
Conab
Companhia Nacional de Abastecimento

OFíCIO INTERNO PRESI N.o 235

BrasílialDF, 27 ABR 2020

À Senhora
DÓRIS CHAVES DE CERQUEIRA
Presidente da ASNAB

Assunto: Representação sln de 22/04/2020; Ofício ASNAB N° 43/2020
Referência: Antecipação de Férias Individuais - MP nO927/2020

Senhora Presidente da Asnab,

1. E atenção ao documento "Representação" recebido nesta Presidência da

Conab no dia 22/04/2020, bem como o Ofício ASNAB nO43 de 24/04/2020, esclareço

que as medidas tomadas por esta Companhia, com relação à antecipação de férias de

seu corpo funcional, estão de acordo com o que dispõe a Medida Provisória n?

927/2020. Senão vejamos.

2. A antecipação de férias individuais e a determinação de férias coletivas

objetivam, além de reduzir a circulação e a aglomeração de pessoas nos ambientes de

trabalho, uma alternativa aos setores ou atividades nos quais não se aplica o

teletrabalho. Os preceitos legais contidos na MP nO927/2020 estão sendo observados:

• Aviso de no mínimo 48 horas antes, por escrito ou meio eletrônico, indicando o
período de gozo - Art. 6° caput;

• Mínimo de 5 dias de gozo - art. 6°, § 1°,inc. I;

• Pode ser concedida ainda que o empregado não tenha completado período
aquisitivo - art. 6°, § 1°,inc. 11;

• Negociação de períodos futuros mediante acordo individual escrito - art. 6°, §
2°;
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• Grupo de risco terão prioridade no gozo das férias, individuais ou coletivas -
art. 6°, § 3°;

• Empresa pode suspender férias e licenças sem vencimentos daqueles que
desempenhem funções essenciais, mediante comunicação formal com
antecedência de 48 h - art. 7°;

• Pagamento de 1/3 após concessão das férias até a data do pagamento da
gratificação natalina (20 de dezembro de cada ano) - art. 8°;

• Pagamento da remuneração das férias poderá ser até o 5° dia útil do mês
subsequente ao do gozo, e não antecipadamente como determina o art. 142 da
CLT (O empregado perceberá, durante as férias, a remuneração que lhe for
devida na data da sua concessão) - art. 9°;

• Férias coletivas a critério do empregador, devendo definir quais os grupos
serão afetados, antecedência de 48 horas - art. 11;

• O empregador pode suspender férias e/ou licença sem vencimentos dos
empregados que desempenhem funções essenciais. Essas funções
essenciais, para a Conab, descritas no Ofício Presi nO151/2020 - art. 7°;

• O eventual requerimento por parte do empregado de conversão de um terço de
férias em abono pecuniário estará sujeito à concordância do empregador, cujo
pagamento poderá se dar até a data em que é devida a gratificação natalina
prevista no art. 1° da Lei n? 4.749, de 12 de agosto de 1965 (20 de dezembro
de cada ano) - parágrafo único do art. 8°;

3. Existe um equívoco dessa Associação ao enunciar que não será pago o

adiantamento de férias e a venda de 10 dias de férias "contrariando a Medida

Provisória e a CLT". A Medida Provisória é clara ao dispor que o empregador poderá

optar por efetuar o pagamento do adicional de um terço de férias após sua concessão,

até a data em que é devida a gratificação natalina, ou seja, não resta dúvida que a

medida adotada pela Companhia, com pagamento posterior, está adstrita a legalidade.

4. Quanto à solicitação da Asnab de que, nos casos de antecipação de férias

seja "firmado acordo individual entre as partes", a Medida Provisória, em seu § 2° do

art. 6°, prevê o referido procedimento, sendo desnecessário ressaltar que e a

Diretoria Executiva da Conab cumpre rigorosamente as determinações legais.
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5. Impende destacar que a Medida Provisória em comento justifica-se na

necessidade imperiosa de implementação de medidas urgentes e imediatas de

isolamento dos trabalhadores em suas residências. Desta forma, a antecipação de

férias por hora implementada tem por objetivo preservar a incolumidade física dos

colaboradores afastados fisicamente das dependências da Companhia, em especial

aqueles dentro do grupo de risco, cujo labor possa ser temporariamente dispensado,

sem prejuízo das atividades essenciais ao abastecimento do país. Visa principalmente

resguardar-lhes a vida e a saúde, dada a urgência e seriedade do momento de

calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus, pelo qual perpassa o

país.

6. Por derradeiro, esclareço que as providências tomadas por esta Presidência,

em conjunto com a Diretoria Executiva, estão conforme orientação da Procuradoria-

Geral, dispensando-se a necessidade de parecer jurídico no presente momento.

Atenciosamente,
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