de
pagamento, botoeiras de elevadores, mesas, cadeiras etc.

5.3 Deve-se privilegiar a ventilação natural nos locais de trabalho ou
adotar medidas para aumentar ao máximo o número de trocas de ar dos
recintos, trazendo ar limpo do exterior.

5.3.1 Quando em ambiente climatizado, a organização deve evitar a
recirculação de ar e verificar a adequação das manutenções preventivas e
corretivas.

5.4 Os bebedouros do tipo jato inclinado, quando existentes, devem ser
adaptados de modo que somente seja possível o consumo de água com o
uso de copo descartável.

4. Distanciamento social

4.1 A organização deve adotar medidas para aumentar o
distanciamento e diminuir o contato pessoal entre
trabalhadores e entre esses e o público externo, orientando
para que se evitem abraços, beijos, apertos de mão e
conversações desnecessárias.

4.2 Deve ser mantida distância mínima de um metro entre os
trabalhadores e entre os trabalhadores e o público.

4.2.1 Se o distanciamento físico de ao menos um metro não
puder ser implementado para reduzir o risco de transmissão
entre trabalhadores, clientes, usuários, contratados e
visitantes, além das demais medidas previstas neste Anexo,
deve-se:

a) para as atividades desenvolvidas em postos fixos de
trabalho, manter o uso de máscara cirúrgica ou de tecido,
observado o item 7 e seus subitens deste Anexo, e adotar
divisórias impermeáveis ou fornecer proteção facial do tipo
viseira plástica (face shield) ou fornecer óculos de proteção.

b) para as demais atividades, manter o uso de máscara
cirúrgica ou de tecido, observado o item 7 e seus subitens
deste Anexo.

4.2.2 Medidas alternativas podem ser adotadas com base em
análise de risco, realizada pela organização.

4.3 Devem ser adotadas medidas para limitação de
ocupação de elevadores, escadas e ambientes restritos,
incluindo instalações sanitárias e vestiários.

4.4 A organização deve demarcar e reorganizar os locais e
espaços para filas e esperas com, no mínimo, um metro de
distância entre as pessoas.
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6. Trabalhadores do grupo de risco

6.1 Os trabalhadores com 60 anos ou mais ou que
apresentem condições clínicas de risco para
desenvolvimento de complicações da COVID-19,
de acordo com o subitem 2.11.1, devem receber
atenção especial, priorizando-se sua permanência
na residência em teletrabalho ou trabalho remoto
ou, ainda, em atividade ou local que reduza o
contato com outros trabalhadores e o público,
quando possível.

6.1.1 Para os trabalhadores do grupo de risco, não
sendo possível a permanência na residência ou
trabalho remoto, deve ser priorizado trabalho em
local arejado e higienizado ao fim de cada turno
de trabalho, observadas as demais medidas
previstas neste Anexo.

2.11.1 São consideradas
condições clínicas de risco
para desenvolvimento de
complicações da COVID-19:
cardiopatias graves ou
descompensadas (insuficiência
cardíaca, infartados,
revascularizados, portadores de
arritmias, hipertensão arterial
sistêmica descompensada);
pneumopatias graves ou
descompensadas (dependentes
de oxigênio, portadores de
asma moderada/grave, Doença
Pulmonar Obstrutiva Crônica -
DPOC); imunodeprimidos;
doentes renais crônicos em
estágio avançado (graus 3, 4 e
5); diabéticos, conforme juízo
clínico, e gestantes de alto
risco.
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7.2.3 As máscaras de tecido devem ser higienizadas pela
organização, após cada jornada de trabalho, ou pelo trabalhador
sob orientação da organização.

7.3 Os EPI e outros equipamentos de proteção não podem ser
compartilhados entre trabalhadores durante as atividades.

7.3.1 Os EPI e outros equipamentos de proteção que permitam
higienização somente poderão ser reutilizados após a
higienização.

7.4 Somente deve ser permitida a entrada de pessoas no
estabelecimento com a utilização de máscara de proteção.

7.5 Os profissionais responsáveis pela triagem ou pré-triagem
dos trabalhadores, os trabalhadores da lavanderia (área suja) e
que realizam atividades de limpeza em sanitários e áreas de
vivências devem receber EPI de acordo com os riscos a que
estejam expostos, em conformidade com as orientações e
regulamentações dos Ministérios da Economia e da Saúde.

7. Equipamentos de Proteção Individual - EPI e outros
equipamentos de proteção

7.1 Devem ser criados ou revisados os procedimentos de uso,
higienização, acondicionamento e descarte dos Equipamentos
de Proteção Individual - EPI e outros equipamentos de
proteção utilizados na organização tendo em vista os riscos
gerados pela COVID-19.

7.1.1 A organização deve orientar os trabalhadores sobre o
uso, higienização, descarte e substituição das máscaras,
higienização das mãos antes e após o seu uso, e, inclusive,
limitações de sua proteção contra a COVID-19, seguindo as
orientações do fabricante, quando houver, e as recomendações
pertinentes dos Ministérios da Economia e da Saúde.

7.1.2 As máscaras cirúrgicas e de tecido não são consideradas
EPI nos termos definidos na Norma Regulamentadora nº 6 -
Equipamentos de Proteção Individual e não substituem os EPI
para proteção respiratória, quando indicado seu uso.

7.2 Máscaras cirúrgicas ou de tecido devem ser fornecidas
para todos os trabalhadores e seu uso exigido em ambientes
compartilhados ou naqueles em que haja contato com outros
trabalhadores ou público.

7.2.1 As máscaras cirúrgicas ou de tecido devem ser
substituídas, no mínimo, a cada três horas de uso ou quando
estiverem sujas ou úmidas.

7.2.2 As máscaras de tecido devem ser confeccionadas e
higienizadas de acordo com as recomendações do Ministério
da Saúde.
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9. Vestiários

9.1 Deve-se evitar aglomeração de trabalhadores na entrada, na
saída e durante a utilização do vestiário.

9.1.1 A organização deve adotar procedimento de
monitoramento do fluxo de ingresso nos vestiários e orientar os
trabalhadores para manter a distância de um metro entre si
durante a sua utilização.

9.2 A organização deve orientar os trabalhadores sobre a ordem
de desparamentação de vestimentas e equipamentos, de modo
que o último equipamento de proteção a ser retirado seja a
máscara.

9.3 Devem ser disponibilizados pia com água e sabonete
líquido e toalha descartável ou dispensadores de sanitizante
adequado para as mãos, como álcool a 70%, na entrada e na
saída dos vestiários.

8. Refeitórios

8.1 É vedado o compartilhamento de copos, pratos e talheres, sem
higienização.

8.2 Deve ser evitado o autosserviço ou, quando este não puder ser
evitado, devem ser implementadas medidas de controle, tais como:

a) higienização das mãos antes e depois de se servir;

b) higienização ou troca frequentes de utensílios de cozinha de uso
compartilhado, como conchas, pegadores e colheres;

c) instalação de protetor salivar sobre as estruturas de autosserviço;
e

d) utilização de máscaras e orientações para evitar conversas
durante o serviço.

8.3 A organização deve realizar limpeza e desinfecção frequentes
das superfícies das mesas, bancadas e cadeiras.

8.4 A organização deve promover nos refeitórios espaçamento
mínimo de um metro entre as pessoas na fila e nas mesas,
orientando para o cumprimento das recomendações de etiqueta
respiratória e que sejam evitadas conversas.

8.4.1 Quando o distanciamento frontal ou transversal não for
observado, deve ser utilizada barreira física sobre as mesas que
possuam altura de, no mínimo, um metro e cinquenta centrímetros
em relação ao solo.

8.5 A organização deve distribuir os trabalhadores em
diferentes horários nos locais de refeição.

8.6 Devem ser retirados os recipientes de temperos (azeite, vinagre,
molhos), saleiros e farinheiras, bem como os porta-guardanapos, de
uso compartilhado, entre outros

8.7 Deve ser entregue jogo de utensílios higienizados (talheres e
guardanapo de papel, embalados individualmente).
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11. Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em
Medicina do Trabalho - SESMT e Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes - CIPA

11.1 SESMT e CIPA, quando existentes, devem participar das
ações de prevenção implementadas pela organização.

11.2 Os trabalhadores de atendimento de saúde do SESMT,
como enfermeiros, auxiliares e médicos, devem receber
Equipamentos de Proteção Individual - EPI de acordo com os
riscos a que estejam expostos, em conformidade com as
orientações e regulamentações dos Ministérios da Economia e
da Saúde.

10. Transporte de trabalhadores fornecido pela
organização

10.1 Implantar procedimentos para comunicação, identificação
e afastamento de trabalhadores com sintomas da COVID-19
antes do embarque no transporte para o trabalho, quando
fornecido pelo empregador, de maneira a impedir o embarque
de pessoas sintomáticas, incluindo eventuais terceirizados da
organização de fretamento.

10.2 O embarque de trabalhadores no veículo deve ser
condicionado ao uso de máscara de proteção.

10.3 Os trabalhadores devem ser orientados no sentido de
evitar aglomeração no embarque e no desembarque do veículo
de transporte, devendo ser implantadas medidas que garantam
distanciamento mínimo de um metro entre trabalhadores.

10.4 A organização deve priorizar medidas para manter uma
distância segura entre trabalhadores, realizando o
espaçamento dos trabalhadores dentro do veículo de
transporte.

10.5 Deve-se manter preferencialmente a ventilação natural
dentro dos veículos e, quando for necessária a utilização do
sistema de ar condicionado, deve-se evitar a recirculação do
ar.

10.6 Os assentos e demais superfícies do veículo mais
frequentemente tocadas pelos trabalhadores devem ser
higienizados regularmente.

10.7 Os motoristas devem higienizar frequentemente as mãos
e o seu posto de trabalho, inclusive o volante e superfícies
mais frequentemente tocadas.

10.8 A organização deve manter registro dos trabalhadores que
utilizam o transporte, listados por veículo e viagem.
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12. Medidas para retomada das atividades

12.1 Quando houver a paralisação das atividades de determinado setor ou do próprio estabelecimento,
decorrente da COVID-19 devem ser adotados os seguintes procedimentos antes do retorno das atividades:

a) assegurar a adoção das medidas de prevenção previstas neste Anexo;

b) higienizar e desinfectar o local de trabalho, as áreas comuns e os veículos utilizados;

c) reforçar a comunicação aos trabalhadores; e

d) implementar triagem dos trabalhadores, garantindo o afastamento dos casos confirmados, casos suspeitos e
contatantes de casos confirmados da COVID-19.

12.1.1 Não deve ser exigida testagem laboratorial para a COVID-19 de todos os trabalhadores como condição
para retomada das atividades do setor ou do estabelecimento por não haver, até o momento da edição deste
Anexo, recomendação técnica para esse procedimento.

12.1.1.1 Quando adotada a testagem de trabalhadores, esta deve ser realizada de acordo com as
recomendações do Ministério da Saúde em relação à indicação, metodologia e interpretação dos resultados.


