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retornar ao trabalho
presencial?

EDITORIAL

O difícil ano de 2021 está chegando ao m, deixando
marcas históricas que serão sentidas na sociedade
e na economia do país por um bom tempo.

Com a esperança renovada pela proximidade com
um novo ciclo, representado pela chegada do
próximo ano, é hora de as empresas e os
empresários planejarem 2022, para que seja um
período de retomada do crescimento. Os desa os,
contudo, serão muitos.
In ação, aumento na taxa básica de juros, câmbio
desvalorizado, desemprego alto e variante Ômicron
são obstáculos para um ano que já seria
naturalmente difícil, considerando a eleição
presidencial de outubro, que envolve a renovação
do Congresso Nacional e a escolha de governadores
e deputados estaduais.

Contudo, tal qual o sertanejo, louvado em Os
Sertões por Euclides da Cunha, é possível a rmar
sem medo que o empresário brasileiro é, antes
de tudo, um forte.
Dito isso, o nosso queridíssimo informativo aborda
a edição, em novembro, de quinze atos normativos
pelo Governo Federal, entre Decretos, Instruções
Normativas e Portarias, que alteraram e
consolidaram cerca de 1.000 normas, compondo o
que cou denominado como Consolidação do
Marco Regulatório Trabalhista Infralegal.
Além disso, a nova edição traz a criação do
Domicílio Eletrônico Trabalhista, destinado às
comunicações entre as empresas e o recém‑
recriado Ministério do Trabalho e Previdência, as
principais matérias trabalhistas que serão
apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no
próximo ano e a formação de maioria, na 3ª Turma
do Tribunal Superior do Trabalho (TST), sobre a
existência de vínculo de emprego em relação de
empresa de tecnologia com o motorista de
aplicativo.

Por m, o nosso prestigiado periódico traz as
notícias de nosso Café Jurídico, que celebrou o
primeiro aniversário do escritório, com a presença
de especialistas, clientes e parceiros, discutindo
temas de interesse das empresas, em especial
neste momento de retomada.
Uma boa leitura para todos!
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CAPA :: MATÉRIA

Consolidação do Marco
Regulatório Trabalhista
Infralegal, as limitações
ao PAT e a majoração
da carga tributária
das empresas.
Em 10 de novembro, o Governo
Federal anunciou a edição de 15
normas de caráter infralegal ‑ ou
seja, emitida pelo Poder
Executivo, sem a força de lei do
Legislativo ‑ , no que foi
denominado de Consolidação do
Marco Regulatório Trabalhista
Infralegal.
Foram compilados, simpli cados
e revogados mais de 1.000
decretos, portarias e instruções
normativas trabalhistas, que
foram objeto de 10 consultas
públicas, que geraram mais de 6
mil contribuições da sociedade.
A Consolidação do Marco
Regulatório Trabalhista Infralegal
trata dos mais diversos assuntos,
como carteira de trabalho,

aprendizagem pro ssional, décimo terceiro, Programa de
Alimentação do Trabalhador, registro eletrônico de ponto,
registro sindical e pro ssional, além de questões ligadas à
scalização, como certi cado de aprovação de equipamento
de proteção individual.

"

Várias normas que não tinham
mais validade foram revogadas,
como as 10 portarias que tratavam de
registro de ponto para controlar
a jornada de trabalho.

"

Várias normas que não tinham mais validade foram
revogadas, como as 10 portarias que tratavam de registro de
ponto para controlar a jornada de trabalho, ou as 12 portarias
que tratavam de emissão e de registro na Carteira de Trabalho
e Previdência Social, diferenciando estrangeiros de
nacionais. Hoje, todos os interessados podem obter a
carteira de trabalho digital, bastando possuir o número do
CPF.

Destaque‑se o Decreto nº 10.854 institui o Programa
Permanente de Consolidação, Simpli cação e
Desburocratização de Normas Trabalhistas Infralegais e o
Prêmio Nacional Trabalhista, com o objetivo de monitorar os
atos normativos a cada dois anos, de forma que permaneçam
consolidados e simpli cados, evitando a antiga prática de
proliferação de normas autônomas e redundantes.

O Decreto em questão também trata do Programa de
Alimentação do Trabalhador, ampliando o leque de
utilização do benefício pelo trabalhador.
Contudo, o novo Decreto tem embutido uma majoração da
carga tributária das empresas, trazendo limitações
injusti cadas de dedutibilidade das despesas com o PAT,
criando duas restrições. As alterações devem atingir
grandes empresas, que possuem trabalhadores de alto
salário.
A primeira se refere aos limites de dedutibilidade do custo
do benefício: somente será dedutível a despesa com
“trabalhadores que recebam até cinco salários‑mínimos”,
exceto se a empresa oferecer serviço próprio de refeições
ou os distribua com o auxílio de cooperativas, hipóteses em
que continuará a ser possível a dedução integral.

A segunda diz respeito ao valor máximo do benefício: a cada
mês, a empresa poderá deduzir, apenas, o valor equivalente
a um salário‑mínimo por empregado, o que impacta os
grandes empregadores.
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As limitações impostas pelo novo regramento zeram
surgir uma profusão de ações judiciais, visto que a mudança
promovida pelo Governo Federal ocasionará a majoração da
carga tributária das empresas, às vésperas da apuração do
IRPJ, em dezembro.
Conforme entendimento exarado pela 14ª Vara Cível Federal
de São Paulo/SP, a alteração do benefício scal previsto em
lei por decreto do Poder Executivo contraria os princípios da
legalidade e da hierarquia das leis.
Por outros fundamentos, a 2ª Vara Federal de Jundiaí/SP
concedeu liminar para afastar a limitação do Decreto, pois a
mudança não poderia ocorrer no mesmo ano da sua edição,
em respeito ao princípio da anterioridade.
É o início de uma avalanche de ações, eis que as maiores
prejudicadas serão as grandes empresas, que empregam
trabalhadores com remuneração acima de 5 salários
mínimos.

OPINIÃO

As empregadas
gestantes que se
vacinaram podem
retornar ao
trabalho
presencial?

por Renato Melquíades
e Lucas Freitas

Dúvida recorrentemente levantada pelas empresas diz
respeito à obrigatoriedade de afastamento das
empregadas gestantes, em decorrência da Lei nº
14.151/2021.
Isso porque o artigo 1°, parágrafo único, da Lei n°
1 4 . 1 51 / 2 0 21 , d ete r m i n a a o b r i g a to r i e d a d e d o
afastamento da empregada gestante do trabalho
presencial, durante a emergência de saúde pública do
coronavírus.
A lei a rma que a empregada deve car à disposição do
empregador para exercer as atividades em seu
domicílio, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou
outra forma de trabalho a distância. A lei também
estabelece que esse afastamento deve ocorrer sem
prejuízo de sua remuneração.
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Ocorre que a Lei n° 14.151 foi publicada em 13 de maio de
2021, enquanto ainda vigente a Medida Provisória nº
1.046, de 27 de abril de 2021 (MP). A referida MP
prorrogou o prazo do estado de calamidade pública,
previsto para durar até 31 de dezembro de 2.020,
conforme Lei n° 13.979/2020 e Decreto Legislativo n°
6/2020.
Em 27 de abril de 2021, foi editada a Medida Provisória n°
1.046, que renovou o período de estado de calamidade
pública por 120 dias, sendo prorrogada,
posteriormente, por mais 60 dias pelo Congresso
Nacional.
Contudo, com prazo de vigência até outubro de 2021, a
MP nº 1.046 não foi convertida em lei e caducou, motivo
pelo qual seus dispositivos perderam e cácia e foram
suprimidos.

I

A dúvida reside, portanto, na persistência
do estado de emergência de saúde pública
do coronavírus, considerando o suposto
“vácuo” legal quanto ao estado
de calamidade.
É preciso observar a Portaria nº 188, editada pelo
Ministro da Saúde em 3 de fevereiro de 2.020 (Portaria),
que declara, a prazo indeterminado, a Emergência em
Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em
decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus
(2019‑nCoV).

A edição da Portaria está baseada na redação do
Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011, que
estabelece a possibilidade de o Ministro da Saúde
realizar a declaração de Emergência em Saúde Pública
de Importância Nacional, cuja extinção depende de ato
posterior.
Além de declarar a Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da
Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019‑nCoV), a
Portaria estabelece o Centro de Operações de
Emergências em Saúde Pública (COE‑nCoV), como
mecanismo nacional de gestão coordenada da resposta
à emergência.
Segundo a Portaria, a referida Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN) apenas terá
m com a declaração de seu encerramento pelo
Ministro da Saúde, por sugestão do COE‑nCoV, o que
ainda não ocorreu.

Portanto, considerando o disposto na Lei n°
14.151/2021, bem como os termos da Portaria nº
188/2020, tem‑se que ainda se encontra em vigor no
país a Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional (ESPIN), motivo pelo qual as empregadas
gestantes devem permanecer afastadas do trabalho
presencial, mesmo se duplamente vacinadas, por
força de texto expresso de lei.

Justiça tem entendido
que o pagamento do
período de afastamento
deve ser custeado
pelo INSS, como
salário maternidade.
A empregada gestante deverá permanecer
afastada, mas sua remuneração deve ser
custeada mediante o pagamento de
salário‑maternidade, durante todo o
período de afastamento das atividades
presenciais, quando não for possível o
exercício remoto de suas tarefas.
A L e i n º 1 4 . 1 51 / 2 0 2 0 a p r e s e n t a ‑ s e
demasiadamente sucinta, gerando intenso
debate entre os especialistas da área. Duas
omissões são relevantes: Como ca a
situação das trabalhadoras gestantes que
exercem atividades incompatíveis com o
trabalho à distância? Em caso de
impossibilidade de prestação de serviços,
quem é o responsável pelo pagamento da
remuneração dessas trabalhadoras
afastadas?
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Na hipótese em que as atividades exercidas pela
trabalhadora em estado gravídico sejam
completamente incompatíveis com o trabalho remoto,
deve ser aplicado o disposto no artigo 394‑A, parágrafo
terceiro, da CLT:
Art. 394‑A, CLT. Sem prejuízo de sua
remuneração, nesta incluído o valor do adicional de
insalubridade, a empregada deverá ser afastada
de:(...)§ 3º Quando não for possível que a gestante
ou a lactante afastada nos termos do caput deste
artigo exerça suas atividades em local salubre na
empresa, a hipótese será considerada como
gravidez de risco e ensejará a percepção de
salário‑maternidade, nos termos da Lei nº 8.213, de
24 de julho de 1991, durante todo o período de
afastamento.
Portanto, à luz da CLT, a empregada gestante deverá
ser afastada, mas sua remuneração deve ser custeada
mediante o pagamento de salário‑maternidade,
durante todo o período de afastamento das atividades
presenciais, quando não for possível o exercício remoto
de suas tarefas.
Inclusive, há julgados da Justiça Federal de São Paulo
(Tribunal Regional Federal da 3ª Região) que decidiram
que o INSS deve arcar com o salário de gestantes
afastadas por determinação da Lei 14.151/2021,
impossibilitadas de realizar o trabalho remotamente.

Assim, existindo determinação legal de que não
haverá prejuízo dos vencimentos para a
empregada gestante, pelo afastamento das suas
atividades pro ssionais, em razão do risco à
gravidez, não pode o empregador ser obrigado a
arcar com o pagamento dos salários, devendo tal
ônus recair sobre o INSS, na forma do salário
maternidade.

Projeto de Lei avança
no Congresso e visa à
liberação do trabalho
presencial das gestantes
vacinadas.

O Projeto de Lei n° 2.058/21 visa ao retorno das
gestantes ao trabalho presencial, em caso de
imunização completa contra a COVID‑19.
No dia 6/10/2021, a Câmara dos Deputados
aprovou o texto, que se encontra em tramitação
no Senado Federal. Há a expectativa de que, a
qualquer momento, a nova lei venha a autorizar
que as empresas requisitem o retorno das
empregadas gestantes do trabalho presencial,
em caso de imunização completa contra a
COVID‑19.

Terceira Turma do
TST forma maioria a
favor do vínculo de
emprego no trabalho
por aplicativo:

Dois dos três ministros que compõem a
Terceira Turma do TST acreditam que deve ser
reconhecido o vínculo de emprego entre
motoristas e aplicativos de transporte.
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No caso em análise, o pedido de reconhecimento de
vínculo de emprego entre o motorista e o aplicativo foi
negado em 1ª e 2ª instâncias.
O julgamento na Terceira Turma do TST teve início em
dezembro de 2020. O relator, ministro Maurício Delgado,
votou no sentido de que há, sim, vínculo de emprego
entre as partes.
O ministro Maurício Godinho Delgado pontuou que o
tema é relativamente novo, e que o Judiciário passou a
tratá‑lo há poucos anos, sendo o primeiro impacto ‑ e
essas decisões inúmeras representam primeiro impacto
‑ a ideia de que se tratava de uma forma de conexão
apenas.

Mas, para o ministro, o que se vê é uma empresa com
controle so sticado de seus trabalhadores.

"No caso, nós temos o que?
Primeiro, uma pessoa humana, executando
um serviço de transporte de pessoas.
E, de outro lado, essa pessoa
só consegue realizar
esse serviço porque existe
uma entidade empresarial
gestora extremamente soﬁsticada,
avançada, de caráter mundial,
a qual consegue realizar
um controle minucioso da
prestação de serviço.
Esse controle é mais preciso do que
o previsto originalmente na CLT."
Para ele, não há como retirar a incidência da ordem
jurídica apenas por se tratar de modelo tecnológico. Ele
destacou que os motoristas de aplicativos são
scalizados permanentemente através do algoritmo,
"inclusive sua rota, o que está fazendo ‑ porque sabemos
também que existem nessas plataformas conexão com
satélites ‑ e todo esse procedimento está controlado".
Além disso, pontuou que há uma segunda maneira de
controle ‑ que chamou de "inovação, brilhante" ‑ que é o
cliente podendo entrar em contato direto com a
plataforma, imediatamente no momento da prestação de
serviço.
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O debate foi suspenso por pedidos de vista dos ministros
Alexandre Belmonte e Alberto Luiz Bresciani.
Retomado o julgamento, o presidente do colegiado,
ministro Alberto Bresciani, adiantou que acompanharia o
relator no processo, após destacar que as plataformas
digitais modi cam o panorama trabalhista. Foi a última
sessão de julgamento do ministro Bresciani, já que sua
aposentadoria está marcada para dezembro.
Em seguida, o ministro Alexandre Agra Belmonte
prorrogou a vista, e o julgamento foi novamente suspenso.
Considerando‑se que já está formada a maioria, com
votos do Relator e do Ministro Bresciani, que se
aposentou, é muito provável que seja formado um inédito
precedente no TST, no sentido do reconhecimento de
vínculo nesse tipo de relação de trabalho.
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Lei cria o domicílio eletrônico
trabalhista:
A Lei nº 14.261, resultado da conversão da Medida
Provisória nº 1.058, que recriou o Ministério do
Trabalho e Previdência, inovou ao instituir o
Domicílio Eletrônico Trabalhista.
O Domicílio é destinado a dar ciência às empresas
de quaisquer ações scais ou intimações
administrativas, além de apresentar defesa e
recurso no âmbito de processos administrativos.
As comunicações eletrônicas realizadas pelo
Domicílio Eletrônico Trabalhista dispensam a sua
publicação no Diário O cial da União e o envio por
via postal.
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NOTÍCIA

Reforma trabalhista
na pauta do STF:

decisão sobre a validade de
demissão em massa deve sair
no primeiro semestre, com
outros temas trabalhistas
importantes à espera de
deﬁnição.

O STF retomará o julgamento do Recurso Extraordinário nº
999.435, interposto pela EMBRAER, que questiona a
obrigatoriedade de negociação coletiva para a dispensa
em massa de trabalhadores. O julgamento foi suspenso
após pedido de vistas do Ministro Dias Toffoli.
Antes de a Suprema Corte receber o caso, o Tribunal
Superior do Trabalho havia decidido, em julgamento que
se tornou paradigmático na Justiça do Trabalho, que a
negociação coletiva seria imprescindível para a dispensa
em massa de trabalhadores, sob pena de nulidade.
Convém destacar ainda que, com a Reforma Trabalhista, o
artigo 477‑A foi incluído na CLT, o qual a rma que as
dispensas imotivadas individuais ou coletivas equiparam‑
se para todos os ns, não havendo necessidade de
autorização prévia de entidade sindical ou de celebração
de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para
sua efetivação.

AINDA
PARA 2022?

O STF ainda deve decidir sobre outros itens da Reforma
Trabalhista, como a prevalência da negociação coletiva
sobre as normas legais, o chamado “negociado sobre o
legislado”, além do trabalho intermitente, do acordo
individual de jornada 12 x 36 horas, da aplicação de
benefícios das normas coletivas após expirada a sua
vigência, e do tabelamento de indenizações por danos
morais.

DESTAQUE

No mês de novembro,
celebramos o primeiro
aniversário de
nosso Escritório
com o Café Jurídico.
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No mês de novembro, celebramos o primeiro aniversário
de nosso Escritório, organizando palestras para debater,
com clientes, parceiros e especialistas, temas que têm
desa ado as empresas nesse momento de retomada pós‑
pandemia.

No dia 23, reunimos empresários e diretores de RH de
grandes empresas para discutir assuntos que têm
preocupado os especialistas na área de departamento
pessoal, como a adequação das empresas às normas de
proteção de dados pessoais, a utilização da comunicação
como ferramenta de promoção dos valores e objetivos das
empresa, a gestão de con itos, o planejamento
estratégico de remunerações e benefícios, a importância
do compliance trabalhista para os resultados das
empresas, entre outros.
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Considerando os efeitos da pandemia na saúde mental
dos trabalhadores, zemos um debate no dia 30 sobre o
adoecimento e a saúde mental no trabalho, reunindo
médicos, engenheiros e pro ssionais de segurança, para
analisar as melhores práticas e abordagens das
empresas.

The Brie ng é uma publicação periódica da Renato
Melquíades Advocacia. Você pode colaborar com
nossas publicações enviando sugestões de pautas
para o nosso e‑mail: falarcom@melquiadesadv.com.br.

