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Em meio à pandemia do coronavírus (COVID-19),
diversas iniciativas governamentais têm afetado
frontalmente as atividades empresariais. A queda
na produção e a redução da demanda por bens e
serviços levanta uma séria preocupação com
relação ao índice de desemprego no país.
 
Dentre as tentativas do Poder Executivo em evitar
o desemprego em massa, destacaram-se as
recentes Medidas Provisórias n.º 927/2020 e
928/2020, conhecidas como "Programa Anti-
Desemprego". Em suma, tais medidas
flexibilizaram as normas trabalhistas durante o
período de calamidade pública instaurado e
autorizaram a realização de acordos individuais
com o trabalhador, em preponderância aos
acordos coletivos.
 
Com intuito de auxiliar clientes e empresários
neste delicado momento, o escritório Struecker
Hungaro Advogados elaborou este material
contendo as principais perguntas e respostas a
respeito dessas alterações. Boa leitura!
 

Equipe Struecker Hungaro Advogados
www.shlaw.com.br
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Teletrabalho (home office): dispensa-se o comparecimento do empregado nas dependências
físicas da empresa, mas mantém-se uma jornada de trabalho de forma remota. O salário do
empregado não é reduzido, devendo ser pago conforme o contrato vigente. Não é necessário
ser pago vale transporte/combustível. Quanto ao vale refeição, recomenda-se que a dispensa
seja realizada somente quando houver previsão na Convenção/Acordo Coletivo. Além disso,
nesta modalidade, presume-se que não há hora extra ou período à disposição do empregado,
não sendo recomendável (apesar de possível) que se fixe uma jornada de trabalho ao
empregado. Em relação a equipamentos e infraestrutura necessários ao home office, deve
haver previsão prévia em contrato ou aditivo contratual, cuja celebração poderá ocorrer em
até 30 dias após a alteração do regime.

Férias individuais/coletivas: uma das medidas mais comuns neste momento de calamidade
pública tem sido a concessão de férias individuais ou coletivas aos colaboradores, não
podendo ser inferior a 5 dias corridos. É aplicável mesmo para aqueles que não tenham ainda
completado o período aquisitivo das férias. O 1/3 de adicional não precisará ser pago neste
momento, podendo ser postergado para dezembro, juntamente com o 13º salário. Já o
pagamento das férias poderá se dar até o 5º dia útil do mês posterior ao início do gozo das
férias. É necessário realizar aviso prévio com antecedência mínima de 48hrs ao trabalhador.

Antecipação de feriados: concede-se ao empregado a possibilidade de usufruir
antecipadamente de feriados futuros (exceto os religiosos, que dependerão de anuência por
escrito do empregado), sejam eles federais, estaduais, municipais ou distritais.

Quais as principais novidades da MP 927/2020?
 

A Medida Provisória 927 e 928 traz a possibilidade do empregador, durante o período em que
perdurar a calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus, optar pelas seguintes
flexibilizações no contrato de trabalho do empregado:
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Banco de horas: a MP também prevê a possibilidade de criar banco de horas para que haja
compensação, em favor do empregado ou do empregador, por decorrência da interrupção das
atividades da empresa. A compensação poderá ocorrer em até 18 meses, contados da data
em que forem normalizadas as atividades produtivas após o término do estado de calamidade
pública, e limitado a 2hrs extras diárias. Muitas empresas que já possuem banco de horas têm
optado em realizar este controle durante a pandemia de forma apartada ao controle
ordinário, já que o prazo usual previsto em lei para esta compensação é de até 12 meses
(inferior ao de 18 meses previsto para o caso excepcional da pandemia do COVID-19).

Suspensão do recolhimento de FGTS: com vistas a proteger o fluxo de caixa das empresas,
o vencimento dos recolhimentos do FGTS relativos aos meses de competência de março, abril
e maio (com vencimentos em abril, maio e junho, respectivamente), poderão ser pagos em até
6 parcelas, iniciando em julho/2020, sem incidência de multa e demais encargos.

 

 

 

Com a revogação do artigo 18 da MP 927, ainda é possível suspender
o contrato de trabalho?
 
A MP 928 revogou o artigo 18 da MP 927, que havia gerado polêmica ao não estabelecer um
valor mínimo que seria pago ao trabalhador durante a suspensão do contrato de trabalho. Ainda
assim, o art. 476-A, CLT, possibilita a suspensão do contrato de trabalho do empregado para
curso de qualificação profissional oferecido pelo empregador (desde que haja previsão em
convenção ou acordo coletivo), pelo período de 2 a 5 meses.
 
Neste caso, o empregado deve concordar com a suspensão e deve haver negociação coletiva
com o sindicato. Em regra, nestes casos o empregado pode ter acesso aos fundos depositados
no FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador). Ocorre que, na prática, há outras medidas
governamentais em curso que comprometem essa utilização dos depósitos no FAT. A esse
respeito, espera-se que outra MP seja editada para dispor sobre o quanto será disponibilizado
pelo governo para este programa de lay off, que é como tem sido chamado esse período de
suspensão temporária do contrato de trabalho.
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A MP 927 autoriza a redução salarial?
 
Não. A redução salarial em acordo individual é prática vedada pelo art. 7º, VI, da
Constitução Federal. Portanto, reduzir salário em acordo individual é juridicamente
arriscado e pode gerar um passivo trabalhista para o empregador.
 
O que tem causado muita confusão é que existem outras disposições legais anteriores,
como o art. 503, CLT, e a prevista no art. 2º da Lei 4.923/1965, que permite a redução
temporária da jornada normal - e, portanto, da remuneração dos empregados (em até
25%, respeitado o salário mínimo regional) - em situações que a empresa enfrente
conjuntura econômica desfavorável. Neste caso, deve haver negociação e acordo com o
sindicato da categoria.
 
Trata-se de um lay off por redução da jornada de trabalho e da remuneração, no qual a
empresa permanece responsável pelo pagamento dos salários, diferentemente do lay off
da qualificação profissional, em que há valores pagos pelo Fundo de Amparo ao
Trabalhador (média dos últimos 3 salários mínimos recebidos pelo trabalhador, não
podendo ser inferior ao salário mínimo, de R$ 1.045,00).

 
Como implementar as alterações no contrato de trabalho?
 

Mediante comunicação prévia ao trabalhador pelo empregador, com no mínimo 48hrs de
antecedência, podendo ser por carta, e-mail ou mensagem eletrônica. Segundo a MP
927/2020, não há necessidade de intermediação sindical ou de comunicação prévia ao
Ministério do Trabalho. No caso de implementação do banco de horas, deverá ser
realizado formalmente, por meio de acordo individual ou coletivo (não tácito).
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