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Muitos empresários e autônomos estão enfrentando os
re�exos da pandemia global do Coronavírus. E sempre é
importante reforçar alguns pontos das Medidas Provisórias
nº 927 e nº 936, além do que está sendo permitido pela CLT
(Consolidação das Leis Trabalhistas).

Portanto, nesse artigo, vamos frisar alguns pontos que
estão sendo percebidos e exigidos no dia a dia de quem
atua nos setores do Departamento Pessoal, principalmente.

A�nal, cabe a estes pro�ssionais intermediar as decisões
que os empregadores vão tomar diante de toda essa
situação trabalhista que se desenha em, praticamente,
todos os setores. Então, vamos lá? Reforçar alguns pontos
importantes? 

Trabalha sentado? Confira
5 dicas para melhorar a

 O que fazer diante das MPs Trabalhistas em
tempos de pandemia?

 (https://blog.nith.com.br/)
Início (https://blog.nith.com.br)

Publique seu artigo no blog

(https://blog.nith.com.br/publique-em-nosso-

blog/)

Categorias (https://blog.nith.com.br)

Cursos Online

(http://www.nithtreinamentos.com.br)



  (https://facebook.com/nithtreinamentos)
 (https://instagram.com/nithtreinamentos)
 (https://www.linkedin.com/company/nith)
 (https://youtube.com/nithtreinamentos)

https://nith.com.br/trabalhista/evento/consultoria-dp-e-esocial-telegram/?utm_source=blog&utm_medium=banner&utm_campaign=consultoria-dpesocial
https://blog.nith.com.br/category/consultoria-trabalhista/
https://blog.nith.com.br/category/departamento-pessoal/
https://blog.nith.com.br/author/angelica/
https://blog.nith.com.br/trabalha-sentado-confira-5-dicas-para-melhorar-sua-postura/
https://blog.nith.com.br/trabalha-sentado-confira-5-dicas-para-melhorar-sua-postura/
https://blog.nith.com.br/
https://blog.nith.com.br/
https://blog.nith.com.br/publique-em-nosso-blog/
https://blog.nith.com.br/
http://www.nithtreinamentos.com.br/
https://facebook.com/nithtreinamentos
https://instagram.com/nithtreinamentos
https://www.linkedin.com/company/nith
https://youtube.com/nithtreinamentos


/

Medidas da CLT: Banco de Horas, Home O�ce e
Teletrabalho

Neste momento, o Banco de Horas é uma ferramenta que
pode ser utilizada para tentar aliviar os problemas
�nanceiras e administrativos que muitas empresas estão
passando. Inclusive, a CLT prevê essa possibilidade.

(https://nith.com.br/nith�ix?utm_source=blog-
nith&utm_medium=banner_post_mobile&utm_campaign=ni

th�ix_blog_nith)

É extremamente viável diminuir a jornada de trabalho,
fazendo horas extras posteriormente, cuja a compensação
pode ocorrer em até seis meses para os pactos individuais e
até 1 ano quando o acordo for coletivo.

Claro, que esta decisão caberá ser tomada pelo
empregador, mas o Departamento Pessoal tem por
obrigação informá-lo sobre esta possibilidade.

É importante ressaltarmos também a diferença entre Home
O�ce e Teletrabalho. Está sendo muito comum
confundirem esta duas modalidades de atuação dos
empregados. Portanto, vamos, novamente, esclarecê-las.
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No Home O�ce nada muda em relação ao trabalho
executado na empresa, bem como o horário de trabalho do
colaborador. Assim, todos os direitos trabalhistas são
mantidos, inclusive a jornada de trabalho.

É preciso respeitar, inclusive, os horários de intervalo. Quem
for mãe amamentando também terá esse direito garantido
e assegurado por lei, durante o Home O�ce.

Já no Teletrabalho o empregado presta a maior parte de
seus serviços em sua residência ou em outro local diferente
da empresa. Mas, mesmo no Teletrabalho, o empregado
consegue se comunicar com o empregador por meio de
Tecnologias da Informação, como e-mails, WhatsApp,
Facebook, SMS…

Aliás, é válido informar que a própria Reforma Trabalhista
trouxe o conceito do que é Teletrabalho. Inclusive, ela
determina que o Teletrabalho tenha que ser formalizado
por contrato escrito e isto faz com que não seja
caracterizado trabalho externo.

Outro diferencial é que o Teletrabalho exclui o empregado
da jornada de trabalho. Ou seja, ele terá de entregar a
demanda de serviço, porém ele não precisa cumprir a
mesma jornada de trabalho dos empregados que estão
atuando na empresa ou no Home O�ce.

Lembre-se de comunicar o empregado com até 15 dias de
antecedência, caso queira migrá-lo para o Teletrabalho.

Medida Provisória 927: principais aspectos para serem
destacados
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Essa Medida Provisória faz a regulação de medidas
trabalhistas para o enfrentamento da pandemia do
Coronavírus e o estado de calamidade pública decretado no
país.

A primeira medida permite a possibilidade de celebração de
acordo individual escrito, quando o empregador e o
empregado vão poder celebrar esse tipo de acordo a �m de
garantir a permanência do vínculo.

Já as férias individuais poderão ser concedidas mediante
comunicação ao empregado com 48 horas de antecedência.
Já nas férias coletivas, esse mesmo prazo de comunicação
também deve ser respeitado (48 horas).

Mas �ca dispensado o aviso prévio ao sindicato da categoria
e também ao órgão local do Ministério da Economia.

Quanto às regras de Segurança e Medicina do Trabalho
estão suspensos os exames médicos ocupacionais,
treinamentos e eleições da CIPA. E a suspensão do contrato
de trabalho também é outra medida que já vem sendo
adotada por algumas empresas.

Nesse caso, pode haver a suspensão do contrato de
trabalho pelo prazo de até 60 dias, mediante acordo
individual, com a exceção dos empregados que possuem
salários entre R$ 3.135,00 e R$ 12.000,00.

Medida Provisória 936: principais aspectos

Essa Medida Provisória trata do pagamento do benefício
emergencial aos empregados que sofrerem redução de
jornada e de salários e suspensão temporária do contrato
de trabalho.

A MP 936 também trata dos procedimentos que precisam
ser tomados para autorizar tais pagamentos emergenciais.
Como, por exemplo, o empregador tem de informar ao
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Ministério da Economia sobre a redução ou suspensão no
prazo de 10 dias, a partir da celebração do acordo.

O benefício será devido a partir da data do início da redução
ou suspensão e a primeira parcela será paga no prazo de 30
dias, desde que observado o prazo de 10 dias para a
comunicação.

É importante ressaltar que é preciso garantir o direito
constitucional de manter o pagamento do salário mínimo
que, atualmente, está em R$1.045,00. Ou seja, na redução
salarial os valores não podem �car inferiores ao salário
mínimo vigente.

Gostou destes esclarecimentos que trouxemos nesse artigo?

 Ainda temos muito mais para explicar a você sobre este
assunto! Basta assistir a LIVE
(https://www.youtube.com/watch?v=MbmshucWh_k)que
disponibilizamos no nosso canal do YouTube e �que bem
informado!

 Aproveite e conheça o site da  Nith Treinamentos
(http://www.nithtreinamentos.com.br/)e todos os cursos
online que ela oferece para quem quer aprender com quem
entende e tornar-se um pro�ssional de destaque no setor
em que atua.

 Fique atento também às nossas redes sociais, pois sempre
trazemos novidades sobre o que está acontecendo neste
período de calamidade pública no nosso país.

Aproveite para conhecer profundamente sobre as Medidas
Provisórias de enfrentamento da crise do Covid-19.
Inscreva-se no curso AO VIVO Medidas Preventivas
Trabalhistas e o COVID 19 – Aspectos Práticos e Teóricos das
MP’s  927, 936 e 946, que vai acontecer no dia 09 de maio,
13h às 18h.

As aulas são atualizadas com base nas medidas promovidas
pela MP 927/936 e 946 de 2020.
Com comentários práticos, o curso abordará as Medidas
Provisórias nº 927, 928, 944 e 945/2020, as quais previram
medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de
calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19
(Coronavírus), empréstimos para pagamento de folhas de
salários.

https://www.youtube.com/watch?v=MbmshucWh_k
http://www.nithtreinamentos.com.br/
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COMPARTILHE ESSE POST

Como também abordará a MP 936/2020, consistente no
pagamento de Benefício Emergencial de Preservação do
Emprego e da Renda, na redução proporcional de jornada
de trabalho e de salários e na suspensão temporária do
contrato de trabalho e a MP nº 946, a qual trata da extinção
do PIS-PASEP e hipóteses de saque do FGTS.

O curso ao vivo vai acontecer no dia 09 de maio. A aula
começa às 13h e termina às 18h. É literalmente uma
IMERSÃO!

Veja todas as suas vantagens:

A TRANSMISSÃO É 100% ONLINE!
CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO DE 5 HORAS.
ACESSO AOS SLIDES DE TODO O CONTEÚDO.
AULAS DISPONÍVEIS ATÉ ÀS 23h59H DO DIA 10/05/2020

Clique aqui (https://nith.com.br/trabalhista/medidas-
preventivas-trabalhistas-covid19)e inscreva-se. Vagas
limitadas.

(https://nith.com.br/trabalhista/evento/consultoria-dp-e-
esocial-telegram/?

utm_source=blog&utm_medium=banner&utm_campaign=c
onsultoria-dpesocial)
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