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Prezados clientes e parceiros,

 

O Estado brasileiro como um todo atravessa um momento delicado e

sem precedentes para a geração atual.

 

A presente crise sanitária em decorrência da disseminação do COVID-19

requer a adoção de medidas e ações conjuntas em diversas frentes, que

tenham como objetivo o controle da disseminação do vírus, a saúde e

segurança da população e busquem ainda minimizar os impactos

econômicos financeiros do país.

 

Uma missão árdua e um grande desafio para o governo que vem criando

modelos e adotando medidas de forma embrionária para combater o

presente estado de calamidade pública.

 

Sendo assim, a Nelson Wilians & Advogados Associados fará um briefing

sobre as recentes medidas adotadas pelo Estado (medidas provisórias,

decretos, resoluções e legislações em gerais)  com objetivo de informar,

atualizar, orientar e resguardar seus clientes e parceiros.

 

A aplicação das medidas expostas no presente boletim informativo deve

ser analisada de acordo com o caso específico, dependendo de prévia

consulta de forma mais detalhada. Para tanto, torna-se necessária a

avaliação de um especialista que, por certo, indicará as medidas para

redução do risco na aplicação das referidas ações e a consequente

obtenção do melhor resultado.

 

Colocando-se totalmente à disposição neste momento para os devidos

esclarecimentos e possível adoção das medidas necessárias, estamos

torcendo e contribuindo com a sociedade para que passemos por esse

momento difícil ainda mais fortes.

 

 

INTRODUÇÃO



PANORAMA E
OBJETIVOS DO

PRESENTE
INFORMATIVO

A Medida Provisória nº 936 publicada em 01 de Abril de 2020 institui o

Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda,

dispondo sobre ações complementares para enfretamento do estado de

calamidade pública decorrente do COVID-19.

 

O momento atual exige um plano de ação específico objetivando reduzir

ao máximo o impacto nas relações trabalhistas para que empregados e

empregadores mantenham de forma saudável tanto os contratos

vigentes, quanto a própria empresa. 

 

Assim, a Medida Provisória nº 936 possui como principais objetivos

preservar o emprego e  renda, garantir a continuidade das atividades

laborais e empresariais bem como reduzir o impacto social em virtude

do novo Coronavirus.

 

Através deste Informativo nos propomos a analisar os principais pontos e

impactos, tanto aos empresários quanto aos empregados, decorrentes

da edição da MP nº 936/2020.
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MEDIDAS ESTABELECIDAS PARA ENFRENTAMENTO AO
ESTADO DE CALAMIDADE
 

O pagamento do Benefício Emergencial, a redução temporária e

proporcional da jornada de trabalho e de salários, além das suspensões

temporárias do contrato de trabalho são as medidas estabelecidas para

enfrentamento ao estado de calamidade que serão coordenadas, executas,

monitoradas e avaliadas pelo Ministério da Economia.

 

O Benefício criado pela Medida Provisória é valido apenas quando ocorrer a

redução da jornada e do salário de forma proporcional ou nos casos de

suspensão temporária do contrato de trabalho, sendo certo que será pago

com recursos da União.

 

 

 

 INÍCIO DA VIGÊNCIA DO BENEFÍCIO
 
Ocorrendo as hipóteses previstas na Medida Provisória para concessão do

Benefício Emergencial, a primeira parcela será quitada em até 30 dias

contados da celebração do acordo firmado entre empregado e empregador,

desde que este último comunique o Ministério da Economia em até 10 dias

após o referido acordo, sob pena da manutenção das condições e cláusulas

do contrato de trabalho vigentes.

 

Importante destacar que se o empregador não prestar as informações ao

Ministério da Economia, este ficará responsável pelo pagamento integral do

salário antes da efetiva redução da jornada de trabalho ou da suspensão do

contrato, bem como dos encargos sociais respectivos.

 

 

 



 

Desta forma, a data inicial do Benefício Emergencial de Preservação do

Emprego e da Renda será a data da efetivação da informação do empregador,

possuindo validade para concessão da dita verba até o final do período

pactuado entre as partes.

 

DO SEGURO DESEMPREGO
 
O Benefício instituído pela Medida Provisória nº 936 não anula a possibilidade

do recebimento do Seguro Desemprego pelo funcionário que eventualmente

venha a ser dispensado futuramente, desde que este preenche todos os

requisitos para se valer do Seguro em momento oportuno.

 

 

 

VALOR DO BENEFÍCIO EMERGENCIAL DE PRESERVAÇÃO DO
EMPREGO E DA RENDA
 

Este benefício terá como referência de base de cálculo o valor mensal do

seguro desemprego que o empregado teria direito e deverá seguir as seguintes

disposições:

 

a) Redução de jornada de trabalho e de salário: o valor do benefício

corresponderá ao percentual do seguro desemprego equivalente ao percentual

da redução;

 

b) Suspensão temporária do contrato de trabalho: o valor do benefício

corresponderá à 100% do seguro desemprego ou 70% do seguro desemprego

(no caso do empregador pagar 30%).

 

Nos casos em que o cálculo do benefício emergencial resultar em valores

decimais, o valor a ser pago deverá ser arredondado para a unidade inteira

imediatamente superior.

 



 
Importante que se esclareça que o benefício será pago ao empregado que

teve jornada reduzida ou contrato suspenso dentro dos termos da Medida

Provisória, independentemente do cumprimento de período aquisitivo, do
tempo de vínculo empregatício ou do número de salários recebidos, nos

termos do §1º do art. 6º.

 

Por outro lado, não tem direito o empregado que também é servidor público,

empregado público ou tem mandato eletivo. Também não será devido para

quem já recebe aposentadoria, auxílio doença, salário maternidade, seguro

desemprego ou bolsa qualificação.

 

A Medida Provisória também previu no mesmo artigo em seu § 3º que o

empregado com mais de um vínculo formal de emprego poderá receber de

forma cumulada um benefício para cada vínculo com redução proporcional da

jornada de trabalho e de salário ou com suspensão temporária do contrato de

trabalho.

DA REDUÇÃO PROPORCIONAL DE JORNADA DE TRABALHO
E DE SALÁRIO
 

A Medida Provisória possibilitou a redução da jornada de trabalho com a

consequente redução de salário do empregado, limitando tal fato ao período

de 90 dias.

 

Nesse sentido, enquanto o estado de calamidade se mantiver, empregador e

empregado poderão pactuar a redução da jornada de trabalho e de salário.

 

No entanto, faz-se necessária a observância de alguns requisitos, previstos no

artigo 7º da MP:

 

I - preservação do valor do salário-hora de trabalho; 

 

II - pactuação por acordo individual escrito entre empregador e empregado,

que será encaminhado ao empregado com antecedência de, no mínimo, dois

dias corridos; e

 

III - 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).

 



Portanto, após acordo formal firmado com antecedência mínima de dois dias, o

empregado terá sua jornada reduzida, observando a proporcionalidade de seu

salário atual nos limites e proporções de 25%, 50% ou 70%.

 

O acordo de redução de jornada e salário terá sua vigência encerrada em três

hipóteses: 

 

a) quando o estado de calamidade cessar; 

b) atingir a data final estipulada entre empregado e empregador; ou 

c) caso o empregador decida por antecipar a data final do acordo.

 

Portanto, ocorrida alguma das situações narradas, serão restabelecidas no prazo

de até dois dias corridos todas as condições e cláusulas do contrato de trabalho

vigentes antes do acordo, não se permitindo, redução salarial.

 

 

 

 

 

DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONTRATO DE TRABALHO
 
A Medida dispõe, igualmente, para enfrentamento do estado de calamidade

decorrente do coronavirus, a possibilidade de suspensão temporária do contrato

de trabalho pelo prazo máximo de 60 dias, podendo ser dividido em dois

períodos iguais.

 

Assim como na redução da jornada e de salário de forma proporcional, a

suspensão do contrato de trabalho deverá ser feita mediante acordo escrito

entre as partes, encaminhado ao empregado com antecedência mínima de

dois dias corridos.

 

Contudo, conforme disposto no § 5º, do artigo 8º, as empresas que geraram

receita bruta no exercício de 2019 superior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e

oitocentos mil reais), só poderão proceder com a suspensão do pacto laborativo

de seus empregados com a realização da ajuda compensatória mensal no valor

total de 30% do salário do funcionário, devendo esta verba ser quitada durante

a vigência de suspensão do contrato.

 

Durante o período de suspensão contratual, o empregador deverá manter todos

os benefícios concedidos aos empregados, sendo proibida a atribuição de

tarefas e/ou obrigações aos funcionários, ainda que parciais, seja por meio de

teletrabalho, remoto ou à distância, pois, caso tal fato ocorra, a suspensão será

descaracterizada.

 

 

 



Em caso de infração, o contrato de trabalho será restabelecido, ficando o

empregador obrigado “ao pagamento imediato da remuneração e dos encargos

sociais referentes a todo o período;” (artigo 8º, §4º, I, MP n. 936), assim como

penalidades da lei e sanções previstas em acordo ou convenção coletiva.

 

O contrato de trabalho suspenso será restabelecido nas seguintes hipóteses: i)

dois dias após o término do estado de calamidade, ii) quando atingir a data final

estipulada entre empregado e empregador ou iii) na hipótese do empregador

decidir antecipar a data final da suspensão contratual.

 

 

 

AJUDA COMPENSATÓRIA MENSAL

ESTABILIDADE PROVISÓRIA

DAS DISPOSIÇÕES APLICADAS A REDUÇÃO DE JORNADA E
SALÁRIO E A SUSPENSÃO CONTRATUAL TEMPORÁRIA:
 

 

O Benefício Emergencial subsidiado pelo Governo Federal poderá ser somado a

uma ajuda compensatória mensal paga pelo empregador em virtude da

redução da jornada e do salário de forma proporcional ou pela ocorrência da

suspensão temporária do contrato existente entre as partes.

 

A ajuda compensatória possui caráter e natureza indenizatória, devendo ter seu

valor definido por meio de acordo individual ou negociação coletiva, deste

modo não irá gerar reflexos na quota previdenciária e demais incidentes sobre a

folha de salários, excluindo-se ainda da base de cálculo do FGTS. Também não

integrará a base de cálculo do Imposto de Renda, valendo-se para retenção na

fonte, sendo excluída do lucro líquido para Imposto de Renda de Pessoa

Jurídica como para declaração anual de Imposto de Renda de Pessoa Física do

empregado.

 

 

Importante aspecto trazido na medida provisória, por meio de seu art. 10º, é a

garantia provisória ao emprego, ou seja, durante a vigência do período de

suspensão do contrato de trabalho ou da redução de jornada e de salário, o

empregador não poderá efetivar demissão sem justo motivo e, ainda, após o

reestabelecimento do contrato de trabalho em suas condições iniciais, estará o

empregador impedido de rescindir os contratos de trabalho do qual valeu-se da

medida provisória, por tempo equivalente aquele acordado com os

empregados.

 

 

 



NEGOCIAÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DE CONVENÇÃO OU ACORDO
COLETIVO

Caso o empregador opte pela dispensa sem justa causa durante o período de

garantia provisória no emprego, este deverá indenizar o empregado do que

disposto no § 1º do artigo 10 da Medida Provisória, além das verbas rescisórias

previstas na legislação trabalhista.

 

Assim, a indenização será de 50% referente ao salário que o funcionário faria jus

em decorrência a estabilidade provisória para àqueles que tiveram sua jornada

e salário reduzido no montante de 25% a 49%, para as hipóteses de redução

entre 50% e 69% a indenização prevista será de 75% do salário que o

funcionário teria direito.

 

Nos casos de suspensão do contrato de trabalho ou, ainda, quando a redução

de jornada de trabalho e salário for igual ou superior a 70% o funcionário

possuirá direito de receber indenização no valor total do salário que teria direito

até o termo da vigência da estabilidade.

 

Estas medidas não são aplicadas nos casos de dispensa por justa causa ou a

pedido do empregado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A suspensão temporária do contrato de trabalho, bem como a redução de

jornada e salário deverão ser realizadas para os funcionários que recebam

salários superiores a R$ 3.135,00 e inferior a R$ 12.202,12 através de Convenção ou

Acordo Coletivo, já para os empregados que percebam mensalmente salários

fora da faixa salarial citada as negociações também poderão ocorrer de forma

individual.

 

 

 



ACORDO INDIVIDUAL

O art. 11 da Medida Provisória, nos traz que as medidas de redução de jornada e

salário e suspensão do contrato de trabalho, poderão ser celebradas por meio

de negociação coletiva. Devendo observar somente os parâmetros de redução

de salário e jornada expressos na Medida Provisória, bem como os prazos de

vigência trazidos nesta.

 

No entanto, se a pactuação for efetivada por meio de Convenção Coletiva

deverá observar os mesmos requisitos para redução de jornada e salário

respectivamente trazidas no art. 6º da MP.

 

Contudo, se a Convenção ou Acordo Coletivo possuir clausulas estabelecendo

percentuais referentes as reduções de jornada e de salário diversos dos previstos

na Medida Provisória, o Benefício Emergencial será nos termos previstos no §2º

do artigo 11 da norma.

 

Portanto, o empregado não fará jus ao Benefício criado pela Medida nos casos

que a redução de jornada e salário for inferior a 25%, nas hipóteses das citadas

reduções serem iguais ou superiores a 25% e inferiores a 50%, o funcionário terá

direito a 50% do valor referente ao Benefício.

 

O funcionário terá direito a 50% do Benefício Emergencial se a redução

estipulada pela Convenção ou Acordo Coletivo for igual ou superior a 50% e

inferior a 70%, já quando os casos de diminuição da jornada e do salário forem

superiores ou iguais a 70%, o empregado receberá o auxílio no montante de

setenta por cento, sendo certo que sempre será considerada a mesma base de

cálculo do benefício que é celebrado através de acordo individual.

 

Destaca-se, ainda, que as convenções ou acordos coletivos de trabalho

celebrados em data pretérita a promulgação da Medida Provisória, versando

sobre redução de jornada e salários, se assim quiserem, poderão ser revisados e

renegociados para que se observe os dispositivos previstos na Medida Provisória

nº 936. O prazo para renegociação é de até dez dias contados a partir de 01 de

abril de 2020.

 

 

A redução de jornada de trabalho e proporcionalmente a de salário ou a

suspensão de contrato de trabalho poderá ser celebrado através de Acordo

Individual para empregados que recebam mensalmente salário de até R$

3.135,00 ou se forem portadores de diploma de nível superior, recebendo salário

mensal de, no mínimo, R$ 12.202,12, equivalente a duas vezes o limite máximo

dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social.

 



OUTRAS MEDIDAS APLICÁVEIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE

 

Há, igualmente, possibilidade de redução de jornada e salário através de acordo

individual, quando a citada redução for limitada a 25%, nos termos do que

disposto no artigo 7ª, III, alínea “a” da Medida Provisória.

 

Vale destacar que o empregador deverá comunicar ao Sindicato Laboral no

prazo de dez dias, contados da data da celebração, a existência do acordo

individual sobre a disposições previstas na Medida Provisória.

 

 

 

A MP versa sobre a possibilidade de utilização das reduções proporcionais de

jornada e de salário e da suspensão temporária contratual para um mesmo

empregado, no entanto, não podendo ser superior a 90 (noventa) dias, devendo

respeitar igualmente o período máximo de suspensão do contrato de 60

(sessenta) dias.

 

As disposições contidas na MP se aplicam aos contratos de aprendizagem e

jornada parcial.

 

Poderá o empregador ofertar programa de qualificação profissional ao

empregado, nos termos do artigo 476-A da CLT, suspendendo o contrato de

trabalho durante o período de qualificação profissional do empregado, desde

que seja realizado exclusivamente na modalidade não presencial e com

duração de no mínimo um mês e no máximo três meses, conforme dispõe o

inciso I do artigo 17º da Medida Provisória.

 

Autoriza no inciso II do artigo 17º, a utilização de meios eletrônicos para o

atendimento dos requisitos formais previstos no Título VI da CLT, que trata sobre

as convenções coletivas, permitindo a convocação, deliberação, decisão,

formalização e publicidade dos Acordos ou Convenções Coletivas de Trabalho

por meio eletrônico. Sendo fixado ainda que os prazos existentes no Título VI

serão reduzidos pela metade.  

 

Restou expressamente autorizado no artigo 18º, à aplicação das medidas

emergenciais para os empregados com contrato de trabalho intermitente nos

termos do artigo 443, § 3º da CLT que forem celebrados até a data de publicação

da MP nº 936 de 01 de abril de 2020, onde farão jus ao benefício emergencial de

R$ 600,00 (seiscentos reais) pelo período de três meses, sendo o benefício

devido, a partir da vigência da presente MP nº 936 de 01 de abril de 2020, com o

pagamento em até trinta dias, aplicando-se os artigos 5º, § 1º, §6º e §7º, e ainda o

artigo 6º, § 1º e §2º.

 

 



A existência de mais de um contrato de trabalho intermitente firmado nos

termos do artigo 443, § 3º da CLT, não irá permitir ao empregado, o recebimento

de forma acumulada do benefício emergencial, bem como não será permitido o

acumulo de outros auxílios emergenciais, sendo que a forma de pagamento dos

benefícios será disciplinada por ato do Ministério da Economia.

 

O artigo 19º da MP nº 936 estabeleceu de forma expressa que o Capitulo VII da

Medida Provisória nº 927 de 22 de março de 2020 que trata da suspensão de

exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho, não autoriza o

descumprimento das normas regulamentadoras de segurança e saúde no

trabalho pelo empregador e ressaltou que a não aplicação de normas está

expressamente prevista e excepcionada na MP nº 927/2020.

 

Assim, considerando-se as Clausulas constantes nas Medidas Provisórias nºs  927

e 936, somadas ao Ordenamento Juridico Trabalhista brasileiro vigente, acredita-

se que os impactos trazidos pela pandemia do COVID-19 poderão ser

minimizados e assim, tanto a atividade empresarial, quanto os contratos de

trabalho poderão ser preservados para que juntos a Sociedade brasileira

enfrente a crise de forma menos danosa.

 

 

 



CONCLUSÃO

Nesse quadro de pandemia, é necessário ressaltar o papel de toda a

sociedade no esforço conjunto de conter a disseminação da doença

(COVID-19). Torna-se imperioso relembrar que no Brasil a Lei Orgânica da

Saúde - Lei nº 8.080/90 prevê que a saúde é direito fundamental do ser

humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu

pleno exercício (art. 2º, caput). Porém, também deixa claro que o dever

do Estado "não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da

sociedade"(§2º).

 

Essas medidas anunciadas pelo governo têm o condão de preservas um

dos princípios basilares da economia, a continuidade da atividade

empresarial.

 

A ação intervencionista do estado tem por objetivo a movimentação da

economia, mantendo empregos e gerando renda, visando

exclusivamente a redução dos impactos causados pelo COVID-19.

 

Sendo assim, neste momento delicado em que o Brasil e as diversas

nações ao redor do mundo estão atravessando, são necessárias ação e

colaboração mútua para superar as adversidades da melhor maneira

possível

 

Neste sentido, o escritório Nelson Wilians & Advogados Associados se

coloca à para o esclarecimento de dúvidas e identificação das medidas

administrativas e judiciais necessárias à continuação da atividade

empresarial durante o período de crise.

 

Atenciosamente,

 

NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS

 



Jéssica Aparecida Gonçalves Diniz - OAB/SP -362.884

Raissa Soares Dantas - OAB/PB - 16.067

Nelson Wilians
CEO

(11) 3330-2299

nelson@nwadv.com.br

       Nelson.Wilians     

    

Nosso time de profissionais está à disposição para qualquer suporte ou

esclarecimento que desejem realizar: 

NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS
Avenida das Nações Unidas, 12.901 - 11, 17 e 25º Andar - Centro

Empresarial Nações Unidas - Torre Oeste - Brooklin - São Paulo / SP
Acompanhe-nos nas redes sociais:

 
 

Bianca Lopes Barbosa - OAB/RJ - 155.236

Cezer de Melo Pinho OAB/GO - 26.012

Rodrigo da Costa Marques - OAB/RJ - 162.222

Victor de Cássia Magalhães - OAB/DF - 30.654

https://www.nwadv.com.br/
https://www.linkedin.com/in/nelson-wilians-54560a186/
https://www.linkedin.com/in/nelson-wilians-54560a186/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5521971810025
https://www.facebook.com/nelsonwiliansnwadv/
https://www.linkedin.com/company/nelson-wilians-e-advogados-associados/
https://www.youtube.com/channel/UC31nsNSFSODlpZGhpT5r5Lg
https://www.instagram.com/nwadv/

