ABMOTÉIS | COMUNICADO 07/2020
1.
Vimos informar que o Programa Emergencial de Suporte a
Empregos foi regulamentado na data de ontem pela entrada em vigor da
Lei 14.043/2020.
2.

O programa visa à realização de operações de crédito com:

I - empresários;
II - sociedades simples;
III - sociedades empresárias e sociedades cooperativas, exceto as
sociedades de crédito;
IV - organizações da sociedade civil;
V - empregadores rurais.
3.
Para ter acesso ao programa, os agentes econômicos listados
devem ter receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 (trezentos e
sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta
milhões de reais), calculada com base no exercício de 2019.
4.
As linhas de crédito abrangerão até 100% (cem por cento) da
folha de pagamento do contratante, pelo período de 4 (quatro) meses,
limitadas ao valor equivalente a até 2 (duas) vezes o salário-mínimo por
empregado.
5.
Em contrapartida, os tomadores do crédito não poderão rescindir
sem justa causa o contrato de trabalho de seus empregados, no período
compreendido entre a data da contratação da linha de crédito e o
sexagésimo dia após a liberação dos valores referentes à última parcela
da linha de crédito pela instituição financeira.
6.
O crédito também poderá ser usado para pagamento das verbas
rescisórias pagas ou pendentes de adimplemento decorrentes de
demissões sem justa causa ocorridas entre a data de publicação da Lei
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e a data de publicação desta Lei,
incluídos os eventuais débitos relativos ao Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS) correspondentes, para fins de recontratação do
empregado demitido.
7.
Esclarecemos, por fim, que as instituições financeiras
participantes do Programa Emergencial de Suporte a Empregos poderão
formalizar operações de crédito no âmbito do Programa até 31 de
outubro de 2020, observados os seguintes requisitos:
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I - taxa de juros de 3,75% (três inteiros e setenta e cinco centésimos por
cento) ao ano sobre o valor concedido;
II - carência de 6 (seis) meses para início do pagamento, com
capitalização de juros durante esse período; e
III - prazo de 36 (trinta e seis) meses para o pagamento, já incluído o
prazo de carência de que trata o inciso II.
Texto de Me. William de Aguiar Toledo. Advogado. Sócio da ATF Law e
Fidare Relações Governamentais. Mestre em Direito pela Universidade
do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos. Doutorando em Direito pela
Universidade Autônoma de Lisboa – UAL.
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