
O STICBH-MARRETA e Região, nos termos do § 4º, do Art. 11, da MP 936, de 01 de 

abril de 2020, da Lei 14.020, de 06 de julho de 2020 e do Decreto 10.422, de 13 de julho de 

2020, acusa o recebimento da mensagem SOB RESSALVA dos textos do Primeiro 

Aditivo e da vigente CCT de 2019/2020 e reputando pelos princípios de que o negociado 

prevalece sempre sobre o legislado, acusa o recebimento do Acordo Individual ajustado 

entre a Empresa e o Empregado, sem a participação do Sindicato da Classe, reafirmando 

as prerrogativas sindicais da representação da categoria, consoante prescreve os Art. 7º, 

VI, XII e XVI, e Art. 8º, III e VI, da Constituição Brasileira. Assim, acusa as seguintes 

ressalvas que impedem a homologação sindical: 

1 – Não apresenta comprovação do cadastro dos operários no Ministério da Economia 

para percepção do benefício extraordinário; 

2 – Não apresenta cláusulas de validade, início e suspensão e condições, percentuais, 

termos e valores para a composição do acordo individual; 

3 – Deixa de pormenorizar o I) Pagamento de Benefício Emergencial de Preservação de 

Emprego e Renda, a II) Redução de Jornada e Salário e/ou a III) Suspensão Temporária 

do Contrato de Trabalho. 

 

A Empresa deve apresentar, dentro da razoabilidade e dos termos da MP, da Lei e do 

Decreto, as suas necessidades, informa o STICBH/MARRETA que a Deliberação do 
Governo de Minas Gerais declara a construção civil como necessidade essencial, visto 
que incluiu todo o setor nas atividades que devem assegurar a continuidade dos 
serviços, conforme a DELIBERAÇÃO DO COMITÊ EXTRAORDINÁRIO COVID-19 Nº 
17, DE 22 DE MARÇO DE 2020 que dispõe sobre medidas emergenciais de restrição e 
acessibilidade a determinados serviços e bens públicos e privados cotidianos, enquanto 
durar o estado de CALAMIDADE PÚBLICA em decorrência da pandemia Coronavírus 
– COVID-19, em todo o território do Estado: 
“... 
Art. 8º – Os Municípios devem assegurar que os serviços e atividades abaixo listados e seus 
respectivos sistemas logísticos de operação e cadeia de abastecimento sejam mantidos em 
funcionamento: 
... 
XII – construção civil; 
... “ 
 

FÉRIAS e 13º SALÁRIO: As empresas e Empregadores não podem descontar períodos 

da suspensão ou da interrupção parcial do contrato de trabalho. A suspensão não é a 

típica da conceituação legal e doutrinária, bem assim, a redução do contrato de trabalho. 

Existe o pagamento de remuneração, seja na suspensão ou na redução da jornada, e em 

alguns casos até de complementação pela ajuda compensatória, então persegue as 

mesmas garantias do contrato normal de trabalho. A empresa já se beneficiou com a 

inscrição do seu trabalhador no programa do Governo Federal. A MP 936, de 01 de abril 

de 2020 a Lei 14.020, de 06 de julho de 2020 e o Decreto 10.422, de 13 de julho de 2020, 

não especifica para retirar o direito ao recebimento de férias e 13º salário. Assim, conta 

todo o período para a aquisição integral dos direitos de férias ou 13º salário (Lei 4.090, 

de 1962). 

Relativamente às férias anuais e o 1/3 constitucional, a suspensão ou a interrupção não 

pode, definitivamente, ser considerada faltas na expressão do dispositivo do Art. 130, 

CLT, no mais das vezes pode ser conceituada como falta justificada visto que o operário 



não deliberou de sua própria vontade às ausências, e a clara existência de renumeração, 

seja do benefício governamental, seja no permissivo da ajuda compensatória. Também, 

na contagem do 13º salário as faltas não são típicas para carrear a penalidade prevista 

dos descontos permitidos na legislação própria. 

A Nota Técnica SEI nº 51520/2020/ME, cria conflitos desnecessários, insegurança 

jurídica nas relações de trabalho no período da Pandemia Coronavírus COVID-19 e a 

possibilidade clara de acumulação de passivo trabalhista que desembocará certamente 

na apreciação do Judiciário Trabalhista, embora, o texto ministerial já confirme que no 

caso da interrupção a garantia da integralidade da contagem 12/12 para fins de Férias, 

13º constitucional e o 13º salário. O mais prudente como item da harmonização das 

relações é garantir a contagem do tempo integral para o pagamento de Férias + 1/3 e o 

13º salário. Salvo melhor e mais abalizado juízo. 

 

 
 


