MEDIDAS EMERGENCIAIS
TRABALHISTAS NO MOMENTO DO
ESTADO DE CALAMIDADE
PÚBLICA
E PÓS
PANDEMIA
POR JANAINA CHIARADIA
MA. DIREITO EMPRESARIAL E CIDADANINA

Constitucional Trabalhista Empresarial

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Considerando os preceitos constitucionais trabalhistas,
em especial, aqueles vinculados com os arts. 1º, 3º, 6º
ao 11, e 170, da Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988;
Considerando as normas inseridas na negociação
coletiva de trabalho, a qual está vinculada aos
Sindicatos (empregado e empregador) da categoria, e
homologada junto ao Ministério do Trabalho e
Emprego, em vigor no momento da assinatura desse
contrato;
Considerando a legislação trabalhista pertinente, em
especial a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT,
no tocante ao contrato individual de trabalho, e as
alteração advindas da reforma trabalhista, em seus
artigos 442 e seguintes,
Considerando as partes relacionadas no contrato de
trabalho,

nos

moldes

legalmente

autorizados

e

contratualmente abaixo definidos, e o estado atual
vivenciado pela sociedade;
Considerando que vigem de maneira eficaz, além das
normas legais do direito positivo, das normas do
instrumento normativo convencional afeto à categoria
econômica e profissional envolvidas, as medidas
provisórias e decretos estabelecidos pelas autoridades
pertinentes.
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DECRETO E MEDIDAS
Considerando o Decreto Legislativo n. 6, de 2020, a
qual reconheceu, para os fins do art. 65 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a
ocorrência do estado de calamidade pública, nos
termos da solicitação do Presidente da República, com
efeitos até 31 de dezembro de 2020.
Considerando a Medida Provisória n. 927, de 22 de
março de 2020, a qual, dispôs sobre as medidas

trabalhistas
calamidade

para

enfrentamento

pública

reconhecido

do

estado

pelo

de

Decreto

Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da
emergência

de

saúde

pública

de

importância

internacional decorrente do coronavírus (covid-19), e
dá outras providências.
Considerando a Medida Provisória n. 934, de 01 de
abril de 2020, que estabeleceu normas excepcionais

sobre o ano letivo da educação básica e do ensino
superior decorrentes das medidas para enfrentamento
da situação de emergência de saúde pública de que
trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
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MEDIDAS PROVISÓRIAS
Considerando a Medida Provisória n. 936, de 01 de
abril

de

2020,

a

qual,

instituiu

o

Programa

Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda
e dispõe 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), de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro
de 2020, e dá outras providências.
Considerando a Medida Provisória n. 944, de 03 de
abril de 2020, que instituiu o Programa Emergencial

de Suporte a Empregos.
Considerando a Medida Provisória n. 945, de 03 de
abril de 2020, que dispôs sobre medidas temporárias

em resposta à pandemia decorrente da covid-19 no
âmbito do setor portuário e sobre a cessão de pátios
sob administração militar.
Considerando a Medida Provisória n. 946, de 07 de
abril de 2020, extinguiu o Fundo PIS-Pasep, instituído

pela Lei Complementar nº 26, de 11 de setembro de
1975, transferindo o seu patrimônio para o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço.
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DOS MEIOS EFICAZES

Para

gerar

reflexos

satisfatórios

diante

dos

efeitos

econômicos

decorrentes do estado de calamidade pública e para preservação do
emprego e da renda, poderão ser adotadas pelos empregadores, dentre
outras, as seguintes medidas e considerações:

1. ADEQUAÇÃO AS NORMAS VIGENTES
Com conhecimeto apropriado e atualizado.

2. AVALIAÇÃO DO CENÁRIO TRABALHISTA ATUAL
Com assessoria e consultoria jurídica qualificada.

3. ANÁLISE DE RISCOS
Com visão das normas vigentes e as consequencias das aplicações de cada
medida.

4. POSICIONAMENTO FUNDAMENTADO
Com implementação dos meios mais eficientes.

5. APLICAÇÃO DE DECISÕES
Com documentação e organização do ambiente de trabalho.

6. PRESERVAÇÃO E CONTINUIDADE DAS
ATIVIDADES
Com análise e orientações jurídicas correlacionadas com as normas vigentes
e a visão empresarial trabalhista.

5

DAS
ALTERNATIVAS
TRABALHISTAS

PARA ENFRENTAMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE
PÚBLICA E DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA
DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL
DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19)
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ANALISANDO CADA
SITUAÇÃO
INDIVIDUALMENTE:

1.

2.

TELETRABALHO
Consiste na possibilidade, a critério do empregador, estabelecida através
da Medida Provisória n. 927, de alterar o regime de trabalho presencial
para o teletrabalho, ou seja, no trabalho remoto ou trabalho a distância a
prestação de serviços preponderante ou totalmente fora das
dependências do empregador, com a utilização de tecnologias da
informação e comunicação que, por sua natureza, não configurem
trabalho externo. A alteração deverá ser notificada ao empregado com
antecedência de, no mínimo, quarenta e oito horas, por escrito ou por
meio eletrônico.

FÉRIAS INDIVIDUAIS
Outra possibilidade, a critério do empregador, estabelecida através da
Medida Provisória n. 927, de antecipar as férias individuais, informando ao
empregado com antecedência de, no mínimo, quarenta e oito horas, por
escrito ou por meio eletrônico, com a indicação do período a ser gozado
pelo empregado. O empregador poderá optar por efetuar o pagamento do
adicional de um terço de férias após sua concessão, até a data em que é
devida a gratificação natalina. O pagamento da remuneração das férias
concedidas em razão do estado de calamidade pública, poderá ser
efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente ao início do gozo das
férias.
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ANALISANDO CADA
SITUAÇÃO
ESPECÍFICA:

3.
4.
5.
6.

FÉRIAS COLETIVAS
Durante o estado de calamidade pública, o empregador poderá, a seu
critério, através do que ficou estabelecido através da Medida Provisória
n. 927, conceder férias coletivas e deverá notificar o conjunto de
empregados afetados com antecedência de, no mínimo, quarenta e
oito horas. Ficam dispensadas a comunicação prévia ao órgão local do
Ministério da Economia e a comunicação aos sindicatos representativos
da categoria profissional.

ANTECIPAÇÃO DE FERIADOS
De acordo com a Medida Provisória n. 927, durante o estado de
calamidade pública, 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, quarenta
e oito horas, mediante indicação expressa dos feriados aproveitados. Os
feriados poderão ser utilizados para compensação do saldo em banco
de horas.

BANCO DE HORAS
Durante o estado de calamidade pública, conforme disposto na
Medida Provisória n. 927, 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
dezoito meses, contado da data de encerramento do estado de
calamidade pública.

EXAMES DE SAÚDE
Ainda, segundo a Medida Provisória n. 927, durante o estado de
calamidade pública, fica suspensa a obrigatoriedade de realização dos
exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto dos
exames demissionais.
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ANALISANDO CADA SITUAÇÃO
ESPECÍFICA:

7.
8.
9.

SUSPENSÃO E PARCELAMENTO DO
FGTS
Para os fins de redução de orçamento mensal, a publicação da Medida
Provisória nº 927/2020 possibilitou ao empregador a suspensão e
o parcelamento, sem multa e encargos, do recolhimento do FGTS das
competências referentes a março, abril e maio de 2020. Essas
competências poderão ser recolhidas ao FGTS parceladamente entre julho
e dezembro de 2020, sem impacto na regularidade dos empregadores
junto ao FGTS (CRF). Tudo será feito de maneira 100% digital, sem precisar
ir à agência bancária. Os empregadores que quiserem suspender o
recolhimento do FGTS das competências de março, abril e maio de 2020,
sem a cobrança de multa e encargos, devem declarar as informações dos
trabalhadores via SEFIP, utilizando obrigatoriamente a Modalidade “1”, até
o dia 07 de cada mês.

ÁREA DE SAÚDE
Possibilita a Medida Provisória n. 927, que durante o
de estado de
calamidade pública, é permitido aos estabelecimentos de saúde,
mediante acordo individual escrito, mesmo para as atividades insalubres e
para a jornada de doze horas de trabalho por trinta e seis
horas de
descanso: I - prorrogar a jornada de trabalho; e II - adotar escalas de horas
suplementares entre a décima terceira e a vigésima quarta hora do
intervalo interjornada, sem que haja penalidade administrativa, garantido
o repouso semanal remunerado.

REDUÇÃO DE JORNADA E SALÁRIOS SUSPENSÃO DE CONTRATO
Através da Medida Provisória n. 936, foi instituído o Benefício Emergencial
de Preservação do Emprego e da Renda, o qual consiste na prestação
mensal, e devido a partir da data do início da redução da jornada de
trabalho e de salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho,
sendo que: I - 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 dez dias, contado da data da celebração
do acordo; II - a primeira parcela será paga no prazo de trinta dias,
contado da data da celebração do acordo, desde que a celebração do
acordo seja informada no prazo mencionado; e III - o Benefício
Emergencial será pago exclusivamente enquanto durar a redução
proporcional da jornada de trabalho e de salário ou a suspensão
temporária do contrato de trabalho. A grande discussão nesse caso, está
em realizar acordo individual, sem que haja a participação do sindicato da
categoria, razão pela qual, se orienta que seja realizada negociação
coletiva de trabalho, com tal entidade representativa.
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ANALISANDO CADA SITUAÇÃO
ESPECÍFICA:

10.

CRÉDITO PARA PAGAMENTO DE
FOLHA SALARIAL

11.

SETOR PORTUÁRIO E PÁTIOS
MILITARES

12.

O Programa Emergencial de Suporte a Empregos, através da Medida
Provisória n. 944, é 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, cuja receita bruta anual seja
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.

Através da Medida Provisória n. 945, foram instituídas medidas com o
objetivo de garantir a preservação das atividades portuárias, bem como,
a cessão de uso especial de pátios sob administração militar, a título
gratuito, às pessoas jurídicas prestadoras de serviço de transporte
aéreo público, nacionais, a título precário, durante o período do estado
de calamidade pública decorrente da pandemia da covid-19.

DO FUNDO PIS/PASEP PARA O FGTS
Através da Medida Provisória n. 946, fica extinto, em 31 de maio de 2020,
o Fundo PIS-Pasep, cujos ativos e passivos ficam transferidos, na mesma
data, ao FGTS. Fica 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 reconhecido pelo
Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia
de coronavírus (covid-19), de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro
de 2020, o saque de recursos até o limite de R$ 1.045,00 (mil e quarenta
e cinco reais) por trabalhador.
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PARA DECISÕES TRABALHISTAS
EMPRESARIAIS

Se faz necessário:
Atuação de Advogado especialista na
área de Direito Constitucional do
Trabalho, para todas as questões que
se fizerem necessárias, no âmbito
administrativo e judicial, através de
orientação

e

assessoria

jurídica

pertinente, bem como, atuação no
âmbito da Justiça do Trabalho para
as medidas judiciais que se fizerem
necessárias;
Atuação de Advogado especialista na
área de Direito Constitucional do
Trabalho para os fins de negociação
coletiva

de

sindicato

trabalho,

respectivo

da

junto

ao

categoria,

visando assegurar os preceitos legais
nesse

momento

destinados

aos

empregadores;
Atuação de Advogado especialista na
área de Direito Constitucional do

DOCUMENTOS
CONTRATUAIS, ADITIVOS,
NEGOCIAÇÃO, PARECERES,
ACOMPANHAMENTOS
PROCESSUAIS, DEFESAS,
RECURSOS, ATUALIZAÇÕES
LEGAIS.
02 THE STATISTICS
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Para
todas essas medidas, preventivas a
serem adotadas, assim como,
aquelas que posteriormente serão
vislumbradas, contamos com
atuação de profissionais
qualificados, e preparados para
auxiliar a sociedade
empresarial, em prol de um meio
ambiente de trabalho, sustentável,
digno, e
amparado com as normas legais
vigentes.
However, that being said, it is becoming
increasingly obvious that our world is
developing an unhealthy attachment to it.

Trabalho, para os fins de, buscar
medidas

eficazes,

trabalhistas,

em

nas

questões

andamento,

nas

reclamatórias já instauradas.
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UMA SOCIEDADE COM
TRANSFORMÇOES
CONSTANTES, EXIGE:
QUE SEJA EFETIVADA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
JURÍDICO RESPONSÁVEL E
COM ÉTICA PROFISSIONAL:
O ALICERCE PARA
SUSTENTABILIDADE
EMPRESARIAL ALMEJADA.

Agradecemos a confiança e ficamos à disposição.

