
INFORME

01. Comunicados e normas jurídicas.

Disponibilizamos no portal da Aprove uma janela onde nosso cliente pode 
ter acesso a todos os comunicados (esclarecimentos feitos pela Aprove), bem 
como as normais mais relevantes (atos legislativos na integra inclusive) daqui-
lo que se relaciona a atividade empresarial frente a pandemia do COVID-19.

Visite o link e mantenha-se informado.

02. Fechamento dos estabelecimentos comerciais.
Nos últimos dias foram publicados decretos por parte do Prefeito e do 

Governador no sentido de estabelecer normas ainda mais rígidas no que se 
refere ao fechamento de diversos segmentos da economia.

Os decretos estão disponibilizados no portal da Aprove no link de assuntos 
focados no Corona Vírus.

Sugerimos a todos os clientes que analisem com muita atenção o seu en-
quadramento nas restrições estabelecidas e, para aqueles que precisarem de 
ajuda, ficamos a disposição naquilo que for preciso.

03. Prorrogação do Prazo do IR.
No dia de ontem foi feito o comunicado oficial por parte do Governo no 

sentido de que a entrega do Imposto de Renda da Pessoa Física teve seu pra-
zo prorrogado para o dia 30.06.2020.

04. Medidas de manutenção de empregos.
Na entrada da noite de ontem foi publicada e apresentada coletiva de Go-

verno onde se fez a apresentação do Programa Emergencial de Manutenção 
do Emprego e da Renda.

O programa dispõe de uma série de trabalhistas complementares para en-
frentamento do estado de calamidade pública.

O texto da MP 936 poderá ser localizado no nosso portal.
Estamos estudando a medida apresentada para dar pleno suporte as de-

mandas de nossos clientes.
Em anexo, reproduzimos material bastante esclarecedor e didático publi-

cado pelo jornal ZH, o qual traz esclarecimentos sobre o assunto.
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05. Redução de contribuições do Sistema S
A MP 932 trouxe um alento no que se refere a contribuições das empresas 

ao chamado sistema S (SESC, SENAC, SENAI). Por esta medida, as contribui-
ções, que são pagas conjuntamente na guia de INSS terão uma redução de 
seus percentuais pelos próximos 03 meses.

06. Prorrogação dos impostos.
O secretário especial da Receita Federal, José Tostes Neto o adiamento 

das contribuições de PIS/Pasep e Cofins, que incidem sobre a receita das em-
presas, e também da contribuição patronal para a Previdência Social (INSS).

A Receita decidiu jogar para agosto e outubro o pagamento das contribui-
ções das empresas.

A medida é focada nas contribuições que seriam devidas em abril e maio 
que ficam postergadas para pagamento em agosto e outubro. 

07. Reunião de sócios.
Por força do que estabelece a legislação comercial, os sócios devem se 

reunir até o dia 30.04.2020, a fim de aprovar as contas da empresa. Ocorre 
que, considerando os termos da pandemia do COVID-19, foi editada MP 931 
estendendo o prazo desta reunião para sete meses, contado do término do 
seu exercício social.

08. Nosso Departamento Pessoal.
Nos últimos dias nosso departamento pessoal tem operado num ritmo ab-

solutamente alucinante. 

O fechamento geral dos estabelecimentos impôs uma realidade nova a to-
das as empresas, realidade que veio acompanhada de uma série leis novas que 
estamos estudando constantemente.

Estamos com as portas fechadas como a maioria das empresas, nossos 
colaboradores estão em trabalho remoto, mas temos procurado atender a to-
dos com a melhor agilidade e presteza da qualidade que sempre dispusemos 
a tratar os nossos clientes.

A quantidade de simulações de cálculos (férias e rescisões), acompanhado 
da necessidade de reprocessamento de tarefas já realizadas (rescisões, férias 
e até mesmo folhas de pagamentos inteiras já entregues) estão gerando uma 
quantidade de trabalho imenso.

Sob este cenário, pedimos compreensão de nossos clientes acerca dos 
prazos mínimos para agilidade e confecção dos trabalhos. Estamos trabalhan-
do sob carga máxima, com enorme pressão e temos dificuldade em atender 
demandas que fogem da programação ajustada para os trabalhos que presta-
mos, ainda mais aquelas que temos de fazer por reprocessamento.

09. Material anexado com este informativo.
Material bastante esclarecedor e didático publicado pelo jornal ZH, o qual 

traz esclarecimentos sobre o assunto.



10.  Atos anexados no nosso portal na internet 
Decreto Municipal n. 20.534
Decreto Estadual. n. 55.154
Medida Provisória n. 931
Medida Provisória n. 932
Medida Provisória n. 936

MATÉRIA PUBLICADA PELO JORNAL ZERO HORA DO DIA 02.04.2020

Redução de salário e suspensão de contratos:
25 perguntas e respostas

Medida provisória já foi publicada e cria o Programa 
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda

Tão anunciada pelo governo federal e esperada pelas empresas, foi publi-
cada no Diário Oficial da União a medida provisória que institui o Programa 
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Os destaques da inicia-
tiva tinham sido apresentados em coletiva de integrantes do governo à noite 
passada, com as autoridades ressaltando sempre que o objetivo é conter a 
alta do desemprego durante a pandemia da covid-19 e que as empresas que 
usarem os mecanismos não podem demitir. 

Já com a MP em mãos, o advogado Flávio Obino Filho, especialista em Di-
reito do Trabalho, elaborou uma cartilha com as principais dúvidas de empre-
sários. Confira algumas perguntas e respostas selecionadas pela coluna:   

1 - A redução proporcional da jornada de trabalho e de salário dos empre-
gados prevista na MP 936 pode ser acordada diretamente entre empresa e 
empregado?

Sim. Segundo o governo federal, a ideia é dar agilidade, mas o acordo pre-
cisa ser informado ao sindicato da categoria. Segundo Obino, a regra até pode 
gerar discussão futura mesmo sendo adotada em estado de emergência, mas 
a possibilidade está na medida provisória de hoje. Conforme ela, o emprega-
dor deverá encaminhar proposta neste sentido ao empregado com dois dias 
de antecedência da data de início da redução e o acordo deverá ser formali-
zado entre as partes. O empregado terá que concordar com a redução. Nos 
acordos diretos, prevalece a vontade individual do empregado e o valor do 
salário-hora de trabalho deverá ser preservado.

2 - Até quando vale essa redução?
A jornada de trabalho e o salário pago anteriormente serão restabelecidos no 

prazo de dois dias corridos após terminar o estado de calamidade pública, da data 
estabelecida no acordo individual ou da data de comunicação do empregador ao 
funcionário sobre a decisão de antecipar o fim do período de redução.



3 - De quanto poderá ser a redução da jornada e do salário por acordo 
individual?

A redução poderá ser de 25%, 50% ou 70%. A redução de 25% poderá ser 
ajustada com todos os empregados. Nas outras duas faixas, a redução poderá 
ser acordada com empregados com salário igual ou inferior a R$ 3.135 (três 
salários mínimos) ou hiperssuficientes (portadores de diploma em curso su-
perior com salário superior a dois tetos da Previdência – hoje R$ 12.202,12). 
Para os demais empregados, a redução somente poderá ser ajustada em con-
venção ou acordo coletivo de trabalho. 

4 - O governo federal complementará o valor da redução salarial?
Sim. O empregado que tiver ajustado a redução do salário receberá benefí-

cio emergencial de preservação do emprego e da renda, que é calculado com 
base no valor do seguro-desemprego. Se a redução for de 25%, o empregado 
terá 25% do valor que receberia como seguro-desemprego. 

5 - Esta redução de jornada e salários poderá ser ajustada em convenção 
ou acordo coletivo de trabalho?

Sim. Ela poderá ser ajustada por negociação coletiva atingindo todos os 
empregados da empresa ou categoria. Mas o advogado Flávio Obino Filho 
alerta que, caso seja estabelecido porcentual de redução da jornada e salá-
rio diferente das três faixas fixas previstas na medida provisória, o benefício 
emergencial:

a) não será pago caso a redução seja inferior a 25%;
b) será de 25% do valor do seguro desemprego caso a redução seja igual ou 

maior que 25% e menor que 50%;
c) será de 50% do valor do seguro desemprego caso a redução seja igual ou 

maior que 50% e menor que 70%; e
d) será de 70% do valor do seguro desemprego caso a redução seja igual 

ou superior a 70%.

6 - Os trabalhadores terão garantia no emprego?
Os empregados terão garantia no emprego durante o período em que a 

empresa usar o mecanismo e após o restabelecimento da jornada por um 
tempo igual ao que durou a redução. Por exemplo, se a redução for de 30 dias, 
o empregado tem garantia por esse período e mais 30 dias, totalizando 60 
dias. A dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período de garantia 
provisória no emprego sujeitará o empregador ao pagamento de indenização, 
além das parcelas rescisórias previstas em lei. Isso não se aplica, claro, se o 
trabalhador pedir demissão ou se a dispensa for por justa causa.  

7 - As convenções coletivas de trabalho que estabelecem redução de sa-
lário e jornada sem garantia de emprego e que não indicam a complementa-
ção do salário pelo benefício emergencial prevalecem?

A medida provisória indica que esses ajustes podem ser renegociados e 
adequados às regras que estão valendo durante a calamidade pública. Se não, 
vale o acordado anteriormente. 



8 - Empregado e empregador poderão acordar diretamente a suspensão 
do contrato de trabalho?

Os empregados que recebem até 3 salários mínimos (R$ 3.135,00) ou que 
se enquadrem como hiperssuficientes (portadores de diploma em curso supe-
rior e com salários maior do que dois tetos da previdência – hoje R$ 12.202,12) 
podem ajustar a suspensão diretamente com o empregador. Nos demais ca-
sos, o ajuste terá que ser feito por convenção ou acordo coletivo de trabalho. 

O empregador deverá a encaminhar proposta ao empregado com dois dias 
de antecedência da data de início da suspensão do contrato e o acordo de-
verá ser formalizado entre as partes. O empregado terá que concordar com a 
suspensão. Nos acordos diretos prevalece a vontade individual do empregado. 

9 - Qual o prazo da suspensão?
O prazo de suspensão é de 60 dias, que podem ser divididos em dois perí-

odos de 30 dias. O contrato de trabalho será restabelecido no prazo de dois 
dias corridos contados da cessação do estado de calamidade pública, da data 
estabelecida no acordo individual como termo de encerramento ou da data de 
comunicação do empregador que informe ao empregado sobre a sua decisão 
de antecipar o fim do período de suspensão.

10 - O salário e todos os benefícios pagos pela empresa ficam suspensos 
durante o período?

Os salários deixam de ser pagos, mas deverão ser mantidos os benefícios 
concedidos aos empregados. O empregado fica autorizado a recolher para 
o Regime Geral de Previdência Social durante a suspensão na qualidade de 
segurado facultativo.

11 - O governo federal assumirá o pagamento dos salários durante a sus-
pensão do contrato?

Nas empresas com até R$ 4,8 milhões de receita bruta anual, o governo 
pagará valor equivalente a 100% do seguro-desemprego ao empregado, e o 
empregador não está obrigado a pagar ajuda compensatória. 

Nas empresas com receita bruta superior a R$ 4,8 milhões, o governo paga-
rá um valor equivalente a 70% do seguro-desemprego, ficando a empresa res-
ponsável pelo pagamento de valor equivalente a 30% do salário do empregado.

12 - Os empregados podem seguir prestando serviço a empresa durante o 
período da suspensão?

Não. Qualquer trabalho, mesmo que parcial, invalida a suspensão. 

13 - Os trabalhadores terão garantia no emprego?
Os empregados terão garantia no emprego durante a suspensão do con-

trato e por período idêntico. Serve o mesmo exemplo citado anteriormente 
na jornada de trabalho. A dispensa sem justa causa do trabalhador durante o 
período de garantia provisória no emprego gera ao empregador a obrigação 
de pagar as verbas rescisórias e mais uma indenização no valor de 100% do 
salário a que o empregado teria direito no período. A regra não se aplica à de-
missão solicitada pela empregado ou por justa causa.



14 - A suspensão do contrato de trabalho poderá ser ajustada em conven-
ção ou acordo coletivo de trabalho?

Sim. Aí, atinge todos os empregados da empresa ou categoria.

15 - Como serão considerados os valores pagos pelas empresas, sejam 
eles obrigatórios ou não?

A parcela não terá natureza salarial, não integrará a base de cálculo do 
Imposto de Renda na fonte, da contribuição previdenciária e do FGTS. O valor 
da parcela poderá ser excluído do lucro líquido para fins de Imposto sobre a 
Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das 
pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real.

16 - As convenções coletivas de trabalho que estabelecem suspensão do 
contrato de trabalho conforme o art. 476-A da CLT e que condicionam a sus-
pensão à qualificação profissional, com pagamento de bolsa que antecipa par-
celas do seguro-desemprego e estabelecem garantia de emprego prevalecem?

Também nesse caso, a medida provisória indica que esses ajustes podem 
ser renegociados para adequação. Detalhe é que ela estabelece que, durante 
o estado de calamidade pública, os cursos terão que ser a distância e deverão 
ter duração mínima de um mês e máxima de três meses. Mesmo se a adequa-
ção do que foi acordado antes, as regras precisam obedecer os limites do 
período de calamidade. 

Além disso, o trabalhador não pode receber o valor do benefício emergen-
cial, criado agora, se estiver já ganhando a bolsa qualificação profissional.

17 - Como será feita a habilitação ao benefício emergencial que será pago 
ao trabalhador?

As empresas informarão ao Ministério da Economia a redução da jornada 
de trabalho e do salário ou a suspensão do contrato de trabalho. Isso tem 
que ser feito no prazo de 10 dias contado da celebração do acordo. A primeira 
parcela será paga em 30 dias, contados do acordo também. Ainda deve ser 
publicada a norma que disciplinará como será a transmissão das informações 
e comunicações pelo empregador, bem como a forma de concessão e paga-
mento do benefício emergencial.

18 - As medidas deverão ser comunicadas aos sindicatos de trabalhadores?
Sim. Tanto os acordos individuais de redução de jornada de trabalho e de 

salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho. O prazo é de 10 
dias corridos, contados da data do acordo fechado.

19 - E se o empregador não fizer a comunicação?
Se não o fizer, o empregador terá que pagar a remuneração no valor ante-

rior à redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária 
do contrato de trabalho do empregado, inclusive dos respectivos encargos 
sociais, até a que informação seja prestada.

20 - Caso o empregado já tenha celebrado acordo individual e depois venha a 
ser ajustada convenção ou acordo coletivo de trabalho, o que acontece?

Prevalecerá o que for acordado no ajuste coletivo. No caso das assem-



bleias de trabalhadores, poderão ser usados meios eletrônicos para atendi-
mento dos requisitos formais. Os prazos de convocação de assembleia pre-
vistos na CLT ficam reduzidos pela metade.

21 - Há alguma condição que deve ser observada para receber o benefício 
emergencial?

Não. Ele não depende de cumprimento de período aquisitivo, tempo de vín-
culo empregatício ou do número de salários recebidos. Importante: esses be-
nefícios não afetam o pagamento do seguro-desemprego no futuro.

22 - Empregados que recebem já benefício de prestação continuada da 
Previdência têm direito ao valor emergencial?

Não têm direito aqueles que recebem benefício de prestação continuada 
do Regime Geral da Previdência Social ou dos Regimes Próprios de Previdên-
cia Social, como aposentados, assim como aqueles ganhando seguro-desem-
prego ou bolsa de qualificação profissional. No entanto, pensionistas e titula-
res de auxílio-acidente podem receber o benefício emergencial.

23 - Os aprendizes e empregados de jornada parcial podem ajustar a redu-
ção da jornada e salário e a suspensão do contrato?

Sim. Eles estão expressamente incluídos nas medidas.

24 - E os empregados com mais de um emprego, como ficam?
Eles poderão receber cumulativamente um benefício emergencial para 

cada vínculo com redução proporcional de jornada de trabalho e de salário 
ou com suspensão temporária do contrato de trabalho. No entanto, Obino 
avisa que há um valor fixo de R$ 600 para quem tiver vínculo na modalidade 
contrato intermitente. 

25 - A possibilidade de redução da jornada e dos salários se aplica aos em-
pregados de sociedades de economia mista?

As regras não se aplicam no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, aos órgãos da administração pública direta e indireta, às empresas 
públicas e sociedades de economia mista, inclusive às suas subsidiárias, e aos 
organismos internacionais.


