A Medida Provisória nº 680, de 6 de Julho de 2015, ao criar o
Programa de Proteção ao Emprego (PPE), pretendeu evitar
demissões dos trabalhadores por empresas em dificuldades
financeiras. Referido Programa vai permitir a redução temporária da
jornada de trabalho e de salário em até 30%. Para tanto, a medida
prevê que a União complemente a perda salarial do empregado por
meio do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). O Programa valerá
até o dia 31 de dezembro de 2016, e o período de adesão das
empresas vai até o fim deste ano de 2015.
Para definir quais setores e empresas estarão aptos a participar do
PPE, o governo também criou um grupo interministerial, que vai
divulgar informações sobre os critérios com base em indicadores
econômicos e financeiros.
De acordo com o disposto no artigo 1º da MP, constitui objetivo do
Programa:
“I - possibilitar a preservação dos empregos em momentos
de retração da atividade econômica;
II - favorecer a recuperação econômico-financeira das
empresas;
III - sustentar a demanda agregada durante momentos de
adversidade, para facilitar a recuperação da economia;
IV - estimular a produtividade do trabalho por meio do
aumento da duração do vínculo empregatício; e
V - fomentar a negociação coletiva e aperfeiçoar as
relações de emprego.
Parágrafo único. O PPE consiste em ação para auxiliar os
trabalhadores na preservação do emprego, nos termos
do inciso II do caput do art. 2º da Lei nº 7.998, de 11 de
janeiro de 1990.”
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Já em relação à adesão da empresa ao Programa, os requisitos estão
elencados no artigo 2º da MP:
“Art. 2º Poderão aderir ao PPE as empresas que se
encontrarem em situação de dificuldade econômicofinanceira, nas condições e forma estabelecidas em ato do
Poder Executivo federal.
Sendo assim, a adesão depende de ato do Poder Executivo, que
regulará seus requisitos, dentre os quais estará a caracterização do
que seria “situação de dificuldade econômico-financeira” disposta
do caput supra transcrito.
O benefício da adesão é recíproco ao empregador e ao empregado.
Frente à atual situação econômica do país, ele reside no fato da
empresa que enfrenta dificuldades poder reduzir o salário do
empregado em consequência da redução temporária de jornada.
Para o empregado, reside no fato de ser preferível ter redução de
jornada e salário do que ter rescindido o contrato de trabalho e uma
posterior dificuldade de recolocação no mercado. A medida se
mostra como uma opção paralela ao layoff, que também utiliza de
subsídios do FAT, sem que, no entanto, haja a suspensão dos
contratos de trabalho e a paralisação das atividades da empresa,
diminuindo o impacto social e financeiro das demissões em massa
pela continuidade dos empregos e da produção.
Para que isso ocorra será necessário firmar Acordo Coletivo de
Trabalho - ACT com o respectivo Sindicato da categoria, e serem
observados alguns requisitos:
“Art. 3º As empresas que aderirem ao PPE poderão
reduzir, temporariamente, em até trinta por cento, a
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jornada de trabalho de seus empregados, com a redução
proporcional do salário.
§ 1º A redução que trata o caput está condicionada à
celebração de acordo coletivo de trabalho específico com
o sindicato de trabalhadores representativo da categoria
da atividade econômica preponderante, conforme
disposto em ato do Poder Executivo.
§ 2º A redução temporária da jornada de trabalho deverá
abranger todos os empregados da empresa ou, no
mínimo, os empregados de um setor específico.
§ 3º A redução temporária da jornada de trabalho poderá
ter duração de até seis meses e poderá ser prorrogada,
desde que o período total não ultrapasse doze meses.”
Para a celebração do ACT a empresa ainda deverá demonstrar ao
sindicato que foram esgotados os períodos de férias, inclusive
coletivas, e os bancos de horas. Existem ainda aspectos que
deverão ser observados se feita a adesão:
“Art. 4º Os empregados que tiverem seu salário reduzido,
nos termos do art. 3º, farão jus a uma compensação
pecuniária equivalente a cinquenta por cento do valor da
redução salarial e limitada a 65% (sessenta e cinco por
cento) do valor máximo da parcela do segurodesemprego, enquanto perdurar o período de redução
temporária da jornada de trabalho.
(...)
§ 2º O salário a ser pago com recursos próprios do
empregador, após a redução salarial de que trata
o caput do art. 3º, não poderá ser inferior ao valor do
salário mínimo.
Art. 5º As empresas que aderirem ao PPE ficam proibidas
de dispensar arbitrariamente ou sem justa causa os
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empregados que tiverem sua jornada de trabalho
temporariamente reduzida enquanto vigorar a adesão ao
PPE e, após o seu término, durante o prazo equivalente a
um terço do período de adesão.”
Ressalta-se que o valor que será pago pelo governo está limitado a
65% do teto do seguro-desemprego (R$ 1.385,91), ou seja, R$
900,84.
A MP ainda prevê sanção de exclusão do PPE e impedimento de nova
adesão caso haja descumprimento dos termos do ACT, ou de
qualquer outro dispositivo da própria MP ou de sua regulamentação,
bem como se constatada fraude. Neste último caso, a empresa
estará sujeita à multa, bem como deverá restituir ao FAT os recursos
recebidos devidamente corrigidos.
Ainda, trouxe a MP nova redação aos artigos 22 e 28 da Lei da
Seguridade Social e à Lei do FGTS .
A regulamentação para indicar os critérios e requisitos para
comprovar a indicada “dificuldade econômico-financeira” e assim
definir quais serão os setores que poderão aderir ao programa é
feita pelo Decreto 8.479, de mesma data da MP.
A seguir trazemos os pontos mais relevantes do Decreto, que
regulamenta o disposto na MP 680 e cria o Comitê do Programa de
Proteção ao Emprego – CPPE que, por sua vez, tem a finalidade de
estabelecer as regras e os procedimentos para a adesão e o
funcionamento do programa:
Art. 3º Compete ao CPPE definir:
I - as condições de elegibilidade para adesão ao PPE,
observado o disposto no art. 6º;
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II - a forma de adesão ao PPE;
III - as condições de permanência no PPE, observado o
disposto no art. 7o;
IV - as regras de funcionamento do PPE; e
V - as possibilidades de suspensão e interrupção da
adesão ao PPE.
§ 2º O CPPE editará as regras e os procedimentos de que
trata o caput no prazo de quinze dias, contado da data
de publicação deste Decreto.”
Considerando a publicação do Decreto em 07/07 no Diário Oficial,
o prazo da edição das regras a que se refere o §2º acabaria em
21/07. Quanto à adesão, dispõe o Decreto:
“Art. 6º Para aderir ao PPE, a empresa deverá
comprovar, além de outras condições definidas pelo
CPPE:
I - registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ há, pelo menos, dois anos;
II - regularidade fiscal, previdenciária e relativa ao Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
III - sua situação de dificuldade econômico-financeira, a
partir de informações definidas pelo CPPE; e
IV - existência de acordo coletivo de trabalho específico,
registrado no Ministério do Trabalho e Emprego, nos
termos do art. 614 do Decreto-Lei no 5.452, de 1o de
maio de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso I do
caput, em caso de solicitação de adesão por filial de
empresa, poderá ser considerado o tempo de registro no
CNPJ da matriz.”
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Cumpre destacar que, caso a empresa preencha os requisitos
necessários e decida por aderir ao PPE, durante o período de
adesão, não poderá contratar empregados para executar, total ou
parcialmente, as mesmas atividades exercidas pelos trabalhadores
abrangidos pelo Programa, cabendo exceções nos casos de
reposição ou de aproveitamento de concluinte de curso de
aprendizagem na empresa, e desde que o novo empregado
também seja abrangido pela adesão.
Tendo em vista que o CPPE ainda não liberou as condições de
adesão, não é possível fazer uma análise mais detalhada para o
caso específico do enquadramento de cada empresa ao Programa.
Atendidos os requisitos que ainda serão apresentados pelo
Comitê, a adesão é válida caso a empresa entenda ser a única
alternativa para evitar a demissão em massa e/ou a paralização das
atividades empresariais. Caso contrário, não se vislumbra
motivação para participação do Programa, uma vez que traz à
empresa uma série de obrigações/determinações legais que
devem ser cumpridas, que se justificariam somente perante a real
dificuldade financeira empresarial.
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