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O Atual Estado de Emergência decorrente da pandemia de
COVID-19 vem acompanhado de reflexos econômicos sérios,
fazendo com que muitas empresas sejam compelidas a
paralisar as suas atividades econômicas por atos constritivos
de circulação impostos pelas autoridades Federais, Estaduais,
Distritais e Municipais.

A referida paralisação inevitavelmente refletirá na saúde
financeira das empresas e as frequentes publicações de leis,
decretos, medidas provisórias, portarias, normativas, circulares
e demais atos provenientes das autoridades públicas geram
dúvidas que muitas vezes, deixam as empresas sem saber
como agir em razão da insegurança jurídica do momento.

Visando esclarecer eventuais dúvidas trabalhistas de forma
célere e objetiva, criamos esse guia rápido, apresentando
possíveis medidas para redução do impacto econômico da
crise nas relações de emprego.
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O Teletrabalho está previsto no Capítulo II-A e arts. 75-A e seguintes da

CLT, configurando um regime de trabalho cujo controle de jornada não é

obrigatório, tendo como requisito de validade que no acordo de transição

conste todas as disposições relativas ao fornecimento e uso dos

equipamentos que serão utilizados pelo empregado durante o período de

Home office, bem como, às precauções que deverão ser tomadas para

evitar doenças e acidentes de trabalho.

A MP 927 de 2020 flexibilizou os critérios para adoção de Teletrabalho,

permitindo a alteração contratual unilateral e a critério do empregador,

excluindo a necessidade de acordo individual ou coletivo, o registro prévio

da alteração no contrato de trabalho, reduzindo o tempo de notificação

prévia para 48 (quarenta e oito) horas e possibilitando a adoção do referido

regime de trabalho para estagiários e aprendizes.
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O banco de horas está previsto no art. 59, §5° da CLT e pode ser pactuado

entre empregador e empregado por meio acordo individual, desde que a

compensação se dê no período máximo de seis meses.

A MP 927/2020 permitiu o chamado banco de horas negativo para

compensação futura, ou seja, pode o empregador interromper as suas

atividades e constituir regime especial de compensação de jornada, o que

será estabelecido por meio de acordo coletivo ou individual, possibilitando

a compensação no prazo de até 18 (dezoito) meses.
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Previsão nos arts, 134 e 135 da CLT, a ser concedida por ato do

empregador nos 12 (doze) meses subsequentes a data em que o

empregado tiver adquirido o direito, sendo necessário o aviso com

antecedência de no mínimo 30 (trinta) dias.

PAGAMENTO: A remuneração e o terço constitucional de férias deveriam

ser adimplidos com no mínimo um dia de antecedência do início do

período de gozo.

A MP 927/2020 trouxe significativas mudanças na possibilidade de

concessão de férias, permitindo o aviso com 48 (quarenta e oito) horas de

antecedência, bem como, possibilitou a concessão para trabalhadores que

ainda não completaram o período aquisitivo.

PAGAMENTO: A remuneração de férias deverá ser quitada até o 05° dia

útil do mês subsequente ao início das férias e o terço constitucional poderá

ser pago até o dia 20/12/2020.
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As férias coletivas estão previstas no art. 139 da CLT, e detinha como

requisito de validade específico, além daqueles previstos para férias

individuais, o envio de aviso com antecedência mínima de 15 (quinze) dias

ao empregado e aos sindicato representativo da categoria.

PAGAMENTO: A remuneração e o terço constitucional de férias deveriam

ser adimplidos com no mínimo um dia de antecedência do início do

período de gozo.

A MP 927/2020 trouxe significativas mudanças na possibilidade de

concessão de férias, permitindo o aviso com 48 (quarenta e oito) horas de

antecedência, dispensando a exigibilidade de aviso prévio ao sindicato

representativo da categoria.

PAGAMENTO: A remuneração de férias deverá ser quitada até o 05° dia

útil do mês subsequente ao início das férias e o terço constitucional poderá

ser pago até o dia 20/12/2020.
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A redução de jornada com respectiva redução salarial já possui previsão

na legislação brasileira, conforme art. 7°, VI da CF/88, art. 503 da CLT e

Lei 13.189/15, porém, em todos os cenários se faz necessária a

negociação coletiva junto ao sindicato representativo da categoria atingida,

sendo vedada a redução para um valor inferior ao salário mínimo.

A MP 836/20 trouxe a possibilidade de redução de jornada e salário

mediante acordo individual, bem como, prevê a complementação salarial

do empregado através de recursos da União

A redução poderá ser de 25%, 50% ou 70%, restando preservado o valor

do salário hora do colaborador.
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A suspensão do contrato de trabalho também já tem previsão legal na

legislação brasileira, e está disposta nos arts. 471 e seguintes da CLT,

sendo a licença não remunerada, uma das hipóteses previstas, desde que

pactuada por ato necessariamente bilateral e assinado em comum acordo

pelas partes, porém, inexistia qualquer auxílio emergencial para o

empregado.

A MP 936/20 prevê a suspensão do contrato de trabalho pelo prazo

máximo de 60 (sessenta) dias, sendo que o referido ato deverá ser

pactuado por acordo individual encaminhado pelo empregador com

antecedência mínima de dois dias corridos.

A novidade nesse caso, reside no auxilio emergencial, vez que durante o

período de suspensão contratual, o empregado deverá receber o valor

mensal do seguro-desemprego que teria direito em caso de demissão,

mesmo que não tenha cumprido o período aquisitivo.
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A MP 927/20 trouxe a possibilidade de antecipação de feriados não

religiosos federais, estaduais, distritais e municipais para compensação

futura, desde que haja notificação por escrito com antecedência mínima de

48 (quarente e oito) horas, sendo possível a antecipação de feriados

religiosos mediante acordo individual.

A MP 927/2020 suspende a exigibilidade do recolhimento do FGTS

correspondente as competências de março, abril e maio de 2020, que

poderá ser parcelado em até 06 (seis) parcelas sem incidência de

atualização, multa ou encargos, a contar de julho de 2020.
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O presente guia rápido tem caráter meramente explicativo e é livre de

qualquer juízo de valor quanto as Medidas Provisórias publicadas pelo

Governo Federal.

Ademais, este guia não substitui a necessidade da realização de consulta

junto ao jurídico trabalhista antes da adoção de qualquer medida, bem

como, orientamos que demais dúvidas sejam analisadas individualmente.
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