


ASPECTOS IMPORTANTES
na atuação das instituições de 
educação superior em ocasião 
da pandemia da  COVID-19



As incertezas decorrentes da pandemia da COVID-19, situação que demanda de todos ações para
buscar a contenção da disseminação do coronavírus vem trazendo impactos severos para a vida das
instituições de educação superior.

Estado de calamidade pública decretado, suspensão de diversas atividades econômicas e mesmo
educacionais em diversos Estados e Municípios, excesso de produção normativa e a necessidade de
transitar com um mínimo de segurança neste ambiente complexo motivam a apresentação das
considerações adiante lançadas, objetivando, naquilo que seja de caráter geral, proporcionar
informações úteis para que as instituições de ensino possam atravessar esse período turbulento.

Objetivando facilitar a compreensão das informações lançadas, buscamos, na essência, dividir o
contexto em dois aspectos essenciais, quais sejam, os aspectos regulatórios e acadêmicos e os
aspectos contratuais, além de questões ligadas às relações de trabalho.



Contexto Acadêmico-Regulatório
A questão a ser abordada no contexto acadêmico-regulatório decorre da recente edição, pelo
Ministério da Educação, das Portarias n° 343/2020 e 345/2020, estabelecendo medidas a serem
adotadas pelas instituições de educação superior durante o período de medidas emergenciais de
saúde pública destinadas a combater a pandemia da COVID-19, causada pelo novo corona vírus.

As portarias, em síntese, apontam duas opções para as instituições de educação superior neste
momento: a substituição as atividades presenciais, exceto as práticas profissionais e de laboratório,
por atividade realizadas na modalidade de educação a distância ou por meio remoto, ou a suspensão
das atividades e readequação de seus calendários acadêmicos, com a reposição dos dias não
cumpridos durante o período de suspensão.

Mesmo para as instituições que optem pela substituição das atividades presencias por atividades
remotas ou em educação a distância, deverá ser necessária uma readequação do calendário
acadêmico, certamente não nas mesmas proporções do que deverá ser feito por aquelas que optem
pela suspensão, devido às restrições na utilização das atividades remotas ou das atividades em
educação a distância.



No caso das situações em haja determinação legal ou judicial pela suspensão das atividades, a
instituição, a princípio, deverá adequar-se à regra vigente.

Nas demais situações, caberá a cada instituições, a partir de suas condições específicas, decidir pela
substituição ou pela suspensão completa de suas atividades.

Qualquer interpretação ou análise das possibilidades trazidas pelas Portarias n° 343 e 345 devem
considerar que a crise de saúde pública vivida no País e no mundo, é figura que claramente se
caracteriza como situação de “força maior”, na qual mesmo as condições já contratadas podem ser
relativizadas, no sentido de assegurar às partes envolvidas condições menos gravosas para lidar com a
excepcionalidade da situação.



A substituição das atividades presenciais por atividades remotas e até mesmo na modalidade de
educação a distância deve permitir a manutenção dos calendários acadêmicos com um mínimo de
alterações, ao passo que a suspensão demandará um ajuste de, no mínimo, 30 dias nos calendários, o
pode comprometer a conclusão do ano letivo de 2020 ainda no ano civil de 2020.

No que diz respeito à substituição das atividades presenciais, sempre registrando que não é aplicável
às práticas de estágio e de laboratório, é importante apontar que devem ser realizadas
preferencialmente atividades remotas, que não configuram, necessariamente, a utilização da figura da
educação a distância.

A utilização das chamadas atividades remotas, entendidas como aquelas não realizadas,
necessariamente, no ambiente restrito da sala de aula é perfeitamente válida para as situações em
que se pretenda resguardar a saúde pública, como se verifica do disposto no Decreto-Lei n°
1.044/1969, que estabelece a possibilidade de tratamento diferenciado, com regime de exercícios
domiciliares em substituição é exigência de comparecimento às aulas, no caso de alunos “portadores
de afecções congênitas ou adquiridas, infecções, traumatismo ou outras condições mórbidas,
determinando distúrbios agudos ou agudizados”.

Substituição – Atividades Remotas



A intenção clara do legislador é, ao tempo em que permite ao estudante a continuidade, por meio
alternativo, do processo de ensino-aprendizagem, impedir que a comunidade acadêmica seja exposta
a condições que possam trazer risco à saúde, tal como ocorreria se qualquer membro portador da
COVID-19 comparecesse às atividades acadêmicas presenciais regulares.

Perfeitamente viável, portanto, a aplicação dos preceitos do Decreto-Lei n° 1.044/1969 neste momento
de pandemia, com a devida atualização das possibilidades de atividades remotas postas à disposição
das instituições de educação superior.

A LDB (Lei n° 9.394/1996) estabelece em seu artigo 47 que “o ano letivo regular, independente do ano
civil, tem, no mínimo, duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo”, não se computando, nesse
mínimo, “o tempo reservado aos exames finais, quando houver”.

O legislador não exige que o ano letivo tenha duzentos dias de “aulas”, mas de “trabalho acadêmico
efetivo”, deixando assente a premissa de que o ano letivo regular pode, e deve, ser preenchido com
variados tipos de atividades pedagógicas, em conformidade com a previsão contida no projeto
pedagógico de curso.

Substituição – Atividades Remotas



Evidenciando a correção dessa premissa, a Resolução CES/CNE n° 3/2007, ao tratar da questão relativa
ao conceito da “hora-aula” e outras providências, estabeleceu, em seu artigo 3º, que a carga horária
dos cursos superiores deve ser mensuradas em horas de 60 minutos, as chamadas “horas relógio”, e
integralizada com atividades acadêmicas e com trabalho discente efetivo.

As figuras das “atividades acadêmicas” e do “trabalho discente efetivo”, que não se limitam às aulas
expositivas, estão claramente identificadas no artigo 2º da referida Resolução, e englobam as seguintes
atividades:

Preleções e aulas expositivas:

• Atividades práticas supervisionadas, tais como laboratórios;
• Atividades em biblioteca;
• Iniciação científica;
• Trabalhos individuais e em grupo; e
• Práticas de ensino e outras atividades no caso das licenciaturas.

Substituição – Atividades Remotas



Existe, portanto, uma variedade de atividades que podem ser utilizadas para substituição da
obrigatoriedade de realização das atividades presenciais neste momento de crise, sem que seja,
necessariamente, adotada a figura da educação a distância.

Esta afirmação decorre, ainda, da definição clara do que é considerada atividade de educação a
distância, nos exatos termos do artigo 1º do Decreto n° 9.057/2017:

“Art. 1º Para os fins deste Decreto, considera-se educação a distância a modalidade
educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e
aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação,
com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação
compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais
da educação que estejam em lugares e tempos diversos.”

A caracterização da educação a distância pressupõe, necessariamente, que as atividades educativas
sejam desenvolvidas por “estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e tempos
diversos”.

Substituição – Atividades Remotas



Desse modo, as instituições podem adotar atividades remotas, inclusive, se considerarmos o conceito
de EaD trazido pelo artigo 1º do Decreto n° 9.057/2017, as aulas ministradas por docentes fora da sala
de aula e transmitidas, em tempo real, para os estudantes, pois não estaria presente o requisito de
atividades realizadas em “tempos diversos”.

Fundamental, para isso, é buscar, na medida do possível, manter a rotina acadêmica, sobretudo no
que diz respeito aos horários e turnos das atividades regulares, situação que não é típica da educação
a distância.

A transmissão de aulas em tempo real, por exemplo, deve ocorrer, sempre que possível, nos dias e
horários das aulas presenciais, caracterizando, assim, a participação de docentes e discentes ao
mesmo tempo, o que deixa evidente não se tratar de atividade de educação a distância.

Adotando a instituição a substituição permitida, é fundamental que as atividades desenvolvidas sejam
adequadamente lançadas no registro acadêmico, para que haja efetividade no acompanhamento do
cumprimento da carga horária das unidades curriculares e dos dias letivos.

Substituição – Ações



Contexto Contratual
Outro aspecto importante diz respeito à manutenção dos efeitos dos contratos de prestação de 
serviços educacionais, pois vem se avolumando as manifestações de discentes pela suspensão dos 
pagamentos ou, pelo menos, pela redução dos valores em decorrência da substituição das atividades 
presenciais pelas atividades em EaD, sob o argumento que sua adoção implica, necessariamente, em 
redução de custos.

A primeira premissa descabida desse raciocínio é a ideia de que esteja simplesmente ocorrendo a 
adoção de atividades em EaD por mera volição das instituições de ensino, o que não se mostra 
correto, pois a substituição foi a alternativa posta pelo poder público como forma de evitar a 
suspensão das atividades acadêmicas.

A segunda premissa descabida é a confusão entre atividades remotas e atividades de educação a 
distância, já diferenciadas no tópico anterior. A adoção de atividades remotas não pode ser 
confundida com a adoção de atividades de educação a distância. A questão dos contratos de 
prestação de serviços educacionais, embora sensível, demanda enfrentamento sem receios e com 
total transparência.



Importante registrar que o PROCON manifestou-se pela necessidade de manutenção do pagamento
das parcelas decorrentes dos contratos de prestação de serviços educacionais mesmo no caso das
instituições que tenham adotado a suspensão das atividades
(https://jc.ne10.uol.com.br/pernambuco/2020/03/5603015-procon-orienta-que-mensalidade-de-
escolas-devem-continuar-sendo-pagas-mesmo-durante-suspensao-das-aulas-por-causa-do-
coronavirus.html), sob o fundamento de se tratar de contrato de vigência semestral ou anual
(observado o regime de oferta de cada instituição).

A orientação foi manifestada no Estado de Pernambuco, em decorrência da suspensão das atividades
por determinação do Poder Público, situação semelhante à prevista na Portaria n° 343/2020, com as
alterações introduzidas pela Portaria n° 345/2020, porquanto a alteração da forma de atuação da
instituição de ensino decorreu de determinação legal emanada do poder público.

Eventual quebra contratual apta a ensejar o descumprimento das obrigações financeiras assumidas
pelo contratante somente restaria caracterizada, findo o período letivo contratado (semestre ou ano),
na hipótese de inobservância da carga horária e dos dias letivos previstos.

Cumprimento de Contratos

https://jc.ne10.uol.com.br/pernambuco/2020/03/5603015-procon-orienta-que-mensalidade-de-escolas-devem-continuar-sendo-pagas-mesmo-durante-suspensao-das-aulas-por-causa-do-coronavirus.html


É preciso considerar que as atividades remotas, assim como as atividades em EaD, sobretudo no caso
das instituições não credenciadas para atuação nesta modalidade e, portanto, sem condições já
instaladas para sua oferta, seja no que diz respeito às soluções tecnológicas, pedagógicas e de pessoal
especializado, demandam implementação de medidas céleres e não previstas em seu planejamento
econômico-financeiro.

A adoção dessas atividades, em curto espaço de tempo e em caráter emergencial, demanda esforço
institucional extraordinário, no sentido de obter as condições necessárias à substituição de suas
atividades presenciais por atividades remotas sem que haja redução da qualidade de sua oferta
educacional.

Essa substituição demanda, para a oferta de aulas remotas, nos dias, turnos e horários das aulas
presenciais, ainda que pelo período necessário à superação desse momento de crise, um preparo
pedagógico específico para que os docentes consigam atuar nessa nova forma de oferta educacional.

Custos Operacionais



A própria provisoriedade dessa substituição é aspecto que traz a sobrecarga ao planejamento
econômico-financeiro, pois implica em necessidade de aporte extraordinário de recursos, em
momento de crise, para implantação de medidas que poderão vir a ser revertidas em espaço de
tempo relativamente curto.

A necessidade de adequação da sistemática de atuação pedagógica e administrativa, demanda a
manutenção de seus corpos docente e técnico-administrativo, o aporte de recursos adicionais para
ampliação de sua infraestrutura de tecnologia e comunicação e a preparação de seus colaboradores
para a nova forma de atuação, de modo a assegurar a continuidade, sem perda da qualidade, das
atividades acadêmicas pelo período que perdurar a necessidade de distanciamento interpessoal.

A substituição das atividades presenciais por atividades remotas ou mesmo, em alguns casos, por
atividades em educação a distância, não trouxe uma redução de custos para as instituições de ensino,
mas sim um aumento imediato e inesperado desses custos, decorrente da excepcionalidade da
situação.

Custos Operacionais



Essa substituição, inclusive, foi apresentada às instituições por imposição do Poder Público, como
alternativa à imposição de suspensão de todas as atividades acadêmicas, pelo prazo inicial de 30 dias.

Entendendo que a mera suspensão se mostra mais gravosa para todos os integrantes da comunidade
acadêmica, inclusive para os estudantes, as instituições que optaram pela substituição das atividades
presenciais arcaram com um incremento imediato de custos.

Esse esforço decorreu de sua percepção da importância de manutenção de um mínimo possível de
normalidade na vida acadêmica e da garantia de atendimento às recomendações das autoridades de
saúde e da determinação emanada do Ministério da Educação.

A condição precípua a ser observada na substituição das atividades presenciais por atividades remotas
é a garantia da qualidade das atividades educacionais, aliada à garantia de cumprimento dos duzentos
dias de trabalho acadêmico que integram o ano letivo, da carga horária e do programa de todas as
unidades curriculares ofertadas.

Substituição X Suspensão



O entendimento pela necessidade de manutenção das condições contratuais pactuadas encontra-se,
inclusive, lastreado na Nota Técnica n° 14/2020/CGEMM/DPDC/SENACOM/MJ, emitida pela Secretaria
Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que assim conclui sua análise da
questão:

“Por fim, durante a epidemia em curso, entende-se que apenas nos casos em que não houver
outra possibilidade de recuperação da aula ou utilização de métodos on line, seja feito o
cancelamento do contrato ou pedido de desconto proporcional com a restituição total ou
parcial dos valores devidos, com uma sistemática de pagamento que preserve o direito do
consumidor mas não comprometa economicamente o prestador de serviço diante dos
efeitos sistêmicos que possam inviabilizar a futura continuidade da prestação de serviços.”

Manutenção Condições Contratuais



Assim, as instituições que optem pela substituição das atividades presenciais, deverão, além de
informar ao MEC as medidas adotadas, assim como os cursos e unidades curriculares atingidos,
apresentar essas mesmas informações para a comunidade acadêmica, juntamente com a previsão das
medidas para, vencido o prazo de substituição, assegurar a readequação do calendário acadêmico,
sobretudo considerando a necessidade de reposição das atividades de prática profissional de estágio e
de laboratórios, as quais, como já apontado, não podem ser objeto de substituição.

As instituições que optarem pela suspensão de todas as atividades, devem, juntamente com a
comunicação desta decisão à comunidade acadêmica, apresentar, o cronograma de reposição das
atividades atingidas pela suspensão, bem como a proposta de calendário acadêmico revisto,
observando, inicialmente, o prazo de 30 dias inicialmente estipulado pelas Portarias n° 343 e 345,
ambas de 2020.

Manutenção Condições Contratuais



Contexto Trabalhista
O terceiro aspecto que demanda atenção nesse momento diz respeito às relações de trabalho
mantidas com os integrantes dos corpos docente e técnico-administrativo, porquanto a Medida
Provisória n° 927, de 22 de março de 2020 trouxe algumas medidas que poderão ser adotadas nesse
momento de crise e durante a vigência do estado de calamidade, as quais serão individualmente
apresentadas adiante.



O teletrabalho pode ser adotado com observância dos seguintes aspectos:

• Empregador pode determinar, unilateralmente, que os empregados passem a laborar em regime de
teletrabalho, bem como o retorno ao regime presencial, mediante notificação com antecedência
mínima de 48 horas, dispensado o registro prévio da alteração no contrato individual de trabalho;

• Contrato escrito firmado previamente ou no prazo de 30 dias contado da mudança de regime de
trabalho deverá prever as disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou
fornecimento de equipamentos e infraestrutura necessária à adoção do teletrabalho e ao
reembolso de despesas suportadas pelo empregado e não previstas;

• Quando o empregado não possuir equipamentos e infraestrutura necessários, poderão ser
fornecidos pelo empregador sob a forma de comodato ou pagamento dos serviços de
infraestrutura sem que seja caracterizada verba de natureza salarial, devendo, em caso de
impossibilidade de tal fornecimento, ser a jornada normal computada como tempo de serviço
posto à disposição do empregador;

Teletrabalho (artigos 4º e seguintes)



• Tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de trabalho normal não
será considerado tempo à disposição do empregador, regime de prontidão ou sobreaviso, exceto
em caso de previsão expressa em acordo individual ou coletivo de trabalho;

• A adoção do regime de teletrabalho fica permitida para estagiários e aprendizes, observadas as
disposições trazidas pela MP n° 927/2020; e

• A adoção do regime de teletrabalho, nos termos da MP n° 927/2020, não resulta na incidência das
regulamentações sobre trabalho em teleatendimento e telemarketing.

Teletrabalho (artigos 4º e seguintes)



A antecipação de férias individuais pode ser adotada com observância dos seguintes aspectos:

• O empregador poderá conceder férias antecipadas aos empregados, em períodos não inferiores a 5
dias corridos, mesmo no caso de períodos aquisitivos ainda não completados, mediante notificação
com antecedência mínima de 48 horas, por escrito ou meio eletrônico, podendo o pagamento da
remuneração de férias ser feito juntamente com a remuneração regular (até o 5º dia útil do mês
subsequente) e o pagamento do terço constitucional poderá ser feito até a data limite para
pagamento do 13º salário (20.12.2020);

• Empregados que estejam no grupo de risco terão prioridade na concessão da antecipação de férias
individuais ou coletivas;

• As férias dos profissionais da área de saúde ou funções consideradas essenciais (previstos no
Decreto 10.292/2020), poderão ser interrompidas mediante comunicação formal, preferencialmente
com antecedência mínima de 48 horas;

Antecipação das férias individuais (artigos 6º e seguintes)



• Períodos futuros de férias poderão ser antecipados mediante negociação entre empregador e
empregador, formalizada em acordo individual escrito;

• Requerimento de conversão em pecúnia de 1/3 das férias estará sujeito à concordância do
empregado e, se for o caso, deverá ser remunerado até a data limite para pagamento do 13º salário
(20.12.2020);

• Ocorrendo dispensa do empregado, valores relativos à antecipação de férias ainda não adimplidos
deverão ser pagos juntamente com as verbas rescisórias.

Antecipação das férias individuais (artigos 6º e seguintes)



Férias coletivas poderão ser concedidas por decisão do empregador, atingindo todos os empregados
ou empregados de determinado(s) setor(es), com duração mínima de 5 dias corridos, mediante
notificação do conjunto de empregados afetados com antecedência mínima de 48 horas, dispensada a
comunicação ao órgão local do Ministério da Economia e ao sindicato da categoria.

Concessão de férias coletivas (artigos 11 e 12)

O empregador está autorizado a antecipar, unilateralmente, o gozo de feriados não religiosos,
mediante notificação ao grupo de empregados beneficiados, com antecedência mínima de 48 horas,
podendo haver sua utilização para compensação em bancos de horas.

A antecipação de feriados religiosos dependerá de concordância do empregado, mediante
formalização em acordo individual escrito.

Aproveitamento e antecipação de feriados (artigos 13)



O empregador poderá interromper as atividades e constituir regime especial de compensação de
jornada, por meio de banco de horas, em seu favor ou do empregado, mediante acordo coletivo ou
individual formal, para compensação no prazo máximo de 18 meses, contado do encerramento do
estado de calamidade pública, observadas as seguintes condições:

• A compensação do tempo necessária à recuperação do período interrompido poderá ser
determinada pelo empregador, independentemente de convenção coletiva ou acordo individual ou
coletivo, mediante prorrogação da jornada diária em até 2 horas, respeitado o limite diário de 10
horas de jornada de trabalho.

Banco de horas (artigo 14)



Durante o estado de calamidade, fica suspensa a obrigatoriedade de realização dos exames médicos
ocupacionais, clínicos e complementares, exceto os demissionais, devendo tais exames ser realizados
no prazo de 60 dias, contado do encerramento do estado de calamidade.

Se o médico coordenador do programa de controle médico e saúde ocupacional considerar que tal
suspensão representa risco para a saúde do empregado, 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 180 dias.

Suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no 
trabalho (artigos 15 e seguintes)



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 quais
deverão ser realizados no prazo de 90 dias, contado da data de encerramento do estado de
calamidade pública, podendo ser realizados na modalidade a distância, cabendo ao empregador, neste
caso, observar os conteúdos práticos, de modo a garantir que as atividades sejam executadas com
segurança.

Fica permitida a manutenção das comissões internas de prevenção de acidentes poderão ser mantidas
até o encerramento do estado de calamidade pública e a suspensão de eventuais processos eleitorais
em andamento.

Suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no 
trabalho (artigos 15 e seguintes)



Está suspensa a exigibilidade dos recolhimentos do FGTS referente às competências de março, abril e
maio de 2020, com vencimento em abril, maio e junho de 2020, respectivamente, prerrogativa que
poderá ser adotada por todos os empregadores, independentemente de número de empregados,
regime de tributação, natureza jurídica, ramo atividade econômica e de adesão prévia.

O recolhimento do FGTS das mencionadas competências poderá ser realizado em até seis parcelas
mensais, com vencimento no 7º dia de cada mês, a partir de julho de 2020, sem a incidência da
atualização, da multa e dos encargos previstos no art. 22 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, desde
que o empregador declare, até 20.6.2020, as informações, nos termos do disposto no inciso IV do
caput do art. 32 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e no Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999,
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

Diferimento do recolhimento do FGTS 
(artigos 19 e seguintes)



• 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 nos termos do disposto no art.
22 da Lei nº 8.036, de 1990.

Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, a suspensão permitida fica resolvida, observadas as
seguintes condições:

• Empregador fica obrigado a promover o recolhimento dos valores correspondentes, sem incidência
da multa e dos encargos devidos nos termos do disposto no art. 22 da Lei nº 8.036, de 1990, desde
que efetuado dentro do prazo legal estabelecido para sua realização;

• Empregador fica obrigado a promover o depósito dos valores previstos no art. 18 da Lei nº 8.036, de
1990; e

• Eventuais parcelas vincendas terão data de vencimento antecipada para o prazo aplicável ao
recolhimento previsto no art. 18 da Lei nº 8.036, de 1990.

Diferimento do recolhimento do FGTS 
(artigos 19 e seguintes)



O inadimplemento das parcelas decorrentes da suspensão de recolhimento, em caso de
inadimplemento no tempo e modo devidos, estará sujeito à multa e aos encargos devidos nos termos
do disposto no art. 22 da Lei nº 8.036, de 1990 bem como ocasionaria o bloqueio do certificado de
regularidade do FGTS.

O prazo prescricional dos débitos relativos às contribuições do FGTS tem sua contagem suspensa pelo
prazo de 120 dias.

Os certificados de regularidade emitidos anteriormente à entrada em vigor da MP n° 927/2020 tem
seu prazo prorrogado por 90 dias, e os parcelamentos de débito do FGTS em curso com parcelas a
vencer nos meses de março, abril e maio de 2020 não impedirão a emissão dos certificados de
regularidade.

Diferimento do recolhimento do FGTS 
(artigos 19 e seguintes)



Além das medidas acima elencadas, a MP n° 927/2020 tratou, também, de outras disposições em
matéria trabalhista, que serão pontuadas adiante:

Os prazos processuais para apresentação de defesa e recurso no âmbito de processos administrativos
originados de autos de infração trabalhista e notificações de débito do FGTS ficam suspensos pelo
prazo de 180 dias, contado da entrada em vigor da referida medida provisória.

Os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados de natureza ocupacional, exceto
quando houver comprovação do nexo causal.

Acordos e convenções coletivas vencidos ou vincendos, no prazo de 180 dias contado da entrada em
vigor da medida provisória poderão ser prorrogados, a critério do empregador, pelo prazo de 90 dias,
após o termo final dos 180 dias previstos.

Outras disposições



No período de 180 dias contado da entrada em vigor da MP n° 927/2020, a atuação dos Auditores
Fiscais do Trabalho do Ministério da Economia terá caráter orientador, exceto quanto às seguintes
irregularidades:

• Falta de registro de empregado, a partir de denúncias;

• Situações de grava e iminente risco, apenas para as irregularidades imediatamente relacionadas à
configuração da situação;

• Ocorrência de acidente de trabalho fatal apurado por meio de procedimento fiscal de análise de
acidente, somente para as irregularidades imediatamente relacionadas às causas do acidente; e

• Trabalho em condições análogas às de escravo ou trabalho infantil.

A adoção do regime de teletrabalho, nos termos da MP n° 927/2020, não resulta na incidência das
regulamentações sobre trabalho em teleatendimento e telemarketing.

Outras disposições



As medidas trabalhistas adotadas pelos empregadores, desde que não contrariem o disposto na
Medida Provisória n° 927/2020, no período de 30 dias anteriores à sua entrada em vigor, ficam
convalidadas, sendo conveniente informar aos empregados afetados acerca da convalidação.

Convalidação de medidas trabalhistas
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