
INFORME

01.  SOBRE OS ACORDOS DE REDUÇÃO E SUSPENSÃO.

Como dissemos no comunicado anterior estaríamos atentos a qualquer 
novidade no que se refere ao exame por parte do STF no que se refere ao 
julgamento da constitucionalidade da MP 936. 

Lembrando que a MP 936 foi editada com a finalidade de possibilitar as 
empresas que promovam: 

a) os acordos de Redução de jornada, e; 
b) Suspensão do contrato de trabalho).

Se o STF julgar como inconstitucional esta MP isto será um revés muito 
grande às iniciativas praticadas pelas empresas nos últimas dias e semanas.

SITUAÇÃO ATUALIZADA (13.04.2020):

O Ministro Ricardo Lewandowski, que julgará e está à frente da análise do 
assunto, registrou no dia de hoje (13.04.2020), o que segue:

“ ... a MP continua integralmente em vigor, pois nenhum de seus disposi-
tivos foi suspenso pela liminar concedida por ele, permanecendo válidos os 
trechos que dispõem sobre a percepção do benefício emergencial pelo tra-
balhador, a possibilidade de redução da jornada de trabalho e do salário e a 
suspensão temporária do contrato laboral, dentre outros. 

(...) é impensável conceber que a medida pretendesse que os sindicatos, ao 
receberem a comunicação dos acordos individuais, simplesmente os arqui-
vassem, pois isso contrariaria a própria razão de ser dessas entidades. 
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(...) a comunicação ao sindicato prestigia o diálogo entre todos (...), e per-
mite que os acordos individuais sejam supervisionados pelos sindicatos, para 
que possam, caso vislumbrem algum prejuízo para os empregados, deflagrar 
a negociação coletiva.

(...) são válidos e legítimos os acordos individuais celebrados na forma da 
MP, os quais produzem efeitos imediatos, valendo não só no prazo de dez dias 
previsto para a comunicação ao sindicato, como também nos prazos estabe-
lecidos na CLT, reduzidos pela metade pela própria medida provisória.

(...) a possibilidade de adesão, por parte do empregado, a convenção ou 
acordo coletivo posteriormente firmados, os quais prevalecerão sobre os 
acordos individuais, naquilo que com eles conflitarem, observando-se o prin-
cípio da norma mais favorável. Na inércia do sindicato, subsistirão integral-
mente os acordos individuais tal como pactuados originalmente pelas partes.

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteu-
do=441245&ori=1

Ao que se vê, pela posição passada nesta 2a. feria, houve um melhor es-
clarecimento das conclusões que inicialmente se extraiu quando do primeiro 
exame da situação pelo Ministro. Seguiremos acompanhando o andamento do 
processo.

02. ATESTADO MÉDICO - COVID-19

Publicada em 02.04.2020 medida legal que autoriza as empresas a dedu-
zirem do repasse das contribuições à previdência social, observado o limite 
máximo do salário de contribuição ao RGPS, o valor devido ao segurado em-
pregado cuja incapacidade temporária para o trabalho seja comprovadamen-
te decorrente de sua contaminação pela corona vírus (Covid-19).

Assim, se um empregado deixou de trabalhar em decorrência de sua con-
taminação pelo vírus corona (Covid-19), a empresa pagará o salário regular-
mente por aqueles dias afastados e, num momento seguinte, se creditará de 
tal valor junto a sua guia de INSS (situação semelhante ao que ocorre com o 
pagamento do salário família e a licença gestante).

Importante frisar que, a lei fala de incapacidade “ ... comprovadamente de-
corrente de sua contaminação ...”, ou seja, no nosso entendimento, o atestado 
médico deve ser bastante específico a fim de legitimar e resguardar o paga-
mento por parte do INSS.

Base Legal (Artigo 5o da Lei n. 13.982, Data: 02.04.2020) 



03. APROVE - RITMO DE TRABALHO

A APROVE segue trabalhando, de forma remota, mas em ritmo intenso, a 
quantidade de solicitações e pedidos de trabalho (principalmente extras) es-
tão superando muito o padrão de normalidade, mas todos os nossos depar-
tamentos estão em funcionamento e nossa equipe, através de seus colabora-
dores, está plenamente ativa ao longo do horário comercial.

Contatos podem ser realizados por e-mail ou através de ligação pelo siste-
ma SKYPE (procure no seu aplicativo o nome APROVE e selecione com quem 
você quer falar).

Importante dizer que tivemos de comprar uma grande quantidade de apa-
relhos (notebooks e até impressoras), a fim de seguir desenvolvendo o nosso 
trabalho de forma remota, pois as obrigações empresariais não deixaram exis-
tir, muito antes pelo contrário, estão mais complexas em razão das normas 
que estão sendo publicadas diariamente pelo Governo.

Por isso, fica o registro, estamos aqui a sua disposição para lhe atender e 
lhe auxiliar naquilo que for preciso. 


