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1- Flexibilização X Desregulamentação
• Premissa maior: Princípio da proteção, “equilibrar”  vulnerabilidade;

Flexibilização: ≠ de supressão pura de direitos; 

• Adaptabilidade e compatibilidade das mudanças de ordem econômica, tecnológica 

ou social com a relação capital-trabalho.

• Ex: art.7º, VI, XIII, XIV da CF (redução de salário, compensação de horas e turnos de 

revezamento), medidas de preservação do emprego e da renda Covid-19);

Desregulamentação: ausência do Estado, revogação de direitos/lei, retirada total da 

proteção legislativa, permitindo a livre manifestação de vontade.



2- Direito emergencial do trabalho

- Ano de 2020: realidade sem precedentes: paralisação da economia e do 

mercado de trabalho; inexistência de paradigmas no direito.

- Situação de emergência: exigiram respostas RÁPIDAS e IMEDIATAS;

- Assegurar a manutenção do emprego e da renda: (empresa e trabalho);

- Grande produção normativa em pouco tempo: “vem uma nova MP ...”



Alguns exemplos...
• LEI Nº 13.979, de 06.02.20: “medidas para enfrentamento da emergência do coronavírus”; 

• Decreto Legislativo nº 6, de 20.03.20: reconhece estado de calamidade pública, até 31.12.20;

• Medida Provisória nº 927 de 22.03.20: preservação do emprego e da renda; 

• Medida Provisória nº 936, de 1º/04/20: medidas para reduzir o impacto social;

• Medida Provisória nº 944/20: concessão de crédito para os empresários (pgto da folha de salario);

• Portaria 10.486/20, de 22.04: pagto do Benefício Emergencial da MP 936.

• Decisão do STF como a ADI 6363: decisão liminar o Min. Lewandowski. “A volta dos que não foram...”

• Decisão do STF sobre Covid-19 e doença ocupacional;

• MP 905/19 e acidente in itinere: (vigorou entre 12.11.19 e 20.04.20 revogada!

• LEI Nº 13.999, DE 18.05.20: Institui o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte (Pronampe). Objetivo: desenvolvimento e o fortalecimento dos pequenos negócios.



3-Normatização de 2020 que ficou para trás...

• MP 927/20: caducou em julho de 2020;

• MP 936/20 convertida na Lei 14.020/20 (durante o estado de calamidade pública – 

31.12.20);

• A recontratação durante a vigência do Estado de Calamidade (COVID-19):  art. 2º da 

Portaria 384/92 do M.T.E X Portaria 16.655/20: “ não se presumirá fraudulenta a rescisão 

sem justa causa seguida de recontratação dentro dos 90 dias, desde que mantidos os 

mesmos termos do contrato rescindido”.

• Dispensa de PCD durante o estado de calamidade pública: art. 17 da Lei 14.020/20 
(31.12.20)



4- COVID-19 E NOVA RODADA DE “MPs”
• MP semelhante à MP 927/20: home office, antecipação de férias individuais, com o pagamento postergado do terço de férias 

antecipação de feriados; regime especial de banco de horas, adiamento do recolhimento do FGTS

• No dia 19.04.21 o Congresso Nacional aprovou o projeto que flexibiliza a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) que dispensou a 

exigência da compensação de gastos temporários para permitir que programas como benefício emergencial de preservação do 

emprego e da renda possa retornar.

• MP semelhante à MP 936/20:  BEM, redução de jornada e salário e suspensão do contrato de trabalho (por até 120 dias). 

• MP relacionada à volta do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe): liberação de 

créditos.

• https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/04/26/mp-que-permitira-reducao-de-jornada-e-salario-ou-suspensao-do-contrato-deve-sair-nest

a-terca.ghtml



5-O que já estava programado para 2021...

• (2019) Ministério do Trabalho como Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do 

Ministério da Economia: (MP nº 870/19, convertida na Lei 13.844/18.06.19, art. 32);

• Indicação de novo cenário sobre as relações de trabalho: pauta da “livre iniciativa”

• Repercussões da Lei da liberdade econômica Lei 13.874/20.09.19: “estabelece normas de 

proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica e disposições sobre a 

atuação do Estado como agente normativo e regulador”; (vide art. 74, §2º e 4º da CLT - 

registro de ponto por exceção )

• “Interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, 

aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre 

atividades econômicas privadas”.



Alterações das NRs – agenda 2021
• Harmonização e atualização das Normas Regulamentadoras (NRs) de Segurança e Saúde no Trabalho.

• Revisão das NRs: De fevereiro de 2019 para cá foram revisadas e modernizadas:

• NR-1 (disposições gerais); 

• NR-3 (embargo/interdição);

• NR-7 (PCMSO) e NR-9 (PPRA); 

• NR-12 (segurança do trabalho em máquinas) e NR-17 (ergonomia); 

• NR-18 (trabalho na indústria da construção); 

• NR-20 (inflamáveis e combustíveis); 

• NR-24 (higiene e conforto nos locais de trabalho) e NR-28 (fiscalização e penalidades); e 

• NR-31 (Agricultura, Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura).



NRs e agenda 2021
•  

 
https://www.gov.br/economia/ptbr/assuntos/noticias/2020/trabalho/dezembro/divulg
ada-agenda-de-revisao-das-nrs-em-2021-1 

https://www.gov.br/economia/ptbr/assuntos/noticias/2020/trabalho/dezembro/divulgada-agenda-de-revisao-das-nrs-em-2021-1
https://www.gov.br/economia/ptbr/assuntos/noticias/2020/trabalho/dezembro/divulgada-agenda-de-revisao-das-nrs-em-2021-1


6. Repercussões da Covid-19 e cuidados empresarial e do RH ...

• Sem dúvida veio para ficar: teletrabalho e home office;

• Preocupação com doenças ocupacionais e deveres do art. 75-E da CLT: “O empregador deverá 
instruir os empregados, de maneira expressa e ostensiva, quanto às precauções a tomar a fim de 
evitar doenças e acidentes de trabalho”.   

• A síndrome de burnout: distúrbio psíquico, exaustão extrema, “síndrome do esgotamento 
profissional” . 

• Horas extras e home office – modelo híbrido: art. 62, III da CLT;

• Responsabilidade pela aquisição de equipamentos e infraestrutura adequada à prestação do 
teletrabalho;

• Reembolso de despesas arcadas pelo empregado;



•  
∙ Projetos de alteração na legislação trabalhista 
 

PL 3.512/2020 - Define as obrigações dos empregadores no que diz respeito ao regime de 
teletrabalho. o empregador será obrigado a fornecer e manter equipamentos tecnológicos e 
infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho, considerando a segurança e o 
conforto do trabalhador. Esses equipamentos serão fornecidos em regime de comodato 
(empréstimo). Além disso, o empregador também terá que reembolsar o empregado pelas 
despesas de energia elétrica, telefonia e uso da internet relacionadas à prestação do trabalho.

Autor: Fabiano Contarato – Rede/ES



6- Medias de cautelas no RH

•  

• Atenção RH: necessidade de “prova”: registro/documentação das medidas de prevenção, orientações, 
treinamentos...

• Que tipo de prova? “provas tradicionais”, assim como ata notarial, Carta AR, telegrama, whatsapp, email, recibo, 
etc...

• Precaução, desconto por extravio, dano, não devolução, etc...

• Comitê para enfrentamento da Covid-19

• Plano de ações e cuidados;

• Dicas para os empregados em home office (intervalos e pausas);

• Registro do cumprimento dos protocolos recomendados pelo setor de saúde e segurança do trabalho;

• Reuniões da CIPA;

• Cuidado para evitar constrangimentos: “dano moral”.



7- Algumas tendências ...

•  Cuidado com soluções “mágicas”: salários (prêmios), terceirização, “pejotização”, contratação de autônomo, 
contrato intermitente, etc.

Algumas tendências:

• Aumento das transações extrajudicial: art. 855-B da CLT;

• Dispensas plúrimas/coletivas: 477-A da CLT;

• Planos de demissão voluntária: 477-B da CLT;

• Proposta da Carteira Verde Amarela (MP 905/19): voltou a ser estudada pela equipe econômica. É um 
regime simplificado de contratação sem encargos trabalhistas e impostos, como a contribuição 
previdenciária. Empregados entre 18 e 29 anos de idade.

• Aumento das negociações coletivas;
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