
Diante da determinação imposta pelo decreto municipal nº 834/2020, que suspende as a<vidades de 
alguns segmentos de Toledo, trazemos algumas sugestões para diminuir o impacto financeiro pelo 
fechamento dos estabelecimentos e, principalmente, evitar demissões, com base nas medidas 
estabelecidas nas Medidas Provisórias nº 927 e 936/2020 e Convenção Cole<va do Trabalho: 

Trabalho em Home Office: 
O home office é uma prá<ca atual adotada por muitos profissionais, onde o empregado desenvolve 
suas a<vidades em sua casa, eliminando a necessidade de se deslocar até o endereço da empresa 
para a qual trabalha. 

Esta modalidade de trabalho é aplicável aos contratos de trabalho com empregados, estagiários e 
também menores aprendizes, obedecendo as seguintes condições: 

• Será determinado pelo empregador, a seu exclusivo critério; 
• Dispensa o registro prévio da alteração no contrato individual de trabalho; 
• Deve haver comunicação por escrito ou por meio eletrônico com 48 horas de antecedência; 
• Definições sobre equipamentos, custos de implementação e u<lização ou reembolsos 

deverão ser previstas em contrato escrito; 
• Os equipamentos necessários para o exercício do Home Office devem ser fornecidos pelo 

empregador a [tulo de comodato (caso o empregado não os possua), ou o período da 
jornada normal de trabalho será computado como tempo de trabalho à disposição do 
empregador. 

Férias Individuais: 
Havendo ociosidade parcial do quadro de trabalhadores, uma opção é conceder férias individuais aos 
seus empregados, nas seguintes condições: 

• Poderão ser concedidas a todos os trabalhadores, ainda que o período aquisi<vo não tenha 
transcorrido; 

• Prioridade aos pertencentes aos grupos de risco do Covid-19; 
• Deve haver comunicação por escrito ou por meio eletrônico com 48 horas de antecedência; 
• Não podem ser usufruídas em período inferior a 5 dias; 
• O adicional de ⅓ poderá ser pago até 20 de agosto de 2020 para empresas comerciais e 20 de 

dezembro de 2020 para demais segmentos; 
• O pagamento da remuneração poderá ser feito até o quinto dia ú<l do mês subsequente ao 

início do gozo das férias. 

Férias Cole:vas: 
Se houver ociosidade de todo o quadro de colaboradores da empresa e estes não <verem a<vidades 
a serem executadas, uma opção será a concessão de férias cole<vas. Assim: 

• Poderão ser concedidas a todos os trabalhadores. 
• Deve haver comunicação por escrito ou por meio eletrônico com 48 horas de antecedência; 
• Não se aplicam os limites máximos de períodos anuais e mínimos de dias corridos; 
• Não é necessária comunicação prévia ao Ministério da Economia ou Sindicatos; 
• O adicional de ⅓ poderá ser pago até 20 de agosto de 2020 para empresas comerciais e 20 de 

dezembro de 2020 para demais segmentos. 

Antecipação de Feriados: 
Outra opção aos empregadores para lidarem com esta suspensão consiste na antecipação do gozo de 
feriados não religiosos federais, estaduais, distritais e municipais, contudo: 

• Os empregadores deverão no<ficar, por escrito ou por meio eletrônico, o conjunto de 
empregados beneficiados com antecedência de, no mínimo, quarenta e oito horas, mediante 
indicação expressa dos feriados aproveitados. 

• Os feriados poderão ser u<lizados para compensação do saldo em banco de horas. 
• O aproveitamento de feriados religiosos dependerá de concordância do empregado, 

mediante manifestação em acordo individual escrito.  



Banco de Horas: 
Outra opção é a ins<tuição do banco de horas dos empregados a fim de proporcionar maior 
liberdade neste momento e restrição, mediante os seguintes critérios: 

• O empregador fica autorizado a interromper as a<vidades do empregado e cons<tuir um 
regime especial de compensação de jornada por banco de horas; 

• Necessário acordo cole<vo ou individual; 
• A compensação das horas deverá ocorrer em até 18 meses, contados da data de 

encerramento do estado de calamidade pública; 
• É permi<da a prorrogação da jornada de trabalho em até 2 horas, sem exceder 10 horas 

diárias para a posterior compensação. 

Redução de Jornada e Salários: 
Esta também é uma boa opção se houver ociosidade de parte de sua empresa, ou de todo o 
<me. Durante o estado de calamidade pública, o empregador poderá acordar a redução proporcional 
da jornada de trabalho e de salário de seus empregados, por até noventa dias, desde que: 

• Seja preservado o valor do salário-hora de trabalho;  
• Seja pactuado acordo individual escrito com antecedência de, no mínimo, 2 dias corridos da 

redução;  
• A redução se dê, exclusivamente, nos seguintes percentuais: 25%, 50% ou 70%; 
• Sujeito à estabilidade de emprego pelo mesmo período de suspenção. 

Lembrando que tal medida somente poderá ocorrer por acordo individual para colaboradores que 
recebam salário igual ou inferior a R$ 3.135,00 ou para portadores de diploma de nível superior o 
limite de R$ 12.202,12. A redução de jornada de trabalho e de salários de 25% vale 
independentemente do valor do salário do empregado. 

A jornada de trabalho e o salário pago anteriormente serão restabelecidos nas hipóteses de: término 
do prazo definido no acordo, fim do estado de calamidade pública, ou por decisão do empregador de 
retornar antecipadamente. É importante destacar também que a redução deverá ser proporcional de 
jornada de trabalho e de salário; não sendo possível reduzir apenas o salário sem reduzir a jornada. 

Suspensão Temporária do Contrato de Trabalho: 
Novamente, a opção pode ser boa se houver ociosidade de parte <me, ou mesmo de toda a 
equipe. Durante o estado de calamidade pública, o empregador poderá acordar a suspensão 
temporária do contrato de trabalho de seus empregados, pelo prazo máximo de sessenta dias, sendo: 

• Necessário haver acordo individual por escrito entre empregado e empregador com 
antecedência de, no mínimo, 2 dias corridos da suspensão.  

• O contrato de trabalho será restabelecido com o término do prazo definido no acordo, no 
caso de fim do estado de calamidade pública, ou por decisão do empregador de retornar 
antecipadamente   

• Caso, durante o período de suspensão temporária do contrato de trabalho, o empregado 
man<ver as a<vidades de trabalho, ainda que parcialmente, por meio de teletrabalho, 
trabalho remoto ou trabalho à distância, ficará descaracterizada a suspensão temporária do 
contrato de trabalho e o empregador estará sujeito a penalidades previstas nesta legislação. 

• Empresas que <verem auferido, no ano-calendário de 2019, receita bruta superior a R$ 
4.800.000,00, estão sujeitas a regras especiais para suspender o contrato de trabalho de seus 
empregados.  

Neste caso também, somente poderá ocorrer por acordo individual para colaboradores que recebam 
salário igual ou inferior a R$ 3.135,00 ou para portadores de diploma de nível superior ao limite de R$ 
12.202,12.


