
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) daquilo que se 
relaciona a atividade empresarial frente a pandemia do COVID-19.

Visite o link e mantenha-se informado.

02.eSOCIAL
O eSOCIAL como banco de dados do Governo recebe a cada instante uma 

quantidade enorme de informações das empresas. Estas informações são 
checadas no momento do envio e o sistema possui uma quantidade enorme 
de travas e amarras, ou seja, informações incorretas ou inconsistentes não 
“entram” no sistema.

Assim, nos dias atuais, tudo que fazemos depende do “aval e permissão” 
do sistema do eSOCIAL. Desta forma, não adianta a lei permitir, se a situação 
não está “liberada” ou mesmo “prevista” no sistema do eSOCIAL há um tra-
vamento de todas as operações da empresa junto ao sistema, nada mais se 
consegue operar até que se regularize aquela trava.

Muitas foram as medidas trabalhistas implementadas pelo Governo, mas 
isto só tem realmente eficácia no momento em que o eSOCIAL for atualizado, 
até lá, algumas operações estão aguardando ajuste do sistema do eSOCIAL.

Algumas destas medidas legais, por incrível que possa parecer, não te-
rão uma regulamentação legal, a regulamentação será o limite de permissão 
concedida pelo eSOCIAL, ou seja, o sistema é o mecanismo daquilo que pode 
e daquilo que não pode ser feito e, muitas vezes, aquilo que não é permitido 
“agora”, em poucos instantes poderá ser permitido, pois o sistema segue em 
constante atualização.

Esperamos que a atualização das rotinas do eSOCIAL seja rápida, pois te-
mos uma quantidade enorme de situações novas que estão dependendo de 
um sistema que não possuímos qualquer ingerência.

BOLETIM INFORMATIVO DA APROVE

COMUNICADO APROVE N0 19



Ainda sobre a MP 936
A Medida Provisória n. 936 consta no portal da Aprove e no Boletim an-

terior apresentamos um caderno de perguntas e respostas bem detalhado 
sobre a mesma. Neste momento, reforçamos alguns pontos importantes.

03. MP 936 - REDUÇÃO SALARIAL E DA CARGA HORÁRIA
Importante fazermos um esclarecimento sobre a obrigatoriedade da inter-

ferência ou não da entidade sindical neste acordo. Deste modo, elaboramos 
uma tabela didática para melhor visualização do assunto, segue abaixo:

04. MP 936 - SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
Primeiramente reforçando que a suspensão poderá perdurar, no máximo, 

por dois períodos de 30 dias, o que totaliza 60 dias (total).
Em sequência, importante fazermos um esclarecimento sobre a obrigato-

riedade da interferência ou não da entidade sindical neste acordo. Abaixo uma 
tabela didática para melhor visualização do assunto, segue abaixo:

Diferente daquilo que ocorre nos casos de redução, a suspensão prevê, 
para empresas que tiveram uma receita bruta no ano-calendário de 2019 su-
perior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), o pagamento 
de uma ajuda compensatória mensal por parte do empregador no valor de 
30% do salário do empregado. Segue a tabela para melhor visualização.

 Até Acima de  Acima de Acima de
 R$ 3.135,00 R$ 3.135,00 R$ 3.135,00 R$ 12.202,12
   Com diploma Com diploma 
   universitário universitário

 Individual Individual Individual Individual

 Individual Coletivo Coletivo Individual

 Individual Coletivo Coletivo Individual
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 Até Acima de  Acima de Acima de
 R$ 3.135,00 R$ 3.135,00 R$ 3.135,00 R$ 12.202,12
   Com diploma Com diploma 
   universitário universitário

 Individual Coletivo Coletivo Individual
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DO 
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BENEFÍCIO RECEBIDO PELO
EMPREGADO SUSPENSO

 Até Acima de
 R$ 4.800.000,00 R$ 4.800.000,00

Ajuda Compensatória
devida pela empresa -*- 30%

Benefício Emergencial pago
pelo Governo ao Empregado 100% 70%

RECEITA BRUTA EM 2019

05. RETORNO AO TRABALHO REGULAR.
O retorno a condição normal de trabalho, tanto no caso de redução salarial 

como no caso de suspensão, acontecerá quando:
a) do término do estado de calamidade pública;
b) vencido o prazo ajustado no instrumento particular celebrado entre as 

partes, ou;
c) da comunicação do empregador informando a sua decisão de antecipar 

o fim do período de suspensão ou da redução de salário ajustada;
Neste caso, se restabelecerá a condição normal de trabalho dois dias cor-

ridos após o implemento da condição acima indicada.

06. GARANTIA DE EMPREGO 
Durante o período de redução salarial e de suspensão do contrato de tra-

balho, o empregado não poderá demitido, esta garantia de emprego será pro-
longada por igual período após o término der destas condições, salvo a hipó-
tese de ocorrência de falta grave prevista em lei.

07. REDUÇÃO E SUSPENSÃO
A lei não faz referência de que todos empregados devem estar numa mes-

ma condição, assim, como não existe impeditivo expresso, podermos ter, num 
mesmo momento, empregados em contrato regular, alguns em regime de re-
dução de salário e outros com contrato suspenso.

Outra situação que se faz importante esclarecer é o fato da lei permitir a 
situação de um empregado passar da condição de redução de salário para a 
de contrato suspenso ou vice-versa. Diz o artigo: “Art. 16. O tempo máximo de 
redução proporcional de jornada e de salário e de suspensão temporária do 
contrato de trabalho, ainda que sucessivos, não poderá ser superior a noventa 
dias, respeitado o prazo máximo de que trata o art. 8º.” (grifamos)

08. DOMÉSTICOS
As medidas de redução salarial e de suspensão do contrato de trabalho 

podem ser aplicadas aos empregados domésticos.

09. ELABORAÇÃO DOS CONTRATOS
Como se trata de uma situação nova, o nosso sistema ainda não dispõe de 

um modelo para esta funcionalidade.
Sendo assim, ainda no sábado elaboramos junto a nossa consultoria jurídica os 

modelos de “redução da carga horária” e de “suspensão do contrato de trabalho”.



Feito isto, mantivemos, ainda no sábado, contato com a empresa que nos 
atende no sistema de folha de pagamento e, de imediato, já contratamos a im-
plantação e instalação destes modelos junto ao nosso sistema para termos, já 
na 2a. feira (dia 06.04.2020), a possibilidade de emitir estes novos modelos de 
contratos aos clientes interessados.

FINANCIAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
MP 944

Como anunciado em Medida Provisória anterior, o Governo abriria uma li-
nha de crédito, a fim das empresas conseguirem suportar os valores de sua 
folha de pagamento, eis a situação de calamidade pública em que se vice no 
momento.

Neste sentido, foi publicado no dia 04.04.2020 (sábado), a Medida Provisó-
ria n. 944, a qual regula as questões desta linha de crédito.

10. EMPRESAS QUE PODERÃO BUSCAR A LINHA DE CRÉDITO
A referida linha de crédito é focada nas pessoas jurídicas (empresários, so-

ciedades empresárias) que, no ano de 2009, tiveram receita bruta anual entre 
R$ 360.000,00 e R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Empresas que não estão enquadradas neste perfil não terão acesso a esta 
linha de crédito. 

Vale dizer que o Presidente da Caixa Econômica Federal informou estar finali-
zando um programa específico para as empresas abaixo do patamar definido pelo 
Governo. Contudo, este programa, eventualmente oferecido pela CEF, não se cor-
relacionará em nada com aquele divulgado pelo Governo na MP 944.

11. ABRANGÊNCIA E CUSTOS DA LINHA DE CRÉDITO
O crédito abrangerá a totalidade da folha de pagamento, pelo período de 

dois meses. Contudo, o valor de suporte da linha de crédito é limitado ao valor 
equivalente a duas vezes o salário-mínimo (por empregado)

A taxa de juros desta linha de crédito será de 3,75% ao ano sobre o valor 
concedido, com prazo de 36 meses para o pagamento e carência de 06 meses 
para início do pagamento, com capitalização de juros durante esse período.

12. RESTRIÇÕES E IMPEDITIVOS DA LINHA DE CRÉDITO
A norma é muito rígida no que se refere ao uso da referida linha de crédito 

fazendo expressa referência de que a mesma serve única e exclusivamente 
para pagamento da folha de pagamento.

As instituições financeiras participantes e conveniadas poderão submeter 
a aprovação do crédito as suas políticas próprias, inclusive considerar even-
tuais restrições em sistemas de proteção ao crédito na data da contratação 
e registros de inadimplência no sistema de informações de crédito mantido 
pelo Banco Central do Brasil nos seis meses anteriores à contratação.

Ademais, a norma faz expressa referência de que a empresa não poderá 
rescindir, sem justa causa, o contrato de trabalho de seus empregados no 
período compreendido entre a data da contratação da linha de crédito e o 
sexagésimo dia após o recebimento da última parcela da linha de crédito.



13. PROCESSAMENTO DA LINHA DE CRÉDITO
O processamento da linha de crédito será realizado diretamente com uma 

das instituições financeiras participante deste programa governamental.
Da mesma forma, a cobrança pelo eventual inadimplemento do pagamento 

também será processada pela instituição onde se fez o encaminhamento e 
processamento da linha de crédito.

Aos clientes interessados na referida linha de crédito sugerimos buscar 
o banco e agencia de sua confiança, a qual nos solicitará relação de dados e 
informações pertinentes ao referido crédito.

VENCIMENTO DOS IMPOSTOS

14. INSS
A Portaria 139, publicada em 03.04.2020 pelo Ministério da Economia, pror-

rogou o prazo de vencimento da guia de INSS (Competência março e abril 
de 2020), naquilo que se referem as contribuições previdenciárias patronais 
incidentes sobre a folha (20%, mais o percentual de seguro e acidente do tra-
balho), para o mesmo vencimento das guias dos meses de julho e setembro.

Importante é que esta prorrogação não atinge aos valores do INSS des-
contados do empregado na folha de pagamento, nem o valor destinado ao 
Sistema S (Sesc, Senac, Senai), os quais, ainda que reduzidos pelos próximos 
meses, deverão ser pagos na mesma data de vencimento habitual. 

OBS.  Grupos especializados de consultoria trazem informação (extraofi-
cial), que o Governo editará (nos próximos dias) uma nova Portaria prorrogan-
do, também a parte de INSS referente ao valor descontado dos empregados 
e também da parte destinada ao sistema S (Sesc, Senac, Senai). Seguiremos 
acompanhando as publicações oficiais.

Esta medida tem idêntica aplicação ao que se refere aos empregados do-
mésticos.

Ademais, aguarda-se a atualização do sistema do eSOCIAL para processa-
mento das referidas medidas.

15. VENCIMENTO DO ICMS e ISSQN
O vencimento destes tributos não advém da legislação federal, mas dos 

governos estaduais e municipais. Até o momento:
a) O Governo do Estado do Rio Grande do Sul não publicou nenhuma me-

dida no sentido de prorrogar o vencimento do ICMs.
b) O prefeito de Porto Alegre não publicou nenhuma medida no sentido de 

prorrogar o vencimento do ISSQN.

16. VENCIMENTO DOS TRIBUTOS FEDERAIS
No caso dos tributos federais, o novo cronograma é o seguinte:
a) Período de Apuração Março/2020, com vencimento original em 

20.04.2020, vencerá em 20 de outubro de 2020;
b) Período de Apuração Abril/2020, com vencimento original em 20.05.2020, 

vencerá em 20 de novembro de 2020;
c)  Período de Apuração Maio/2020, com vencimento original em 22.06.2020, 

vencerá em 21 de dezembro de 2020.



ROTINAS INTERNAS

17. APROVE - ESTABELECIMENTO FECHADO
Em cumprimento as medidas do Prefeito de nossa Cidade e do Governador 

de nosso Estado seguimos com a nossa empresa de portas fechadas. Contu-
do, nosso pessoal segue acelerado e num ritmo muito intenso de trabalho, eis 
a quantidade de demandas que estão aparecendo em razão da nova realidade 
econômica e, também da necessidade de atualização legal frente a quantidade 
absurda de atos governamentais que tem sido publicado nos últimos dias.

Contatos podem ser mantidos 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).

18. REMESSA DE GUIAS E DOCUMENTOS
Considerando o regime de Home Office de nossa equipe de trabalho, bem 

como de grande parte de nossos clientes, restou alterada uma das práticas 
mais comuns de nosso escritório que é a entrega e coleta de documentos.

Ao que temos percebido, a remessa eletrônica tem se mostrado eficaz 
desmistificando uma das práticas mais sedimentadas de nosso escritório que 
era a impressão, remessa e também coleta de papeis. 

Hoje, muito de nosso trabalho tem circulado de forma absolutamente tran-
quila e satisfatória exclusivamente pelo meio digital.

19. DOCUMENTOS FISCAIS E CONTÀBEIS
Embora com enorme restrição de trabalho, estamos operacionalizando a 

coleta dos documentos fiscais e contábeis junto a nossos clientes.
Este procedimento tem especial relevância nesta semana que se inicia 

agora (06.04.2020), pois temos de processar e apurar os impostos discais de 
nossos clientes (CIMS, ISSQN, PIS, Cofins, IR,...), bem como seguir com a es-
crituração contábil de estilo.

Pedimos que nossos clientes deixem a documentação o mais completa 
possível quando da retirada, pois as restrições de trabalho neste momento 
nos dificultam muito em retomar a um cliente que já foi visitado (necessidade 
de 2a 3a visita para nova coleta).

Outra medida valida nestes dias de restrição geral de operação é que, den-
tro do possível, nossos clientes nos ajudem com este trabalho deixando os 
seus documentos na recepção de nosso edifício comercial, isto agiliza e nos 
ajudaria bastante.

MENSAGEM FINAL
Os desafios deste momento são grandes, mas seguimos firmes e fortes, 

lutando e trabalhando como nunca para enfrentar e vencer todas as dificul-
dades desta nova etapa.


