


A Acipi informa as principais medidas anunciadas para amenizar os impactos 

negativos da pandemia de coronavírus (COVID-19) nas empresas brasileiras. 

A entidade entende que ações ágeis podem ajudar na gestão e estabilidade 

dos negócios.

Informe-se!

FUNDO DE GARANTIA – PRORROGAÇÃO E PARCELAMENTO

Prazo prorrogado para o recolhimento do FGTS no período de três meses. Os 

pagamentos das competências de março, abril e maio poderão ser quitados 

em até seis parcelas mensais, com vencimento no sétimo dia de cada mês a 

partir de julho de 2020.

SIMPLES NACIONAL – PRORROGAÇÃO DO PRAZO

O recolhimento do Simples Nacional com vencimentos em 20 de abril, 20 

de maio e 20 de junho de 2020 será prorrogado para 20 de outubro, 20 de 

novembro e 20 de dezembro de 2020. 

ATENÇÃO: somente a parte relativa aos impostos federais. O recolhimento da 

parte do Simples Nacional referente aos impostos estaduais e municipais não 

se altera, tendo em vista que até o momento, não houve pronunciamento de 

prorrogação.

Para os MEI’s (Microempreendedores Individuais) o prazo para a entrega da 

declaração anual foi prorrogado para 30 de junho.

SUSPENSÃO DE COBRANÇA E RENEGOCIAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS

Suspender por 90 dias:

a) prazos de defesa dos contribuintes nos processos administrativos de 

cobrança da dívida ativa da União;



b) o encaminhamento de Certidões de Dívida Ativa para cartório de protesto;

c) a instauração de novos procedimentos de cobrança; 

d) os procedimentos de rescisão de parcelamentos por inadimplência.

Transação extraordinária de débitos inscritos na dívida ativa, mediante 

pagamento de entrada de, no mínimo, 1% (um por cento) do valor total da 

dívida e diferimento de pagamento das demais parcelas por 90 (noventa) dias, 

observando-se o prazo máximo de até 84 (oitenta e quatro meses) ou de até 

cem meses para pessoas naturais, microempresas ou empresas de pequeno 

porte, bem como as demais condições e limites estabelecidos na Medida 

Provisória nº 899, de 16 de outubro de 2019.

REDUÇÃO DE ALÍQUOTAS DE IPI E IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO SOBRE 

PRODUTOS DE USO MÉDICO-HOSPITALAR

Foi autorizado por meio do Decreto nº 10.285/2020, a redução temporária à 

zero as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), incidentes 

sobre os produtos de uso médico-hospitalares classificados nos códigos 

relacionados no anexo deste Decreto.

LINHAS DE CRÉDITO

Folha de pagamento – anunciada pelo governo federal em 27/3/2020 uma 

linha de crédito emergencial de R$ 40 bilhões para que pequenas e médias 

empresas possam pagar salários dos seus trabalhadores.

As empresas que possuem faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 10 milhões 

poderão acessar essa linha emergencial para financiar a folha de pagamento 

durante dois meses. Os juros dos empréstimos serão de 3,75% ao ano, com 

carência de seis meses para início do pagamento e prazo de 36 meses para 

pagar o empréstimo.

Para mais informações a empresa deverá procurar o seu banco. 



Banco do Povo Paulista - empréstimos com juros de 0,35% para todos os 

empreendedores, com taxas pré-fixadas. A liberação de créditos é concedida, 

também, para pagamento de contas de água, luz, telefone, Internet, aluguel e 

folha de pagamento no período de um mês, válidas até 30/04/2020.

A linha de crédito destina-se a: MEI, ME, LTDA, EIRELI, microempreendedores 

urbanos e rurais e setor informal. O crédito vai de R$ 200 a R$ 20 mil. O prazo de 

pagamento é de até 36 meses. O prazo de carência para o primeiro pagamento 

é de 90 dias e será dispensado o avalista para solicitações de R$ 200 até R$ 

3.000.

AUXÍLIO PARA TRABALHADORES INFORMAIS

O Senado aprovou em 30/3/2020 um auxílio emergência de R$600,00 pelo 

período de três meses aos trabalhadores informais de baixa renda. O benefício 

é destinado a cidadãos maiores de idade sem emprego formal, mas que estão 

na condição de trabalhadores informais, microempreendedores individuais 

(MEI) ou contribuintes da Previdência Social. A Caixa Econômica Federal, Banco 

do Brasil, lotéricas e Correios farão o pagamento do auxílio emergência.

ALUGUÉIS

As empresas podem buscar negociar os aluguéis de seus estabelecimentos 

nesse período de pandemia. Algumas opções podem ser combinadas entre o 

locador e o locatário.  

O melhor para as partes é sempre a renegociação pautada no bom senso que 

a situação exige. 

ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DE CORTES DE FORNECIMENTO

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) suspendeu por 90 (noventa) 

dias os cortes de energia elétrica nos casos de inadimplência. A suspensão 

abrange: unidades residenciais urbanas e rurais (incluindo baixa renda), 

serviços e atividades considerados essenciais – unidades de saúde, segurança 

pública, instalações de telecomunicações, entre outros.



ABERTURA DO ESTABELECIMENTO

Certifique-se se a sua empresa está autorizada ou não a atender 

presencialmente os clientes, de acordo com as informações contidas no 

decreto nº 64.879, de 21 de março de 2020, válido para todo o Estado de SP.  

PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE QUESTÕES TRABALHISTAS 

RELACIONADAS AO CORONAVÍRUS

ASPECTOS GERAIS

O Congresso aprovou, em fevereiro, a lei 13.979/2020 com medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus.

O Governo Federal acaba de editar a Medida Provisória n° 927/2020, norma que 

se aplica no momento e dispõe sobre as medidas trabalhistas que poderão ser 

adotadas pelos empregadores. A regulamentação visa preservar os empregos 

e a geração da renda, para 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.

A Lei nº 13.979/2020 prevê o abono de faltas para o empregado afastado nos casos 

de enfrentamento do coronavírus (isolamento, quarentena, exames médicos, 

testes laboratoriais, coletas de amostras clínicas, vacinação, tratamentos médicos 

especí ficos, estudo ou investigação da epidemia, entre outros).

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, ou seja, o trabalhador fará sua carga normal de trabalho 

e fará a reposição do banco de horas até que se dê a décima hora de trabalho no 

dia trabalhado.

Com a edição da Medida Provisória em tela durante o estado de calamidade 

pública o empregador informará ao empregado sobre a antecipação de suas 

férias com antecedência de, no mínimo, quarenta e oito horas, por escrito ou por 

meio eletrônico, com a indicação do período a ser gozado pelo empregado.

Adicionalmente, empregado e empregador poderão negociar a antecipação de 

períodos futuros de férias, mediante acordo individual escrito.

Já com relação às férias coletivas, a Medida Provisória prevê que, durante o estado 

de calamidade pública, o empregador poderá, a seu critério, conceder férias 

coletivas e deverá noti ficar o conjunto de empregados afetados com antecedência 

de, no mínimo, quarenta e oito horas, não aplicáveis o limite máximo de períodos 

anuais e o limite mínimo de dias corridos previstos na Consolidação das Leis do 

Trabalho.

Os feriados poderão ser utilizados para compensação do saldo em banco de 

horas. O aproveitamento de feriados religiosos dependerá de concordância do

empregado, mediante manifestação em acordo individual escrito.

Atualmente, somente com a celebração de negociação coletiva (com participação 

do Sindicato), a empresa poderá negociar a suspensão do contrato de trabalho 

ou redução do salário com a respectiva diminuição de jornada observando 

que a negociação precisa ser feita com cautela e considerando a concessão de 

vantagens posteriormente para os empregados, como por exemplo a garantia do 

emprego enquanto durar o período do acordo.

Em seu artigo 3º, parágrafo 3º, a referida lei prevê o abono dos dias de falta 

do empregado em virtude das medidas preventivas para  fins de controle da 

epidemia.



Isto pode ser considerado que o contrato de trabalho dos empregados atingidos 

(infectados e que tiveram contato com eles) pela quarentena ou pelo necessário 

afastamento, mesmo que não infectado, mas como medida de prevenção,  ficará 

interrompido. Desta forma, o empregado recebe o salário sem trabalhar.

A Medida Provisória em questão normatiza que durante o estado de calamidade 

pública,  fica suspensa a obrigatoriedade de realização dos exames médicos 

ocupacionais, clínicos e complementares, exceto dos exames demissionais.

Para usufruir da prerrogativa o empregador  fica obrigado a declarar as informações 

até 20 de junho de 2020, já que elas constituirão a declaração e reconhecimento 

dos créditos delas decorrentes, caracterizarão con cessão de débito e integrarão 

o instrumento hábil e su ficiente para a cobrança do crédito de FGTS e os valores 

não declarados. Eles serão considerados em atraso, e obrigarão o pagamento 

integral da multa e dos encargos devidos.

De acordo com a Medida Provisória em questão consideram-se convalidadas as 

medidas trabalhistas adotadas por empregadores que não contrariem o disposto 

naquelas normas tomadas no período dos trinta dias anteriores à data de entrada 

em vigor dessa Medida Provisória.

Abaixo algumas perguntas e respostas sobre o tema com o objetivo de orientação:

1) QUANDO DEVE CONSIDERAR FALTA JUSTIFICADA DO EMPREGADO?

A Lei nº 13.979/2020 prevê o abono de faltas para o empregado afastado nos 

casos de enfrentamento do coronavírus (isolamento, quarentena, exames 

médicos, testes laboratoriais, coletas de amostras clínicas, vacinação, tratamentos 

médicos específicos, estudo ou investigação da epidemia etc.).

Por outro lado, a Portaria nº 356/2020 do Ministério da Saúde prevê que uma das 

medidas a serem adotadas é o isolamento, com o objetivo de separar as pessoas 

sintomáticas ou assintomáticas, em investigação clínica e laboratorial, de maneira 

a evitar a propagação da infecção e transmissão local.



A medida de isolamento somente poderá ser determinada por prescrição médica 

(médico do empregado ou médico da empresa) ou por recomendação do agente 

de vigilância epidemiológica, por um prazo máximo de 14 dias, podendo se 

estender por até igual período, conforme resultado laboratorial que comprove o 

risco de transmissão.

2) É POSSÍVEL A IMPLANTAÇÃO DE BANCO HORAS MEDIANTE ACORDO 

INDIVIDUAL ENTRE EMPRESA-EMPREGADO?

A Medida Provisória prevê que durante o estado de calamidade pública ficam 

autorizadas a interrupção das atividades pelo empregador e a constituição de 

regime especial de compensação da jornada de trabalho, por meio de banco 

de horas, em favor do empregador ou do empregado, estabelecido por meio 

de acordo coletivo ou individual formal, para a compensação futura no prazo de 

até dezoito meses, contado da data de encerramento 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, ou seja, o trabalhador fará sua carga normal de trabalho 

de fará a reposição do banco de horas até que se dê a décima hora de trabalho no 

dia trabalhado.

A compensação do saldo de horas poderá ser determinada pelo empregador 

independentemente de convenção coletiva ou acordo individual ou coletivo à 

sua conveniência.

Outra questão é que poderá o empregador ajustar por escrito com o empregado 

que o período de licenciamento servirá como compensação das horas extras 

antes laboradas ou adotar a regra do artigo 61 da CLT, abaixo explicada.



3) A EMPRESA PODE ANTECIPAR AS FÉRIAS DOS EMPREGADOS OU 

CONCEDER FÉRIAS COLETIVAS?

Com a edição da Medida Provisória em tela durante o estado de calamidade 

pública o empregador informará ao empregado sobre a antecipação de suas 

Férias com antecedência de, no mínimo, quarenta e oito horas, por escrito ou por 

meio eletrônico, com a indicação do período a ser gozado pelo empregado.

As férias não poderão ser gozadas em períodos inferiores a cinco dias corridos e 

poderão ser concedidas por ato do empregador, ainda que o período aquisitivo a 

elas relativo não tenha transcorrido.

Adicionalmente, empregado e empregador poderão negociar a antecipação de 

períodos futuros de Férias, mediante acordo individual escrito.

Os trabalhadores que pertençam ao grupo de risco do coronavírus (covid-19) 

serão priorizados para o gozo de férias, individuais ou coletivas.

Durante o estado de calamidade pública o empregador poderá suspender 

as férias ou licenças não remuneradas dos profissionais da área de saúde ou 

daqueles que desempenhem funções essenciais, mediante comunicação formal 

da decisão ao trabalhador, por escrito ou por meio eletrônico, preferencialmente 

com antecedência de quarenta e oito horas.

Para as férias concedidas durante o estado de calamidade pública o empregador 

poderá optar por efetuar o pagamento do adicional de um terço de férias após 

sua concessão, até a data em que é devida a gratificação natalina (13° salário).

O eventual requerimento por parte do empregado de conversão de um terço de 

férias em abono pecuniário estará sujeito à concordância do empregador.

O pagamento da remuneração das férias concedidas em razão do estado de 

calamidade pública poderá ser efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente 

ao início do gozo das férias.



Na hipótese de dispensa do empregado, o empregador pagará, juntamente com 

o pagamento dos haveres rescisórios, os valores ainda não adimplidos relativos 

às férias.

Já com relação as Férias Coletivas prevê a Medida Provisória durante o estado de 

calamidade pública o empregador poderá, a seu critério, conceder férias coletivas 

e deverá notificar o conjunto de empregados afetados com antecedência de, no 

mínimo, quarenta e oito horas, não aplicáveis o limite máximo de períodos anuais 

e o limite mínimo de dias corridos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho.

Ficam dispensadas a comunicação prévia ao órgão local do Ministério da Economia 

e a comunicação aos sindicatos representativos da categoria profissional.

4) É POSSÍVEL ANTECIPAR OS FERIADOS?

A Medida Provisória prevê, ainda, que durante o estado de calamidade pública, 

os empregadores poderão antecipar o gozo de feriados não religiosos federais, 

estaduais, distritais e municipais e deverão notificar, por escrito ou por meio 

eletrônico, o conjunto de empregados beneficiados com antecedência de, 

no mínimo, quarenta e oito horas, mediante indicação expressa dos feriados 

aproveitados.

Os Feriados a que se refere o caput poderão ser utilizados para compensação do 

saldo em banco de horas.

O aproveitamento de Feriados religiosos dependerá de concordância do 

empregado, mediante manifestação em acordo individual escrito.

5)  É POSSÍVEL SUSPENDER O CONTRATO DE TRABALHO E SALÁRIO?

Atualmente somente com a celebração de negociação coletiva (com participação 

Sindicato), a empresa poderá negociar a suspensão do contrato de trabalho 

ou redução do salário com a respectiva redução de jornada observando que 



a negociação precisa ser feita com cautela e considerando a concessão de 

vantagens posteriormente para os empregados, como por exemplo a garantia 

do emprego enquanto durar o período do acordo.

6) É POSSÍVEL CONCEDER LICENÇA REMUNERADA AO EMPREGADO E 

DESCONTAR DAS FÉRIAS?

A Lei 13.979/20 prevê medidas de afastamento, quarentena e restrição de 

circulação. Em seu artigo 3º, p. 3º, a referida lei prevê o abono dos dias de falta 

do empregado em virtude das medidas preventivas para fins de controle da 

epidemia.

Isto pode ser considerado que o contrato de trabalho dos empregados atingidos 

(infectados e que tiveram contato com ele) pela quarentena ou pelo necessário 

afastamento, mesmo que não infectado, mas como medida de prevenção, ficará 

interrompido. Desta forma, o empregado recebe o salário sem trabalhar.

Se a licença for superior a 30 dias consecutivos, o empregado perde as férias 

proporcionais e novo período aquisitivo se inicia após o fim deste afastamento 

(art. 133, III da CLT).

7)  COMO FUNCIONA O TELETRABALHO?

Com a edição da Medida Provisória em questão o teletrabalho passa a ter as 

seguintes características:

1) Durante o estado de calamidade pública o empregador poderá, a seu critério, 

alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho, o trabalho remoto ou 

outro tipo de trabalho a distância e determinar o retorno ao regime de trabalho 

presencial, independentemente da existência de acordos individuais ou coletivos, 

dispensado o registro prévio da alteração no contrato individual de trabalho.



2) Considera-se teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho a distância a prestação 

de serviços preponderante ou totalmente fora das dependências do empregador, 

com a utilização de tecnologias da informação e comunicação que, por sua 

natureza, não configurem trabalho externo.

3) A alteração da prestação de serviço para teletrabalho será notificada ao 

empregado com antecedência de, no mínimo, quarenta e oito horas, por escrito 

ou por meio eletrônico.

4) As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, pela manutenção 

ou pelo fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura 

necessária e adequada à prestação do teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho 

a distância e ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado serão previstas 

em contrato escrito, firmado previamente ou no prazo de trinta dias, contado da 

data da mudança do regime de trabalho.

5) Na hipótese de o empregado não possuir os equipamentos tecnológicos 

e a infraestrutura necessária e adequada à prestação do teletrabalho, do 

trabalho remoto ou do trabalho a distância o empregador poderá fornecer os 

equipamentos em regime de comodato e pagar por serviços de infraestrutura, 

que não caracterizarão verba de natureza salarial; ou na impossibilidade do 

oferecimento do regime de comodato de que trata o inciso I, o período da jornada 

normal de trabalho será computado como tempo de trabalho à disposição do 

empregador.

6) O tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada 

de trabalho normal do empregado não constitui tempo à disposição, regime de 

prontidão ou de sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual ou 

coletivo.

7) Fica permitida a adoção do regime de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho 

a distância para estagiários e aprendizes.



8) NO CASO DE TRABALHADOR INFECTADO EXISTE ALGUMA NOVA 

PROVIDÊNCIA QUANTO AO SEU AFASTAMENTO PREVIDENCIÁRIO?

Segurados são dispensados da perícia médica presencial. A partir de agora, 

o INSS, em conjunto com a Perícia Médica Federal, dispensará o segurado da 

necessidade de comparecer em uma agência para a perícia médica presencial. 

Desta forma, os segurados que fizerem requerimentos de auxílio-doença devem 

enviar o atestado médico pelo Meu INSS, aplicativo ou internet.

9) FICAM MANTIDAS AS NORMAS DE MEDICINA SEGURANÇA DO 

TRABALHO?

A Medida Provisória em questão coloca que durante o estado de calamidade 

pública, fica suspensa a obrigatoriedade de realização dos exames médicos 

ocupacionais, clínicos e complementares, exceto dos exames demissionais.

Os exames serão realizados no prazo de sessenta dias, contado da data de 

encerramento do estado de calamidade pública.

Na hipótese de o médico coordenador de programa de controle médico e saúde 

ocupacional considerar que a prorrogação representa risco para a saúde do 

empregado, o médico indicará ao empregador a necessidade de sua realização.

O exame demissional poderá ser dispensado caso o exame médico ocupacional 

mais recente tenha sido realizado há menos de cento e oitenta dias.

Durante o estado de calamidade pública fica suspensa a obrigatoriedade de 

realização de treinamentos periódicos e eventuais dos atuais empregados, 

previstos em normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho.

Os treinamentos serão realizados no prazo de noventa dias, contado da data de 

encerramento do estado de calamidade pública.



Durante o estado de calamidade pública os treinamentos poderão ser realizados 

na modalidade de ensino a distância e caberá ao empregador observar os 

conteúdos práticos, de modo a garantir que as atividades sejam executadas com 

segurança.

As comissões internas de prevenção de acidentes poderão ser mantidas até 

o encerramento do estado de calamidade pública e os processos eleitorais em 

curso poderão ser suspensos.

10) POSSO ATRASAR O PAGAMENTO DO FGTS?

De acordo com a Medida Provisória fica suspensa a exigibilidade do recolhimento 

do FGTS pelos empregadores, referente às competências de março, abril e maio 

de 2020, com vencimento em abril, maio e junho de 2020, respectivamente.

Os empregadores poderão fazer uso da prerrogativa acima independentemente 

do número de empregados; do regime de tributação, da natureza jurídica e do 

ramo de atividade econômica e da adesão prévia.

O recolhimento das competências de março, abril e maio de 2020 poderá ser 

realizado de forma parcelada, sem a incidência da atualização, da multa e dos 

encargos.

O pagamento das obrigações referentes às competências mencionadas será 

quitado em até seis parcelas mensais, com vencimento no sétimo dia de cada 

mês, a partir de julho de 2020.

Para usufruir da prerrogativa o empregador fica obrigado a declarar as informações, 

até 20 de junho de 2020, observado que as informações prestadas constituirão 

declaração e reconhecimento dos créditos delas decorrentes, caracterizarão 

confissão de débito e constituirão instrumento hábil e suficiente para a cobrança 

do crédito de FGTS e os valores não declarados, nos termos do disposto neste 

parágrafo, serão considerados em atraso, e obrigarão o pagamento integral da 

multa e dos encargos devidos.



Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, a suspensão ficará resolvida e o 

empregador ficará obrigado ao recolhimento dos valores correspondentes, sem 

incidência da multa e dos encargos devidos.

O  inadimplemento das parcelas em questão ensejará o bloqueio do certificado 

de regularidade do FGTS.

Os prazos dos certificados de regularidade emitidos anteriormente à data de 

entrada em vigor desta Medida Provisória serão prorrogados por noventa dias.

Os parcelamentos de débito do FGTS em curso que tenham parcelas a vencer 

nos meses de março, abril e maio não impedirão a emissão de certificado de 

regularidade.

11) SERÃO VALIDADAS SE JÁ FORAM TOMADAS AS MEDIDAS PREVISTAS NA 

MEDIDA PROVISÓRIA ANTES DA SUA EDIÇÃO?

De acordo com a Medida Provisória em questão consideram-se convalidadas as 

medidas trabalhistas adotadas por empregadores que não contrariem o disposto 

naquela norma tomadas no período dos trinta dias anteriores à data de entrada 

em vigor dessa Medida Provisória
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