
COVID-19 e
direito do
trabalho
Saiba quais são as medidas
trabalhistas que sua empresa
pode adotar durante a pandemia



Apresentação
Esse material foi elaborado com a finalidade de fornecer informações aos
clientes do escritório Santiago, Bega & Petry - SBP Advocacia acerca das
possíveis medidas trabalhistas a serem adotadas durante a pandemia causada
pela COVID-19.
 
A dificuldade na elaboração desse material reside no fato de que, em razão da
instabilidade do momento, a edição de Medidas Provisórias e demais normas
que regulam o direito do trabalho é frequente. 
 
O material aborda as diretrizes adotadas pelo Governo Federal até o presente
momento, dada a ressalva de que o cenário está sujeito à novas alterações. Por
esse motivo, os profissionais do escritório Santiago, Bega & Petry - SBP
Advocacia se colocam à disposição de todos os clientes para sanar eventuais
dúvidas.      



Medidas
sem redução
salarial
Modelos alternativos de
prestação de serviços

Serviço realizado fora das dependências da empresa, mediante
utilização de tecnologias de comunicação. Pode ser estabelecido
unilateralmente pela empresa e deve ser comunicado ao
empregado com pelo menos 48h de antecedência.

Teletrabalho/Trabalho remoto

Possibilidade de alterar os horários de entrada e saída para que
os trabalhadores não utilizem o transporte público em horário de
pico, por exemplo. Pode ser estabelecido unilateralmente pela
empresa, mas deve observar a previsão do artigo 468 da CLT. 

Adequação dos horários de entrada e saída

Na jornada flexível o empregado cumpre integralmente a jornada
de trabalho, sendo permitido que escolha os horários de entrada
e saída dentro de um determinado período de tempo estabelecido
pela empresa. A jornada flexível deve ser implementada por
negociação individual.

Jornada flexível

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm


Medidas
sem redução
salarial
Diminuição do tempo de
trabalho

A jornada de trabalho pode ser reduzida sem prejuízo do salário
por ato unilateral da empresa.

Redução da jornada de trabalho

Ao contrário da redução da jornada, a readequação de turnos e
escalas só poderá ocorrer mediante negociação individual ou
negociação coletiva.

Readequação de turnos e escalas



Medidas
sem redução
salarial
Paralisação do trabalho

Férias inidividuais podem ser concedidas por ato unilateral da
empresa ou por negociação individual. Férias coletivas podem ser
implementadas unilateralmente pela empresa.

Férias individuais ou coletivas

O empregado não trabalha, mas recebe salário. Pode ser
instituída unilateralmente pela empresa.

Licença remunerada

A antecipação dos feriados também foi autorizada. Deve ocorrer
mediante acordo escrito individual entre as partes e é válida
somente enquanto durar o período de calamidade pública.

Antecipação de feriados

O regime especial de compensação de jornada por banco de
horas, permitido enquanto durar o estado de calamidade pública,
pode ser fixado por acordo coletivo ou individual. A compensação
de tempo para recuperação do período interrompido poderá ser
feita mediante prorrogação de jornada em até 2h,  e não poderá
exceder 10h diárias. A compensação do saldo de horas poderá
ser determinada unilateralmente pela empresa e deverá ocorrer
em até 18 meses após o fim do estado de calamidade pública.

Regime especial de banco de horas



Medidas
com redução
salarial
Diminuição do tempo de
trabalho

A redução pode ser de 25%, 50% ou 70% por até 3 meses. 
 
A forma de estabelecimento da redução se divide em dois grupos.
Para os empregados que se enquadram no artigo 12 da MP*,
qualquer redução poderá ser pactuada mediante negociação
individual ou coletiva. Para aqueles que não se enquadram nas
hipóteses trazidas no artigo, apenas a redução de 25% poderá
ser pactuada por negociação individual, as demais (50% e 70%)
apenas por negociação coletiva.
 
A jornada de trabalho e o salário regulares devem ser
reestabelecidos no prazo de dois dias após o encerramento do
estado de calamidade pública, da data estabelecida no acordo
individual ou na data em que a empresa informar ao empregado
a antecipação do fim do período de redução.

Redução proporcional da jornada de
trabalho e salário

O artigo 503 da CLT prevê a possibilidade de redução de 25% do
salário em casos de força maior, que só poderá ocorrer mediante
negociação coletiva. Contudo, ainda não há entendimento judicial
concreto a respeito da aplicação do artigo para a pandemia de
COVID-19.

Força maior*Medida Provisória 936/2020
Artigo 12. (...)
I - com salário igual ou inferior a R$ 3.135,00 (três mil cento e
trinta e cinco reais); ou
II - portadores de diploma de nível superior e que percebam
salário mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo
dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.



Medidas
com redução
salarial
Paralisação do trabalho

É um conjunto de medidas temporárias e emergenciais usadas
pela empresa em tempos de crise econômica. Só pode ser
estabelecido mediante negociação coletiva.

Lay-off

Os contratos poderão ser suspensos por até 2 meses.
 
As empresas que faturam até R$ 4,8 milhões por ano poderão
dispensar temporariamente seus empregados sem precisar pagar
o salário. As empresas que faturam mais de R$ 4,8 milhões por
ano deverão pagar 30% do salário durante a suspensão.
 
Durante a suspensão, a empresa deverá manter os benefícios
pagos aos empregados, e o empregado não poderá ser
requisitado para trabalho remoto ou a distância.
 
Para os empregados que se enquadram no artigo 12 da MP*, a
suspensão poderá ser pactuada mediante negociação individual
ou coletiva. Para aqueles que não se enquadram nas hipóteses
trazidas no artigo, a suspensão poderá ser fixada apenas por
negociação coletiva.
 
 

Suspensão do contrato de trabalho

*Medida Provisória 936/2020
Artigo 12. (...)
I - com salário igual ou inferior a R$ 3.135,00 (três mil cento e
trinta e cinco reais); ou
II - portadores de diploma de nível superior e que percebam
salário mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo
dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.



No dia 17.04.2020, o Plenário do STF derrubou a decisão cautelar
do ministro Ricardo Lewandowski, que estipulava que somente
seriam válidos os acordos individuais de redução proporcional de
jornada e salário ou de suspensão temporária do contrato de
trabalho (ambos previstos na MP 936/2020), se houvesse
anuência dos sindicatos de trabalhadores. Portanto, a anuência
do sindicato profissional não é necessária nas hipóteses de
redução proporcional de salário e jornada ou de suspensão do
contrato de trabalho. 

Redução proporcional de jornada e salário

O benefício emergencial de preservação do emprego e da renda
será pago nas hipóteses de redução proporcional de jornada de
trabalho e de salário e de suspensão dos contratos de trabalho. 
 
Para saber mais, clique aqui.

Programa Emergencial de Manutenção do
Emprego e da Renda (MP 936/2020)

Atenção!
Outras informações
importantes:

https://www.sbp.adv.br/post/medida-provis%C3%B3ria-936-que-institui-o-programa-emergencial-de-manuten%C3%A7%C3%A3o-do-emprego-e-e-da-renda


Obrigado!
 Para mais
informações,
nos acompanhe
nas redes
sociais: https://www.sbp.adv.br/

SBP Advocacia

@santiagobegaepetryadvocacia

Santiago, Bega & Petry
 Advogados Associados

https://www.sbp.adv.br/
https://www.facebook.com/SBPAdvocacia/
https://www.instagram.com/santiagobegaepetryadvocacia/
https://www.linkedin.com/company/sbp-advocacia/
https://www.linkedin.com/company/sbp-advocacia/
https://www.linkedin.com/company/sbp-advocacia/

