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1) QUAL VIGÊNCIA E EFICÁCIA DA MP?
A medida provisória possui efeito imediato, a partir de 22/03/2020, 
mas depende de aprovação do Congresso Nacional para transformação 
definitiva em lei. Seu prazo de vigência é de sessenta dias, prorrogáveis 
uma vez por igual período.

2) QUAIS SÃO AS MEDIDAS TRAZIDAS NESTA MP?
 teletrabalho; 
 antecipação de férias individuais; 
 a concessão de férias coletivas;
 o aproveitamento e a antecipação de feriados; 
 o banco de horas; 
 suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no 

trabalho; 
 o diferimento do recolhimento do FGTS.

3) COMO POSSO IMPLEMENTAR O TELETRABALHO? 
Instituto já previsto na CLT (art. 75 A, B, C, D e E). A MP trouxe a 
possibilidade de alterar o regime de trabalho presencial para o 
teletrabalho, previsto ou não em acordo coletivo ou individual, sem a 
necessidade de sua adequação, para todos os trabalhadores, inclusive 
estagiários e aprendizes. A alteração deve ser comunicada ao 
empregado com antecedência de, no mínimo, 48 horas. Em 30 dias 
deve ser formalizado contrato escrito que disponha sobre à 
responsabilidade pela aquisição, pela manutenção ou pelo 
fornecimento dos equipamentos tecnológicos e de infraestrutura, bem 
como possíveis reembolsos de despesas, para realização do trabalho à 
distância.

POSIÇÃO DO SINDICATO
Para proteção dos empregados, diminuição da propagação do vírus, bem como continuidade das 
atividades empresariais, auxiliando ainda no isolamento social previsto na Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, o SINTIBREF-DF posiciona-se favoravelmente a aplicação desta alternativa. Solicitamos a 
comunicação ao Sindicato para acompanhamento e orientação aos empregados, a fim de colaborar com a 
aplicação do novo modelo de trabalho. As disposições especificas aplicáveis a categoria estarão em termo 
aditivo à CCT, realizada para este fim ou acordo coletivo firmado com determinada instituição 
empregadora. Modelos de formalização de contrato, encontram-se disponíveis no jurídico do sindicato. 

4) POSSO ANTECIPAR AS FÉRIAS INDIVIDUAIS DOS EMPREGADOS?
Durante o período de calamidade pública (Lei 13.979/2020) a antecipação das férias individuais é possível, 
comunicando o empregado com antecedência mínima de 48 horas, por escrito ou meio eletrônico. Deve 
ser priorizada a antecipação das férias para as pessoas que compõem o grupo de risco a exposição ao 
“Coronavírus”. As férias deverão ser gozadas por período não inferior a 05 dias. Poderão ser antecipadas as 
férias futuras, ainda não adquiridas. Ou seja, ainda que o empregado não tenha completado o período de 
12 meses trabalhando para adquirir direito as férias, período este denominado "aquisitivo". Para tanto, é 
necessário negociar a antecipação de períodos futuros de férias, mediante acordo individual escrito. A MP 
também garantiu forma diferenciada para pagamento. O empregador pode realizar o pagamento das férias 
até o 5º dia útil do mês seguinte às férias, e o terço constitucional (1/3 de férias) poderá ser pago até 
20/12/2020 (data limite de pagamento da gratificação natalina).

POSIÇÃO DO SINDICATO
O SINTIBREF-DF posiciona-se favoravelmente a aplicação desta alternativa, mas alerta sobre os acordos 
individuais, sem intermediação do sindicato. Deve-se entender que independente do quadro excepcional 
que nos apresenta o estado de calamidade pública, nenhuma MP pode autorizar a inversão do 
ordenamento jurídico para que as negociações entre trabalhador e empregador estejam acima de normas 
coletivas e da própria lei. Afinal, os acordos individuais possuem limites jurídicos constitucionais e o direito 
coletivo vem equiparar a relação de força e assegurar o equilíbrio necessário nas relações trabalhistas. Por 
isso, regularemos em CCT específica ou acordo coletivo firmado com determinada instituição empregadora 
os limites e condições para aplicação desta medida. 
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5) E QUANTO AS FÉRIAS COLETIVAS? CASO SEJAM CONCEDIDAS, QUAIS 
SÃO OS REQUISITOS?
As regras e critérios de concessão de férias coletivas seguem as condições 
das férias individuais. Foram retirados o limite máximo de períodos anuais e 
o limite mínimo de dias corridos, previstos na CLT, bem como a comunicação 
prévia do Ministério da Economia e aos sindicatos representativos da 
categoria profissional. 

POSIÇÃO DO SINDICATO
O SINTIBREF-DF posiciona-se favoravelmente a aplicação desta alternativa, 
mas alerta sobre os acordos individuais, sem intermediação do sindicato. 
Deve-se entender que independente do quadro excepcional que nos 
apresenta o estado de calamidade pública, nenhuma MP pode autorizar a 
inversão do ordenamento jurídico para que as negociações entre 
trabalhador e empregador estejam acima de normas coletivas e da própria 
lei. Afinal, os acordos individuais possuem limites jurídicos constitucionais e 
o direito coletivo vem equiparar a relação de força e assegurar o equilíbrio 
necessário nas relações trabalhistas.   Por isso, regularemos em CCT 
específica ou acordo coletivo firmado com determinada instituição 
empregadora os limites e condições para aplicação desta medida. 

6) COMO ANTECIPAR OS FERIADOS? 
A MP traz a possibilidade de o empregador determinar aos empregados a 
antecipação do gozo dos feriados nacionais, estaduais e locais desde que 
não sejam religiosos. Assim, é concedida folga ao empregado em 
determinada data, para posterior compensação do saldo em banco de horas. 
Para a antecipação de feriados religiosos será necessário a concordância do 
empregado, por meio de acordo individual.

POSIÇÃO DO SINDICATO
O SINTIBREF-DF posiciona-se favoravelmente a aplicação desta alternativa. Assim como nas 
demais disposições, entende que o direito coletivo deve estabelecer condições igualitárias a 
todos os empregados da categoria, e por isso, regulará a ciência e anuência da entidade 
sindical em todos os casos, através de CCT específica ou acordo coletivo firmado com 
determinada instituição empregadora. 

7) SE CONCEDER FOLGA AOS EMPREGADOS OU PARALISAR ATIVIDADES PARA POSTERIOR 
COMPENSAÇÃO POR BANCO DE HORAS, QUAIS OS REQUISITOS?
Caso haja a paralisação das atividades do empregador durante o estado de calamidade 
pública, visando a continuidade do pagamento de salário ao empregado, a MP trouxe a 
possibilidade de instituir o banco de horas “negativo”, independente de acordo coletivo ou 
individual. O período em que não haverá atividades será compensado pelo empregado em 
até 18 meses do término do estado de calamidade pública. A compensação de tempo para 
recuperação do período interrompido poderá ser feita mediante prorrogação de jornada 
em até duas horas, que não poderá exceder dez horas diárias.

POSIÇÃO DO SINDICATO
O SINTIBREF-DF posiciona-se favoravelmente a aplicação desta alternativa, desde que 
observada as demais disposições sobre compensação de jornada previstas na Convenção 
Coletiva. Os instrumentos coletivos possuem reconhecimento constitucional e qualquer lei 
ou medida não podem autorizar supressão de convenções ou acordos coletivos mediante a 
vontade unilateral do empregador ou por ajustes individuais entre empregadores e 
empregados, sob pena de inconstitucionalidade. Diante do caráter excepcional e 
entendendo a excessiva onerarão aos empregadores, regularemos em CCT específica ou 
acordo coletivo firmado com determinada entidade os limites e condições para aplicação 
desta medida, preservando o prazo concedido pela MP ainda que superior ao estabelecido 
na CLT e na CCT da categoria.
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8) OS EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS ESTÃO DISPENSADOS?
A Medida Provisória suspendeu, até o término do estado de calamidade pública, a obrigatoriedade de realização de exames médicos ocupacionais, clínicos e 
complementares, excetuando o exame médico demissional, bem como suspendeu a realização de treinamentos periódicos e eventuais dos atuais empregados, previstos 
em normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho. Assim, os exames devem ser realizados no prazo de sessenta dias e os treinamentos em noventa dias, 
contados da data de encerramento do estado de calamidade pública. A MP ainda prevê a manutenção da atual composição da CIPA (Comissões Internas de prevenção de 
acidentes), e a suspensão das eleições em curso.

POSIÇÃO DO SINDICATO 
A saúde e segurança dos empregados no ambiente de trabalho é primordial para garantir a bem-estar e eficiência dos empregados, além de prioritariamente resguardar a 
dignidade e a vida dos trabalhadores. A suspensão das obrigações que envolvem os exames ocupacionais deve ser entendida como emergencial, para evitar aglomerações 
no período de isolamento social e calamidade pública e não como subterfugio ao cumprimento das normas regulamentadoras que resguardam principalmente as 
atividades insalubres e periculosas. O SINTIBREF-DF oferece a todos os empregados da categoria assessoria jurídica trabalhista gratuita a fim de resguardar a saúde e 
segurança dos trabalhadores, com contrato em curso ou aqueles que precisam de orientação no momento das rescisões. 
Ressalta-se que as homologações do contrato de trabalho para os empregados que laboram em instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas de MG devem ser 
realizadas com a assessoria sindical. Durante o período de calamidade as homologações são realizadas pelo procedimento de conferencia online, conforme as disposições 
da CCT vigente, disponível em: http://sintibrefdf.org.br

COM O DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS O EMPREGADO PERDE O DIREITO? 
A MP suspende a exigibilidade do recolhimento do FGTS pelos empregadores, referente às competências de março, abril e maio de 2020 e concede ao empregador que o 
recolhimento destas competências seja realizado de forma parcelada e sem juros e multas. O empregado que for dispensado antes que as competências sejam quitadas 
farão jus ao recebimento das competências faltantes, sem juros e multa, bem como a multa por rescisão sem justa causa, prevista em Lei. Em virtude da inexigibilidade do 
recolhimento, a MP também suspende o prazo prescricional dos débitos relativos a contribuições do FGTS pelo prazo de cento e vinte dias, contado da data de entrada 
em vigor desta Medida Provisória. 

POSIÇÃO DO SINDICATO
O SINTIBREF-DF oferece a todos os empregados da categoria assessoria jurídica trabalhista gratuita a fim de garantir que o contrato de trabalho seja cumprido na integra, 
preservando ainda o direito dos trabalhadores que necessitam de sacar o FGTS e se enquadram nestas possibilidades legais, antes da rescisão contratual.  
Durante o período de calamidade pública, toda a categoria, empregados e empregadores, devem contribuir para a continuidade dos serviços, com a observância dos 
direitos trabalhistas legalmente reconhecidos, ainda que neste período, a finalidade seja atenuar o fluxo de caixa dos empregadores e a manutenção do emprego.


