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GOVERNO AUTORIZA REDUÇÃO DE JORNADA DE 
TRABALHO E DE SALÁRIOS PARA CONTER GASTOS 

E CORTES DE EMPREGOS NO BRASIL
Priscilla Campioni1 | Tatiana Guimarães Ferraz Andrade2

Foi publicada no Diário Oficial da União de 
07/07/2015 a Medida Provisória 680 (Programa 
de Proteção ao Emprego - PPE), a qual permite a 
redução da jornada de trabalho em até 30%, com 
redução de salário.

No entanto, ainda não há definição de quais setores 
poderão aderir ao plano, o que será decidido nas 
próximas semanas pelo Comitê do Programa 
de Proteção ao Emprego (CPPE), formado por  
representantes dos ministérios do Planejamento; 
Fazenda; Trabalho e Emprego; Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior e Secretaria-Geral da 
Presidência da República.

Acredita-se que de início, a indústria automobilística, 
em especial as montadoras – empresas que com 
maior intensidade enfrentam atualmente crises e de-
missões em massa – serão autorizadas a participar.

Dentre as montadoras que já manifestaram seu in-
teresse na adesão, incluem-se Volkswagen e Mer-
cedes-Benz.

A MP foi editada, como afirma seu texto, para fomen-
tar a negociação coletiva, auxiliar os trabalhadores e, 
portanto, APARENTEMENTE, deve salvar os empre-
gos neste momento de crise.

A proposta da MP propõe uma alternativa diversa 
e de modo até mesmo a evitar o lay-off, visando re-
duzir em até 30% as horas de trabalho diárias dos 
empregados cujas empregadoras aderirem ao PPE, 
o que resultará em uma redução proporcional do sa-
lário pago mensalmente, apenas em empresas que 
aderirem ao plano e passem por dificuldades finan-
ceiras em caráter temporário.

A adesão ao PPE valerá por seis meses, prorrogáveis 
por mais seis, com vigência até o final de 2016. O 
trabalhador não poderá ser dispensado neste pe-
ríodo e também terá garantia de emprego, após o 

término do programa, por 1/3 do período de adesão.
Parte do pagamento do salário reduzido do trabalhador 
será paga pelo empregador e parte pelo governo, que 
vai arcar com 50% da perda com o Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT) – fundo este que já está praticamente 
sem recursos financeiros. Essa compensação está limi-
tada a R$ 900,84, que corresponde a 65% do maior  
benefício do seguro-desemprego, em R$ 1.385,91.

As empresas e os trabalhadores deverão fixar a adesão 
ao PPE por um acordo coletivo específico, em que a 
empresa deverá comprovar situação de dificuldade 
econômico-financeira.

Com relação à contribuição para a Previdência Social 
(INSS) e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 
esta incidirá sobre o salário complementado, ou seja, so-
bre 85% do salário original.
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Deste modo, a contribuição patronal para o INSS 
e FGTS incide também sobre estes 85% do salário 
original.

Mesmo assim, o custo de salários e encargos será 
reduzido em 27%.

Esta alternativa foi criada de modo a evitar o lay-off 
procedimento adotado por algumas empresas que 
enfrentam dificuldades financeiras, e consiste em 
duas modalidades de ocorrência: uma delas é a 
redução da jornada de trabalho e de salários na 
proporção de 25%; a outra modalidade é a sus-
pensão temporária do contrato de trabalho, onde o 
trabalhador permanece afastado e terá seu salário 
pago pelo FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador), 
respeitado o limite do teto do seguro desemprego, 
que hoje está em R$ 1.304,63.

A questão, do ponto de vista empresarial, seria 
qual a vantagem com relação ao lay-off. Eis que 
neste caso, quando a opção for a suspensão do 
contrato de trabalho para requalificação profissional, 
o empresário não paga salários ou encargos, sen-
do responsável somente por arcar a diferença dos 
empregados que recebam salários superiores ao 
teto do seguro desemprego.

Em razão desta dúvida, acredita-se que o PPE terá 
adesão das empresas que já tenham utilizado o 
lay-off e estejam próximas do prazo máximo per-
mitido.

A Força Sindical neste cenário, apoia a iniciativa do 
Governo com a implementação da MP 680, pois, 
além de preservar o emprego e manter a atividade 

laboral do trabalhador, onera menos sua renda e seus 
direitos.

De acordo com a MP 680, o projeto visa estimular 
empregados a não desistir de trabalhar para empre-
sas que enfrentam crise econômica, e também que 
não seja suspenso o contrato de trabalho, visando e 
prezando pela continuidade da relação empregatícia.

Ademais, nada contesta que após encerramento do 
expediente, o trabalhador possa realizar trabalhos 
avulsos para outras empresas e conseguir uma ren-
da complementar, benefício este vislumbrado ante a 
redução da jornada de trabalho.

Os trabalhadores, de certo modo, avaliam em alguns 
casos como positiva a proposta do Governo, pois em-
bora haja redução salarial, a garantia ao emprego é 
assegurada, e a jornada de trabalho normalmente 
imposta, também sofre redução, possibilitando ao 
empregado um maior tempo de lazer com a família e 
amigos, ou uma oportunidade de encontrar alguns tra-
balhos avulsos de modo a complementar sua renda.

Um ponto negativo é que a futura adesão da empresa 
ao programa incentivado pelo Governo poderá sofrer 
questionamentos judiciais de empregados dispensa-
dos anteriormente à adesão.

O possível apontamento a ser sustentado em reclamações 
trabalhistas, se refere à dispensa (anterior ao plano de 
adesão) como sendo obstativa do direito à garantia de 
emprego prevista na MP 680, inclusive, invocando para 
sustentar este argumento a projeção do aviso prévio.

Assim, entende-se como válida a iniciativa do Governo 
de modo a proteger o emprego do trabalhador, estimulan-
do-o a apoiar a empresa empregadora em tempo de 
crise, mediante uma troca que haverá entre a empresa 
e o empregado (cada parte cede um pouco em termos 
de direitos e obrigações pactuadas no contrato de tra-
balho) de modo que as duas partes ganham: de um 
lado, o empregador consegue cortar gastos de ma-
neira lícita, e o empregado, do outro lado, não perde 
seu emprego, embora tenha jornada reduzida e um 
decréscimo em seus vencimentos.
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