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O presente estudo tem a finalidade de trazer uma análise, de forma objetiva, das
modificações das normas trabalhistas para enfrentamento ao Coronavírus (COVID
19). Para tanto, necessário se faz analisarmos, por ordem cronológica, como
começou o enfrentamento da doença no Brasil.
 

A organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, no dia 11/03/2020, a pandemia do
Covid-19, doença causada pelo novo Coronavírus (Sars-Cov-2). Segundo o órgão, o
número de pacientes infectados e de mortes em Países atingidos deveria aumentar
nos próximos dias e semanas.
 

O Brasil, no dia 20/03/2020, reconheceu através do Decreto Legislativo n.º 06, o
estado de calamidade pública, permitindo assim que o Executivo gastasse mais do
que o previsto e desobedecesse as metas fiscais para custear ações de combate à
pandemia.

 

No dia 22/03/2020, foi publicada a Medida Provisória n.º 927/2020, que dispôs sobre
as medidas trabalhistas 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).

 

Logo em seguida, a Medida Provisória n.º 928/2020 revogou o art.18 da MP n.º
927/2020, o qual disciplinava a suspensão do contrato de trabalho.

 

O Estado do Rio Grande do Norte publicou também, no dia 20/03/2020, o
Decreto Estadual n.º 29.541/2020, que define medidas restritivas temporárias
adicionais para o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de
Importância Internacional decorrente do novo Coronavírus (COVID-19),

posteriormente renovadas as referidas medidas através do Decreto Estadual n.

29.600, de 08/04/2020.

 

Já no dia 01/04/2020 foi publicada a Medida Provisória n.º 936/2020, que instituiu o
Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispôs sobre
medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de
calamidade pública.

 

Com a finalidade de minimizar os prejuízos causados em decorrência da pandemia
do Coronavírus, restou editada a Medida Provisória n.º 944/2020, que instituiu o
Programa Emergencial de Suporte a Empregos destinado à realização de
operações de crédito com empresários, sociedades empresárias e sociedades
cooperativas, excetuadas as sociedades de crédito, com a finalidade de pagamento
de folha salarial de seus empregados.
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E, por fim, no último dia 07/04/2020, através da Medida Provisória n.º
946/2020, deu-se a extinção do Fundo PIS-Pasep, com transferência do seu
patrimônio para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, além de
autorizada a realização de saques temporários do FGTS.

 

Destacamos que, até a confecção do presente estudo, estas eram as normas que
estavam em vigor, disciplinando sobre as questões trabalhistas para enfrentamento
ao Coronavírus, merecendo destacar que, como estamos vivendo um estado de
calamidade pública e que a cada dia novas normas são editadas, não temos a
finalidade de encerrar a discussão sobre o assunto, mas apenas analisar as normas
vigentes para que os empregadores e empregados tenham ciência do novo
formato jurídico que se apresenta.

 

Nunca é demais lembrar que as Medidas Provisórias publicadas possuem a
finalidade de preservar o emprego e a renda, garantir a continuidade das atividades
laborais e empresariais, além de reduzir o impacto social decorrente das
consequências do estado de calamidade pública e de emergência de saúde
pública.

 

Não custa ressaltar que todas essas medidas foram flexibilizadas pelas
Medidas Provisórias, não são condições impositivas, cabendo a cada
empregador analisar o seu caso concreto, de acordo com as peculiaridades do
ramo de atividade, para, ao final desse estudo, decidir pela adoção ou não das
mesmas.

 

Por outro lado, necessário destacar que com a análise dos novos regramentos
trabalhistas por parte da empresa com a orientação da sua assessoria jurídica, setor
contábil e com o departamento de recursos humanos, a decisão será tomada de
forma mais abalizada, minimizando assim a possibilidade de decisões equivocadas.
 

O momento atual exige mais do que nunca planejamento e tomada de decisões
urgentes, não se pode ficar esperando a cada dia que novas normas trabalhistas
entrem em vigor. O empregador deverá adotar as medidas de forma imediata, a
cada norma editada e de acordo com o cenário da sua empresa, visando a
minimização dos prejuízos.
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A Medida Provisória n.º 927/2020, publicada em 22/03/2020, dispõe sobre as
medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública e da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
Coronavírus (covid-19), sendo a primeira norma a disciplinar sobre a matéria.

 

A referida MP disciplinou questões muito interessantes e importantes que o
empregador poderá adotar, de forma imediata, visando o enfrentamento do atual
momento vivido por todos, em especial, sobre o teletrabalho, antecipação de férias
individuais, a concessão de férias coletivas, aproveitamento e a antecipação de
feriados, banco de horas, suspensão de exigências administrativas em segurança e
saúde no trabalho, sobre o diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço – FGTS, atividades insalubres, suspensão dos prazos
administrativos, acordos e convenções coletivas, suspensão das autuações por parte
dos Auditores Fiscais do Ministério da Economia e antecipação do pagamento do
abono salarial.
 

Esclarecemos, desde logo, que as medidas que forem compatíveis com o labor
do empregado doméstico são aplicáveis de forma imediata, até porque, não
houve vedação legal neste sentido, sendo ainda destacado que as medidas em
exame serão adotadas durante o estado de calamidade pública.

 

TELETRABALHO
 

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.

 

O empregado deverá ser notificado com antecedência de, no mínimo quarenta e
oito horas, por escrito ou por meio eletrônico.

 

ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS
 

O empregador informará ao empregado sobre a antecipação de suas férias, com
antecedência de, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas, por escrito ou por meio
eletrônico, com a indicação do período a ser gozado pelo empregado, não
podendo ser gozadas em períodos inferiores a 5 (cinco) dias corridos e poderão ser
concedidas por ato do empregador, ainda que o período aquisitivo a elas relativo
não tenha transcorrido.

 

O empregador poderá optar por efetuar o pagamento do adicional de um terço de
férias após sua concessão, até o dia 20/12/2020 e o pagamento das férias poderá ser
efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias.
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Na hipótese de dispensa do empregado, o empregador pagará, juntamente com o
pagamento dos haveres rescisórios, os valores ainda não adimplidos relativos às
férias. 
 

CONCESSÃO DE FÉRIAS COLETIVAS
 

O empregador poderá, a seu critério, conceder férias coletivas e deverá notificar o
conjunto de empregados afetados com antecedência de, no mínimo, 48 (quarenta
e oito) horas, não aplicáveis o limite máximo de períodos anuais e o limite mínimo
de dias corridos previstos na CLT.

 

Ficam dispensadas a comunicação prévia ao órgão local do Ministério da Economia
e a comunicação aos sindicatos representativos da categoria profissional.
 

APROVEITAMENTO E A ANTECIPAÇÃO DE FERIADOS
 

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, 48 (quarenta e oito) horas, mediante indicação expressa dos feriados
aproveitados.
 

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.

 

BANCO DE HORAS
 

Ficam autorizadas a interrupção das atividades pelo empregador e a constituição
de regime especial de compensação de jornada, 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 no prazo de até 18 (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 2 (duas) horas, que não poderá
exceder 10 (dez) horas diárias. A compensação do saldo de horas poderá ser
determinada pelo empregador independentemente de convenção coletiva ou
acordo individual ou coletivo.
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SUSPENSÃO DE EXIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS EM SEGURANÇA E SAÚDE
NO TRABALHO
 

Fica suspensa a obrigatoriedade de realização dos exames médicos
ocupacionais, clínicos e complementares, exceto dos exames demissionais.

 

Os exames serão realizados no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data de
encerramento do estado de calamidade pública,  podendo o exame
demissional ser dispensado, caso o exame médico ocupacional mais recente
tenha sido realizado há menos de 180 (cento e oitenta) dias.

 

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
90 (noventa) dias, contado da data de encerramento do estado de calamidade
pública.

 

DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE
SERVIÇO - FGTS
 

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 dessa prerrogativa, independentemente
do número de empregados, do regime de tributação, da natureza jurídica, 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 março, abril e
maio/2020  será quitado em até 6 (seis) parcelas mensais, com vencimento no
sétimo dia de cada mês, a partir de julho de 2020.

 

Para usufruir da prerrogativa em tela, o empregador fica obrigado a declarar as
informações, até 20 de junho de 2020. 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, caso seja efetuado dentro do prazo legal estabelecido para sua realização e
ao depósito dos valores previstos na norma.

 

Os prazos dos certificados de regularidade emitidos anteriormente à data de
entrada em vigor desta Medida Provisória serão prorrogados por 90 (noventa) dias.
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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.

 

ATIVIDADES INSALUBRES
 

É permitido aos estabelecimentos de saúde, mediante acordo individual escrito,

mesmo para as atividades insalubres e para a jornada de 12 (doze) horas de trabalho
por 36 (trinta e seis) horas de descanso, prorrogar a jornada de trabalho e adotar
escalas de horas suplementares entre a 13ª (décima terceira) e a 24º (vigésima
quarta) hora do intervalo interjornada, sem que haja penalidade administrativa,

garantido o repouso semanal remunerado.

 

SUSPENSÃO DOS PRAZOS ADMINISTRATIVOS
 

Durante o período de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data de entrada em
vigor da Medida Provisória 927/2020, os prazos processuais para apresentação de
defesa e recurso no âmbito de processos administrativos originados a partir de
autos de infração trabalhistas e notificações de débito de FGTS ficam suspensos.
 

ACORDOS E CONVENÇÕES COLETIVAS
 

Os acordos e as convenções coletivos vencidos ou vincendos, no prazo de 180
(cento e oitenta) dias, contado da data de entrada em vigor da referida Medida
Provisória, poderão ser prorrogados, a critério do empregador, pelo prazo de 90
(noventa) dias, após o termo final deste prazo.

 

SUSPENSÃO DAS AUTUAÇÕES POR PARTE DOS AUDITORES FISCAIS DO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
 

Durante o período de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data de entrada em
vigor da Medida Provisória,  os Auditores Fiscais do Trabalho do Ministério da
Economia atuarão de maneira orientadora, exceto quanto às seguintes
irregularidades: falta de registro de empregado, a partir de denúncias, situações de
grave e iminente risco, somente 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.
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ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL.
 

No ano de 2020, o pagamento do abono anual ao beneficiário da previdência
social que, durante este ano, tenha recebido auxílio-doença, auxílio-acidente
ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão será efetuado em duas
parcelas, excepcionalmente, da seguinte forma: a primeira parcela
corresponderá a cinquenta por cento do valor do benefício devido no mês de
abril e será paga juntamente com os benefícios dessa competência; e a
segunda parcela corresponderá à diferença entre o valor total do abono anual
e o valor da parcela antecipada e será paga juntamente com os benefícios da
competência maio.
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A Medida Provisória n.º 936/2020, publicada no dia 01/04/2020, instituiu o Programa
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispôs sobre medidas
trabalhistas complementares 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).

 

O Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, com aplicação
durante o estado de calamidade pública, possui os seguintes objetivos: preservar o
emprego e a renda, garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais e
reduzir o impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade
pública e de emergência de saúde pública.

 

São medidas do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda o
pagamento de Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda a
redução proporcional de jornada de trabalho e de salários e a suspensão
temporária do contrato de trabalho.

 

Não temos dúvidas que esta MP era mais aguardada por parte dos empregadores,
tendo em vista que trouxe reflexos diretos às atividades empresariais, com
consequências econômicas que farão com que ocorra a opção pelo não
desligamento dos empregados e sim a manutenção do emprego.

 

O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda será custeado
com recursos da União. O empregador informará ao Ministério da Economia a
redução da jornada de trabalho e de salário ou a suspensão temporária do contrato
de trabalho, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da celebração do acordo. A
primeira parcela será paga no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da
celebração do acordo, desde que a celebração do acordo seja informada no prazo
de 10 (dez) dias.
 

Esclarecemos, desde logo, que a redução proporcional da jornada de trabalho e de
salário e a suspensão temporária do contrato de trabalho são aplicáveis ao
empregado doméstico e aos contratos de trabalho de aprendizagem e de jornada
parcial, sendo ainda destacado que as medidas em exame serão adotadas pelos
empregadores durante o estado de calamidade pública.

 

REDUÇÃO PROPORCIONAL DA JORNADA DE TRABALHO E DE SALÁRIO
 

O empregador poderá acordar a redução proporcional da jornada de trabalho e de
salário de seus empregados, por até 90 (noventa) noventa dias, observados os
seguintes requisitos: preservação do valor do salário-hora de trabalho,
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observados os seguintes requisitos: preservação do valor do salário-hora de
trabalho, pactuação por acordo individual escrito entre empregador e
empregado, que será encaminhado ao empregado com antecedência de, no
mínimo, 2 (dois) dias corridos e redução da jornada de trabalho e de salário,

exclusivamente, nos seguintes percentuais: a) 25% (vinte e cinco por cento); b)

50% (cinquenta por cento); ou c) 70% (setenta por cento).

 

A jornada de trabalho e o salário pago anteriormente serão restabelecidos no
prazo de 2 (dois) dias corridos, contado: da cessação do estado de calamidade
pública, da data estabelecida no acordo individual como termo de
encerramento do período e redução pactuado ou da data de comunicação do
empregador que informe ao empregado sobre a sua decisão de antecipar o
fim do período de redução pactuado.

 

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONTRATO DE TRABALHO
 

O empregador poderá acordar a suspensão temporária do contrato de
trabalho de seus empregados, pelo prazo máximo de 60 (sessenta) dias, que
poderá ser fracionado em até dois períodos de 30 (trinta) trinta dias.

 

A suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada por acordo
individual escrito entre empregador e empregado, que será encaminhado ao
empregado com antecedência de, no mínimo, 2 (dois) dias corridos.

 

Durante o período de suspensão temporária do contrato, o empregado fará jus a
todos os benefícios concedidos pelo empregador aos seus empregados e ficará
autorizado a recolher para o Regime Geral de Previdência Social na qualidade de
segurado facultativo.

 

O contrato de trabalho será restabelecido no prazo de 2 (dois) dias corridos,

contado da cessação do estado de calamidade pública, da data estabelecida
no acordo individual como termo de encerramento do período e suspensão
pactuado ou da data de comunicação do empregador que informe ao
empregado sobre a sua decisão de antecipar o fim do período de suspensão
pactuado.

 

Se, durante o período de suspensão temporária do contrato de trabalho, o
empregado mantiver as atividades de trabalho, ainda que parcialmente, por
meio de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, ficará
descaracterizada a suspensão temporária do contrato de trabalho e o
empregador estará sujeito.
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A empresa que tiver auferido, no ano-calendário de 2019, receita bruta superior
a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), somente poderá
suspender o contrato de trabalho de seus empregados mediante o pagamento
de ajuda compensatória mensal no valor de 30% (trinta por cento) do valor do
salário do empregado, durante o período da suspensão temporária de trabalho
pactuado.

 

A  ajuda compensatória mensal deverá ter o valor definido no acordo individual
pactuado ou em negociação coletiva, terá natureza indenizatória, não integrará a
base de cálculo do imposto sobre a renda retido na fonte ou da declaração de
ajuste anual do imposto sobre a renda da pessoa física do empregado, não
integrará a base de cálculo da contribuição previdenciária e dos demais tributos
incidentes sobre a folha de salários, não integrará a base de cálculo do valor devido
ao FGTS e poderá ser excluída do lucro líquido para fins de determinação do
imposto sobre a renda da pessoa jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real.
 

Fica reconhecida a garantia provisória no emprego ao empregado que receber
o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, em
decorrência da redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão
temporária do contrato de trabalho de que trata e referida Medida Provisória,

durante o período acordado de redução da jornada de trabalho e de salário ou
de suspensão temporária do contrato de trabalho e após o restabelecimento
da jornada de trabalho e de salário ou do encerramento da suspensão
temporária do contrato de trabalho, por período equivalente ao acordado para
a redução ou a suspensão.

 

A dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período de garantia
provisória no emprego previsto na norma  sujeitará o empregador ao
pagamento, além das parcelas rescisórias previstas na legislação em vigor, de
indenização no valor de: - 50% (cinquenta por cento) do salário a que o
empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego, na
hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário igual ou superior a
25% (vinte e cinco por cento) e inferior a 50% (cinquenta por cento); - 75%

(setenta e cinco por cento) do salário a que o empregado teria direito no
período de garantia provisória no emprego, na hipótese de redução de jornada
de trabalho e de salário igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) e
inferior a 70% (setenta por cento) ou 100% (cem por cento) do salário a que o
empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego, nas
hipóteses de redução de jornada de trabalho e de salário em percentual
superior a 70% (setenta por cento) ou de suspensão temporária do contrato de
trabalho.
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QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Durante o estado de calamidade pública, o curso ou o programa de
qualificação profissional poderá ser oferecido pelo empregador
exclusivamente na modalidade não presencial, e terá duração não inferior a
um mês e nem superior a três meses, poderão ser utilizados meios eletrônicos
para atendimento dos requisitos formais previstos na norma, inclusive para
convocação, deliberação, decisão, formalização e publicidade de convenção
ou de acordo coletivo de trabalho.

 

PRAZOS
 

Os prazos previstos no Título VI da CLT ficam reduzidos pela metade
 

TRABALHO INTERMITENTE
 

O empregado com contrato de trabalho intermitente formalizado até a data
de publicação desta Medida Provisória, fará jus ao benefício emergencial
mensal no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), pelo período de três meses.

 

As medidas serão implementadas por meio de acordo individual ou de
negociação coletiva aos empregados com salário igual ou inferior a R$ 3.135,00
(três mil, cento e trinta e cinco reais) ou portadores de diploma de nível
superior e que percebam salário mensal igual a R$ 12.202,12 (doze mil,
duzentos e dois reais e doze centavos).

 

Para os empregados não enquadrados nos valores salarias acima, as medidas
somente poderão ser estabelecidas por convenção ou acordo coletivo,

ressalvada a redução de jornada de trabalho e de salário de 25% (vinte e cinco
por cento), que poderá ser pactuada por acordo individual.

MP  936 /2020
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No dia 06/04/2020, o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski,
analisando o pedido da Rede Sustentabilidade, que em síntese, sustenta que a MP
936/2020 viola o artigo 7º, VI, XIII e XXVI e artigo 8º, III e VI da Constituição Federal,
deferiu medida liminar ad referendum do Plenário do STF, dando interpretação
conforme a Constituição ao parágrafo 4º do art. 11 da Medida Provisória n.º
936/2020, assentando que os acordos individuais de redução de jornada e de salário
ou de suspensão temporária de contrato de trabalho, deverão ser comunicadas
pelos empregadores ao respectivo sindicato laboral, no prazo de 10 (dez) dias
corridos, contados da data da sua celebração, para que este, querendo, deflagre a
negociação coletiva, importando sua inercia em anuência com o acordado pelas
partes.
 

Advertimos, desde já, que a análise da decisão em exame ocorrerá de forma
didática, não se aprofundando nos aspectos legais, até porque esta não é a
finalidade deste trabalho no momento.

 

Assim sendo, constata-se sem maiores esforços, que não houve a suspensão de
qualquer dispositivo legal contido na MP n.º 936/2020, permanecendo, portanto, a
sua eficácia plena de todos os dispositivos ali inseridos, tendo apenas e tão somente
ocorrido a inserção de uma cláusula impositiva e obrigatória que passou a ser a
comunicação pelos empregadores ao respectivo sindicato laboral, no prazo de 10
(dez) dias corridos, contados da data da sua celebração, para que este, querendo,

deflagre a negociação coletiva, importando sua inercia em anuência com o
acordado pelas partes.
 

Acontece que, um aspecto relevante necessita ser registrado, que diz respeito ao
prazo de resposta por parte do Sindicato laboral, posto que, o artigo 617 da CLT
dispõe sobre o prazo de 08 (oito) dias, no entanto, a Medida Provisória n.º 936/2020,

no seu artigo 17, III, disciplinou que os prazos contidos no Título VI da CLT seriam
reduzidos a metade.

 

Portanto, entendemos que o prazo de resposta do Sindicato laboral ao empregador
é de 04 (quatro) dias e não de 08 (oito) dias.
 

Por outro lado, estamos diante de uma decisão provisória, proferida de forma
monocrática, cujo conteúdo e extensão dos seus efeitos será apreciada no próximo
dia 16/04/2020 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.
 

Não temos dúvidas que a decisão proferida trouxe uma insegurança jurídica sem
precedentes e que vai na contramão da finalidade das Medidas Provisórias editadas,
que possuem a finalidade precípua de manutenção do emprego e renda e
necessita assim, de forma obrigatória, que ocorra a flexibilização das normas
trabalhistas.

A  DECISÃO  LIMINAR  DO  STF
PROFERIDA  NA  ADI  N .  6 .363
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Friso que o Ministro Ricardo Lewandowski, no dia 13/04/2020, julgando os
embargos de declaração opostos pela Advocacia Geral da União, esclareceu
que para afastar quaisquer dúvidas, 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
Consolidação das Leis do Trabalho, agora reduzidos pela metade pelo art. 17,

III, daquele ato presidencial.
 

Foi ressalvado ainda pelo Ministro, sobre a possibilidade de adesão por parte
do empregado à convenção ou acordo coletivo posteriormente firmados, os
quais prevalecerão sobre os acordos individuais naquilo que com eles
conflitarem, observando-se o princípio da norma mais favorável. Na inércia do
sindicato, subsistirão integralmente os acordos individuais tal como pacutado
originalmente pelas partes.

 

Por fim, aconselhamos que todos os procedimentos administrativos realizados
ou em curso, que visam a redução proporcional da jornada de trabalho e
salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho sejam mantidos,

devendo apenas, neste momento, ocorrer a comunicação da formalização dos
instrumentos ao Sindicato laboral no prazo de 10 (dez) dias, enviando-lhe
cópia do acordo individual de contrato de trabalho formalizado.

 

Acreditamos que o plenário do STF analisará a matéria a luz da prudência, cautela e
razoabilidade, flexibilizando as normas trabalhistas diante do estado de calamidade
pública provocado pela pandemia do Coronavírus e entendendo pela
constitucionalidade da celebração de acordo individual de contrato de trabalho
para redução proporcional da jornada de trabalho e salário ou a suspensão
temporária do contrato de trabalho.

A  DECISÃO  LIMINAR  DO  STF
PROFERIDA  NA  ADI  N .  6 .363
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A Medida Provisória n.º 944/2020 instituiu o Programa Emergencial de Suporte a
Empregos, destinado à realização de operações de crédito com empresários,
sociedades empresárias e sociedades cooperativas, excetuadas as sociedades de
crédito, com a finalidade de pagamento de folha salarial de seus empregados.
 

O Programa Emergencial de Suporte a Empregos é destinado às pessoas jurídicas a
que se refere o art. 1º, com receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 (trezentos e
sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais),
calculada com base no exercício de 2019. 

 

As linhas de crédito concedidas no âmbito do Programa Emergencial de Suporte a
Empregos abrangerão a totalidade da folha de pagamento do contratante, pelo
período de 2 (dois) meses, limitadas ao valor equivalente a até 2 (duas) vezes o
salário-mínimo por empregado e serão destinadas exclusivamente ao
processamento das folhas de pagamento.

 

Para terem acesso às linhas de crédito do Programa Emergencial de Suporte a
Empregos, as pessoas jurídicas deverão ter a sua folha de pagamento processada
por instituição financeira participante. Poderão participar do Programa Emergencial
de Suporte a Empregos todas as instituições financeiras sujeitas à supervisão do
Banco Central do Brasil.
 

As pessoas que contratarem as linhas de crédito no âmbito do Programa
Emergencial de Suporte a Empregos assumirão contratualmente as seguintes
obrigações: fornecer informações verídicas, não utilizar os recursos para finalidades
distintas do pagamento de seus empregados e 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 o recebimento da
última parcela da linha de crédito.

 

O não atendimento a qualquer das obrigações implica o vencimento antecipado
da dívida.

 

As instituições financeiras participantes poderão formalizar operações de crédito no
âmbito do Programa Emergencial de Suporte a Empregos, até 30 de junho de
2020, observados os seguintes requisitos: a) taxa de juros de três inteiros e setenta e
cinco centésimos por cento ao ano sobre o valor concedido; b) prazo de 36
(trinta e seis) meses para o pagamento; e c) carência de seis meses para início
do pagamento, com capitalização de juros durante esse período.

MP  944 /2020
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No último dia 07/04/2020, através da Medida Provisória n.º 946/2020, foi
disciplinada a extinção do Fundo PIS-Pasep e transferência do seu patrimônio
para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, a partir de 31 de maio de 2020,

além da autorização para a realização de saques temporários do FGTS.

 

De acordo com a medida, 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.
 

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.

 

As contas vinculadas individuais dos participantes do Fundo PIS-Pasep, mantidas
pelo FGTS após a transferência, passam a ser remuneradas pelos mesmos critérios
aplicáveis às contas vinculadas do FGTS e poderão ser livremente movimentadas, a
qualquer tempo.

 

Ficará disponível 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 e da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente da pandemia de Coronavírus (covid-19), o saque de
recursos até o limite de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) por trabalhador.
 

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

 

Não estarão disponíveis para o saque os valores bloqueados, sendo os saques
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.

MP  946 /2020
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O trabalhador poderá, na hipótese do crédito automático até 30 de agosto de 2020,

solicitar o desfazimento do crédito, conforme procedimento a ser definido pelo
agente operador do FGTS.

 

A transferência para outra instituição financeira não poderá acarretar cobrança de
tarifa pela instituição financeira.

MP  946 /2020
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Não temos dúvidas de que o momento que todos nós estamos passando,

provocado pela pandemia do Coronavírus (COVID 19), é único, tendo em vista
que nunca tinha ocorrido uma situação desta natureza e que passou a afetar
de forma direta a saúde e a situação econômica de todo cidadão brasileiro e
do mundo.

 

Por outro lado, temos que ser otimistas, a adotar ações rápidas e planejadas, para
que possamos sair da crise em comento, preparados para permanecer no mercado
cada vez mais competitivo.

 

É preciso agora esquecer um pouco as lamentações, não cruzar os braços, ter força
e coragem para enfrentar os novos desafios, que não são poucos, sendo necessária
serenidade para sabermos que esse momento irá passar e que estamos juntos
para enfrentar as adversidades.
 

Empreender no Brasil não é tarefa fácil, mas sabemos que a classe empresarial tem
a sua força produtiva e esperamos que quem gera milhões de empregos possa ter o
reconhecimento e os benefícios necessários para manutenção em atividade por
parte do Governo Federal, Estadual e Municipal.
 

O LTS ADVOGADOS permanece com a sua missão de prestar um serviço
advocatício de excelência nas suas diversas áreas de atuação, sempre com foco no
cliente e prestando consultoria preventiva e assessoramento seja na esfera
administrativa e/ou na esfera judicial.
 

Continuamos a sua disposição através de contato via ferramentas eletrônicas, tais
como email, whatsApp, skipe, etc e, sempre que for necessário, estamos preparados
com toda a nossa equipe para participar de videoconferências.
 

 

KLEVELANDO SANTOS
SÓCIO DO LTS ADVOGADOS.

KLEVELANDOSANTOS@LTSADVOGADOS.COM.BR

CONSIDERAÇÕES  FINAIS
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