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Com o intuito de enfrentamento da situação de calamidade pública e de 
emergência de saúde pública, o Governo Federal editou diversas medidas 
para a manutenção de empregos e renda, sendo que algumas já sofreram 
alterações ou perderam sua validade, conforme abaixo:  

• MP 927: Disposições Trabalhistas de Emergência (Perdeu sua 
validade em 19/07/2020)
• Lei n. 14.020/2020 (Conversão da MP 936): Redução Proporcional de 
Jornada e Salário e Suspensão de Contrato e Trabalho
• Decreto n. 10.422/2020: Ampliação dos prazos de Redução 
Proporcional de Jornada e Salário e Suspensão de Contrato e Trabalho 
• MP 944: Financiamento de Folha de Pagamento de Pequenas e 
Médias Empresas

A Comissão de Assuntos Trabalhistas da Divisão Jurídica da Federasul, 
apresenta um compilado destas medidas, bem como dos pontos mais 
relevantes de cada uma delas para a busca de soluções e alternativas à 
manutenção das empresas, empregos e renda, inclusive com os 
acréscimos da Lei n. 14.020/2020 e do Decreto n. 10.422/2020.

Perda de Validade da Medida Provisória 927 – Disposições Trabalhistas

A Medida Provisória n. 927 foi a primeira medida do Governo Federal 
visando o enfrentamento da situação de calamidade pública e da 
emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (COVID-19), a 
qual perdeu sua validade em 19/07/2020, tendo em vista que não foi 
convertida em lei pelo Congresso Nacional. 

A perda de eficácia da medida provisória não convertida em lei não implica 
em nulidade dos atos praticados durante sua vigência, os quais serão 
considerados atos jurídicos perfeitos, podendo, entretanto, o Congresso 
Nacional editar decreto legislativo para regular as relações jurídicas 
decorrentes desta medida provisória que perdeu sua validade.

Neste contexto, a partir de 20/07/2020, as empresas deverão observar a 
legislação trabalhista anterior à Medida Provisória n. 927, sendo relevante 
destacar as alterações mais impactantes nos mecanismos utilizados 
durante o estado de calamidade pública:
   

 1. Teletrabalho
A alteração para o regime de teletrabalho deverá observar as regras 
contidas na CLT, portanto, depende de mútuo acordo entre empresa e 
empregado, registrado em aditivo contratual. Caso a empresa entenda 
unilateralmente pela alteração de regime para o teletrabalho, deverá ser 
garantido ao empregado um período de transição de 15 dias. 

O tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da 
jornada de trabalho normal do empregado será considerado tempo à 
disposição do empregador.

Os estagiários e menores aprendizes não poderão trabalhar em regime de 
teletrabalho.

 2. Férias Individuais
As férias individuais respeitarão as normas estabelecidas pela CLT e 
eventuais disposições em normas coletivas, especialmente, no que tange 
ao período aquisitivo, períodos de gozo e aos prazos para comunicação e 
pagamento ao empregado.

 3. Férias Coletivas
No caso das férias coletivas estas também seguirão as regras 
determinadas pela CLT e eventual regramento em norma coletiva, devendo 
ser observados os períodos de concessão e os prazos para a comunicação 
dos empregados, do sindicato laboral e do Ministério da Economia.

 4. Antecipação de Feriados
Não é permitida a antecipação dos feriados mediante a simples 
comunicação do empregado. 

 5. Banco de Horas
O banco de horas pactuado através de acordo individual é limitado ao 
período de 06 meses, conforme estabelecido pela CLT, não sendo mais 
possível estabelecer pelo prazo de 18 meses, conforme previa a Medida 
Provisória n. 927.

 6. Exigências Administrativas em Segurança e Saúde do 
Trabalho
As regras de saúde e segurança do trabalho estabelecidas na CLT e nas 

Normas Regulamentadoras – NRs são aplicadas na íntegra, 
retomando-se a necessidade de realização de exames médicos e dos 
treinamentos obrigatórios.

Lei n. 14.020/2020 (Conversão da MP 936) – Redução de Salário e 
Suspensão de Contrato de Trabalho

Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda

A Medida Provisória n. 936 disponibilizou ao empregador a opção de 
adotar a i. redução proporcional da jornada e salário e a ii. suspensão do 
contrato de trabalho, mediante o pagamento de iii. Benefício Emergencial 
de Preservação do Emprego e da Renda, e ajustado mediante acordo 
individual ou convenção coletiva. Ato contínuo, a Medida Provisória 936 
foi convertida na Lei 14.020, de 06 de julho de 2020, ratificando as 
disposições daquela medida provisória e acrescentando alguns pontos 
relevantes que também destacaremos a seguir.

 2. Redução Proporcional de Jornada e Salário
Fica autorizada a redução proporcional de jornada de trabalho e salário 
dos empregados de forma setorial, departamental, parcial ou na 
totalidade dos postos de trabalho, com a preservação do salário-hora e 
com a compensação da renda dos empregados através do recebimento 
de “Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda” 
custeado pelo Governo Federal e que será pago durante o período 
acordado para a redução. (Alterado pela Lei 14.020/2020)

 2.1. Período de Redução Proporcional
O período de redução proporcional de jornada e salário não poderá 
exceder a 120 dias. (Alterado pelo Decreto 10.422/2020)

 2.2. Percentual de Redução Proporcional da Jornada e Salário
Poderá ser estabelecida redução proporcional de jornada e salário nos 
percentuais de 25%, 50% e 70%, sendo que percentuais diferentes poderão 
ser estabelecidos através de convenção ou acordo coletivo.

 2.3. Valor do Benefício Emergencial
O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e Renda será 
equivalente ao valor do seguro-desemprego que o empregado teria direito, 

porém calculado mediante a aplicação do mesmo percentual de redução 
da jornada e salário. 

Nos casos em que forem estabelecidos em convenção ou acordo coletivo 
percentuais diferentes de 25%, 50% e 70%, o valor do Benefício Emergencial 
será calculado mediante a redução daqueles percentuais incidentes sobre 
o valor do seguro-desemprego que o empregado teria direito, conforme 
tabela abaixo:

O pagamento da primeira parcela será em 30 dias, contada da data de 
celebração do acordo, e será pago apenas em relação ao período de 
redução proporcional da jornada e salário.

 3. Suspensão do Contrato de Trabalho
O Empregador poderá promover a suspensão do contrato de trabalho de 
seus empregados de forma setorial, departamental, parcial ou na 
totalidade dos postos de trabalho, pelo período de até 120 dias, garantida a 
renda destes empregados através da concessão de Benefício Emergencial 
de Preservação de Emprego e Renda pelo Governo Federal e a manutenção 
dos benefícios a eles concedidos pelo empregador. (Alterado pela Lei 
14.020/2020 e Decreto 10.422/2020)

 3.1. Período de Suspensão do Contrato de Trabalho
Suspensão pelo período de até 120 dias, o qual poderá ser fracionado em 
períodos sucessivos e intercalados, respeitado o período mínimo de 10 
dias. (Alterado pela Lei 14.020/2020 e Decreto 10.422/2020)

 3.2. Valor do Benefício Emergencial
Durante a suspensão do contrato de trabalho o empregado receberá 
“Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e Renda” conforme a 
receita bruta da empresa no ano-calendário de 2019:

a) Receita bruta de até R$4.800.000,00, o empregado receberá benefício 
de 100% do valor do seguro-desemprego que teria direito;

b) Receita bruta acima de R$4.800.000,00, o empregado receberá 
benefício de R$70% do valor do seguro-desemprego que o empregado teria 
direito, acrescido de ajuda compensatória paga pelo empregador calculada 
no percentual de 30% sobre o salário do empregado;

Ainda, durante a suspensão do contrato de trabalho as empresas deverão 
manter os benefícios normalmente fornecidos aos empregados.
O pagamento da primeira parcela será em 30 dias, contada da data de 
celebração do acordo, e será pago apenas em relação ao período de 
suspensão do contrato de trabalho.

 3.3. Curso ou Programa de Qualificação Profissional
O oferecimento de curso ou programa de qualificação profissional é 
facultativo, entretanto, caso o empregador opte por oferecer este benefício 
ao empregado, o curso ou programa deverá ser na modalidade não 
presencial e ter a duração não inferior a 01 mês e nem superior a 03 meses.

 3.4. Proibição de Prestar Serviços Durante a Suspensão
É expressamente proibido que durante a suspensão do contrato de trabalho 
o empregado preste serviços ao empregador, seja por meio de teletrabalho 
ou remoto, sob pena de descaracterizar a suspensão do contrato de 
trabalho e ser obrigado a pagar integralmente a remuneração do período, 
sem prejuízo da aplicação de multa legal e sanções previstas no acordo ou 
convenção coletiva.

 4. Ajuda Compensatória Paga pelo Empregador
Durante o período de redução proporcional da jornada e do salário ou de 
suspensão do contrato de trabalho, o empregador poderá efetuar o 
pagamento de ajuda compensatória ao empregado, o que deverá constar 
expressamente no acordo individual ou na negociação coletiva e possuirá 
natureza indenizatória.

Ainda, esta ajuda compensatória não integrará a base de cálculo da 
contribuição previdenciária e demais tributos incidentes sobre a folha de 
pagamento, imposto de renda do empregado beneficiário e do FGTS. Para 
as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, também poderá ser 
considerada como despesa operacional dedutível na determinação do 
lucro real e da base de cálculo da CSLL. (Alterado pela Lei 14.020/2020)

 5. Acordo Individual ou Convenção Coletiva
O Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda trouxe a 
possibilidade de se acordar a redução proporcional de jornada e salário e 
a suspensão do contrato de trabalho, entretanto, conforme o salário e grau 
de formação do empregado, o empregador poderá se utilizar de acordo 
individual ou negociação coletiva com o sindicato.

 5.1. Acordo Individual
Empresa e empregado poderão negociar a redução proporcional de 
jornada e salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho nas 
seguintes hipóteses:

a) Se empregado receber salário de até R$3.135,00 e a empresa teve 
renda bruta anual igual ou inferior a R$4.800.000,00 no ano-calendário de 
2019; 
b) Se o empregado receber salário de até R$2.090,00 e a empresa teve 
renda bruta anual superior a R$4.800.000,00 no ano-calendário de 2019; 
(Acrescentado pela Lei 14.020/2020)
c) Se o empregado for hipersuficiente, ou seja, recebe salário acima de 
R$12.202,12 e possui diploma de curso superior;
d) Quando a redução proporcional de jornada e salário for no percentual 
de 25%, independentemente, do salário do empregado.

O acordo individual pactuando a redução proporcional de jornada e salário 
ou a suspensão do contrato de trabalho deverá ser encaminhado ao 
empregado com antecedência mínima de 02 dias corridos. 

A empresa deverá informar ao Sindicato laboral no prazo de 10 dias da 
celebração do acordo individual.

 ADI 6.363 – Medida Cautelar: Constitucionalidade do Acordo Individual
 No dia 17/04/2020, o Plenário do STF proferiu decisão no sentido de afastar  
 a medida cautelar pela inconstitucionalidade do acordo individual para ajuste  
 entre empresa e empregados da redução proporcional de jornada e salário e  
 de suspensão do contrato de trabalho. 
 O Plenário do STF julgou como válidas as regras previstas na MP 936,  tendo  
 em vista a situação emergencial e transitória, decidindo que a exigência de  
 intervenção do sindicato em todas os acordos individuais poderia frustrar a  

 proteção ao emprego, inclusive pela dificuldade dos sindicatos    
 acompanharem o imenso volume de acordos resultantes da crise sanitária,  
 econômica e humanitária trazida pela pandemia. 
 A decisão do STF sobre a medida cautelar embora sinalize a direção e   
 posicionamento da corte sobre matéria, esta voltará a ser apreciada na   
 decisão final da ADI 6363. Ainda, tal posicionamento não impede o   
 questionamento de acordos individuais perante a Justiça do Trabalho e não é  
 garantia de decisão favorável às empresas em primeira e segunda instância. 
 Neste ponto, caso a empresa tenha a possibilidade de fazer a redução   
 proporcional da jornada e salário ou suspensão do contrato de trabalho   
 através de acordo coletivo, evitará o risco de uma rediscussão da questão  
 constitucional envolvendo o acordo individual em demandas judiciais   
 interpostas pelos empregados.

 5.1.1. Empregado Aposentado
O empregado aposentado não possui direito ao recebimento do “Benefício 
Emergencial de Preservação do Emprego e Renda”, pois já recebem 
benefício previdenciário de prestação continuada. 

Assim, a negociação através de acordo individual para a redução de 
jornada ou suspensão do contrato de trabalho do trabalhador aposentado 
fica condicionada ao empregador efetuar o pagamento da ajuda 
compensatória mensal em valor equivalente ao benefício emergencial que 
o empregado teria direito. (Acrescentado pela Lei 14.020/2020)

 5.2. Convenção e Acordo Coletivo
A convenção e o acordo coletivo poderão ser utilizados para todos os 
empregados, entretanto, 
será obrigatória a negociação coletiva com o sindicato da categoria 
profissional quando a situação do empregado ou a redução de jornada e 
salário não se enquadrar nas hipóteses previstas para a realização de 
acordo individual (item 5.1 acima). 

 5.3. Adequação das Negociações Anteriores
As empresas poderão renegociar, no prazo de 10 dias, a adequação de 
convenções ou acordos coletivos celebrados anteriormente que tenham 
por objeto a redução de salário ou suspensão do contrato de trabalho, 
promovendo adequação aos termos da Lei 14.020/2020. 

 5.4. Solução de Conflito entre Acordo Individual e Norma Coletiva
Se após a celebração de acordo individual sobrevenha convenção ou 
acordo coletivo, serão aplicadas as disposições do acordo individual até a 
data da celebração da norma coletiva, a qual passará a reger a relação 
entre as partes, exceto se as condições do acordo individual forem mais 
favoráveis ao empregado. (Acrescentado pela Lei 14.020/2020)
 
 5.5. Simplificação das Regras e Prazos do Acordo Individual
Os atos necessários para a pactuação dos acordos individuais poderão 
ser realizados por quaisquer meios físicos ou eletrônicos. (Acrescentado 
pela Lei 14.020/2020)

 5.6. Simplificação das Regras e Prazos do Acordo Coletivo
Fica autorizada a utilização de meios eletrônicos para o cumprimento das 
formalidades para a celebração de convenções e acordos coletivos, 
inclusive para convocação, deliberação, decisão, formalização e 
publicidade de convenção ou de acordo coletivo de trabalho. 

De mesma forma, com o intuito de simplificar e agilizar os procedimentos, 
os prazos previstos na CLT para celebração de convenções e acordos 
coletivos ficam reduzidos pela metade.

 6. Garantia Provisória no Emprego
O empregado terá garantia no emprego durante o período de redução 
proporcional da jornada e salário ou de suspensão do contrato de 
trabalho, bem como pelo mesmo período após o encerramento da 
redução ou suspensão acordada. 

Em relação às empregadas gestantes, a garantia provisória no emprego 
referida acima contará somente após o encerramento da estabilidade 
normal concedida às gestantes, ou seja, somando-se os períodos. 
(Acrescentado pela Lei 14.020/2020)

Caso o empregado venha a ser dispensado durante o período de garantida 

provisória no emprego terá direito à indenização calculada sobre o 
período restante de garantia no emprego, conforme abaixo:

A garantia no emprego não se aplica para os casos de pedido de demissão 
e na dispensa por justa causa.

 7. Comunicação ao Ministério da Economia
O empregador deverá comunicar ao Ministério da Economia a celebração 
do acordo para redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou 
de suspensão temporária do contrato de trabalho, no prazo de 10 dias 
contados da assinatura do acordo individual, convenção ou acordo 
coletivo, através do portal empregadorweb.  

Caso não respeite este prazo, a empresa arcará com o pagamento da 
remuneração do empregado até a data da comunicação e o Benefício 
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda será devido apenas 
pelo período restante.

 8. Período Máximo de Redução Proporcional e Suspensão
A redução proporcional da jornada e redução de salários poderá ocorrer de 
forma sucessiva à suspensão do contrato de trabalho e, vice-versa, 
entretanto, a soma dos períodos não poderá superar 120 dias. (Alterado 
pelo Decreto 10.422/2020)

O limite de 120 dias acima se refere à soma de todos os períodos de 
redução proporcional de jornada e de salário ou de suspensão temporária 
do contrato de trabalho utilizados desde a publicação da Medida Provisória 
n. 936.

 9. Do Retorno às Atividades Normais
O restabelecimento da jornada e salário normal e o retorno às atividades 
em caso de suspensão ocorrerá no prazo de 02 dias corridos contados:
• Da data que encerrar o estado de calamidade pública
• Da data que encerrar o período acordado para a redução ou 
suspensão pactuado
• Da data de comunicação do empregador sobre sua decisão de 
antecipar o fim do período de redução ou do período de suspensão 
pactuado

 10. Empregada Gestante
Fica expressamente autorizada a possiblidade das gestantes, inclusive as 
domésticas, a participarem do Programa Emergencial de Manutenção do 
Emprego e Renda. 

Entretanto, as medidas de redução de jornada ou suspensão do contrato 
de trabalho deverão ser interrompidas a partir do momento em que a 
empregada passar a receber o salário-maternidade, o que deverá ser 
comunicado imediatamente pelo empregador ao Ministério da Economia. 
Tal previsão se aplica, também, aos casos de adoção. (Acrescentado pela 
Lei 14.020/2020)

 11. Do Trabalho Intermitente
Os trabalhadores que possuírem contrato de trabalho intermitente 
assinado até a data da publicação da Medida Provisória n. 936, receberá 
benefício emergencial mensal de R$600,00 pelo período de 04 meses a 
partir de 01/04/2020, conforme acréscimo realizado pelo Decreto n. 
10.422/2020.

 12. Empregado Pessoa com Deficiência - PCD
Durante o período que perdurar o estado de calamidade pública 
reconhecido pelo Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020 fica 
proibida a dispensa sem justa causa do empregado pessoa com 
deficiência – PCD. (Acrescentado pela Lei 14.020/2020)

 13. Cancelamento do Aviso Prévio
Visando a preservação de empregos, é possível o cancelamento de 
comum acordo do aviso prévio em curso, permitindo que o empregador e 

empregado adotem as medidas do Programa Emergencial de 
Manutenção do Emprego e da Renda. (Acrescentado pela Lei 
14.020/2020)

 14. Dispensa por Factum Principis
A dispensa de empregados decorrente de paralisação das atividades 
determinada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal para o 
enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia 
do Coronavírus COVID-19 não configura dispensa por factum principis, 
prevista no artigo 486 da CLT. (Acrescentado pela Lei 14.020/2020)

Medida Provisória 944 – Financiamento da Folha de Pagamento
Programa Emergencial de Suporte a Empregos

O Governo Federal buscando minimizar os efeitos da situação de 
calamidade pública e da emergência de saúde pública decorrente do 
Coronavírus (COVID-19) criou o Programa Emergencial de Suporte a 
Empregos, através da destinação de recursos para financiamento da folha 
de pagamento das pequenas e médias empresas, conforme estabelecido 
na Medida Provisória n. 944. 

Tal medida se soma àquelas para manutenção dos empregos já propostas 
através das Medidas Provisórias n. 927 e 936, sendo oportuno destacar os 
seguintes pontos do Programa Emergencial de Suporte a Empregos:

 1. Objetivo
A Programa Emergencial de Suporte à Emprego visa a manutenção dos 
postos de trabalho de empresas de pequenas e médias empresas, através 
do financiamento da folha de pagamento pelo período de 02 meses, 
limitado ao valor de até 02 salários mínimos (R$2.090,00) por empregado.

 2. Requisitos
Como requisito para recebimento da linha de crédito, a empresa precisa ter 
como receita bruta anual entre R$360.000,00 e R$10.000.000,00.

Ainda, a empresa deve possuir o processamento de sua folha de 
pagamento em uma das instituições financeiras que aderirem ao 
Programa Emergencial de Suporte a Empregos.

 3. Taxa de Juros - Prazo de Pagamento
A linha de crédito disponibilizada às empresas terá juros de 3,75% ao ano e 
prazo de 36 meses para pagamento. Ainda, será concedida uma carência de 
06 meses, porém com capitalização de juros neste período.

 4. Solicitação - Repasse dos Valores
A linha de crédito será ofertada diretamente pela instituição financeira que 
processa a folha de pagamento da empresa até o dia 30/06/2020, 
sujeitando-se a requerente aos requisitos de concessão de crédito 
normalmente estabelecidos pela instituição financeira, ou seja, com 
consulta aos órgãos de proteção de crédito na data da solicitação e análise 
de restrição junto ao BACEN nos últimos 06 meses.

Entretanto, fica dispensada a apresentação das certidões normalmente 
exigidas para a concessão de linhas de crédito disponibilizadas pela União 
(Certidão de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa de Débito, Consulta 
no CADIN e comprovante de quitação eleitoral. 

 5. Obrigações das Empresas
Como contrapartida, a empresa se obriga a não despedir seus empregados 
a partir da concessão do crédito até o prazo de 60 dias após o recebimento 
da última parcela da linha de crédito.

Ainda, a empresa se compromete a fornecer informações verídicas e a não 
utilizar os recursos financeiros concedidos para outro fim que não seja o 
pagamento de seus empregados.

 6. Penalidade
Caso não seja observada qualquer uma das obrigações assumidas pela a 
empresa, esta se sujeitará ao vencimento antecipado da dívida. 
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Com o intuito de enfrentamento da situação de calamidade pública e de 
emergência de saúde pública, o Governo Federal editou diversas medidas 
para a manutenção de empregos e renda, sendo que algumas já sofreram 
alterações ou perderam sua validade, conforme abaixo:  

• MP 927: Disposições Trabalhistas de Emergência (Perdeu sua 
validade em 19/07/2020)
• Lei n. 14.020/2020 (Conversão da MP 936): Redução Proporcional de 
Jornada e Salário e Suspensão de Contrato e Trabalho
• Decreto n. 10.422/2020: Ampliação dos prazos de Redução 
Proporcional de Jornada e Salário e Suspensão de Contrato e Trabalho 
• MP 944: Financiamento de Folha de Pagamento de Pequenas e 
Médias Empresas

A Comissão de Assuntos Trabalhistas da Divisão Jurídica da Federasul, 
apresenta um compilado destas medidas, bem como dos pontos mais 
relevantes de cada uma delas para a busca de soluções e alternativas à 
manutenção das empresas, empregos e renda, inclusive com os 
acréscimos da Lei n. 14.020/2020 e do Decreto n. 10.422/2020.

Perda de Validade da Medida Provisória 927 – Disposições Trabalhistas

A Medida Provisória n. 927 foi a primeira medida do Governo Federal 
visando o enfrentamento da situação de calamidade pública e da 
emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (COVID-19), a 
qual perdeu sua validade em 19/07/2020, tendo em vista que não foi 
convertida em lei pelo Congresso Nacional. 

A perda de eficácia da medida provisória não convertida em lei não implica 
em nulidade dos atos praticados durante sua vigência, os quais serão 
considerados atos jurídicos perfeitos, podendo, entretanto, o Congresso 
Nacional editar decreto legislativo para regular as relações jurídicas 
decorrentes desta medida provisória que perdeu sua validade.

Neste contexto, a partir de 20/07/2020, as empresas deverão observar a 
legislação trabalhista anterior à Medida Provisória n. 927, sendo relevante 
destacar as alterações mais impactantes nos mecanismos utilizados 
durante o estado de calamidade pública:
   

 1. Teletrabalho
A alteração para o regime de teletrabalho deverá observar as regras 
contidas na CLT, portanto, depende de mútuo acordo entre empresa e 
empregado, registrado em aditivo contratual. Caso a empresa entenda 
unilateralmente pela alteração de regime para o teletrabalho, deverá ser 
garantido ao empregado um período de transição de 15 dias. 

O tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da 
jornada de trabalho normal do empregado será considerado tempo à 
disposição do empregador.

Os estagiários e menores aprendizes não poderão trabalhar em regime de 
teletrabalho.

 2. Férias Individuais
As férias individuais respeitarão as normas estabelecidas pela CLT e 
eventuais disposições em normas coletivas, especialmente, no que tange 
ao período aquisitivo, períodos de gozo e aos prazos para comunicação e 
pagamento ao empregado.

 3. Férias Coletivas
No caso das férias coletivas estas também seguirão as regras 
determinadas pela CLT e eventual regramento em norma coletiva, devendo 
ser observados os períodos de concessão e os prazos para a comunicação 
dos empregados, do sindicato laboral e do Ministério da Economia.

 4. Antecipação de Feriados
Não é permitida a antecipação dos feriados mediante a simples 
comunicação do empregado. 

 5. Banco de Horas
O banco de horas pactuado através de acordo individual é limitado ao 
período de 06 meses, conforme estabelecido pela CLT, não sendo mais 
possível estabelecer pelo prazo de 18 meses, conforme previa a Medida 
Provisória n. 927.

 6. Exigências Administrativas em Segurança e Saúde do 
Trabalho
As regras de saúde e segurança do trabalho estabelecidas na CLT e nas 

Normas Regulamentadoras – NRs são aplicadas na íntegra, 
retomando-se a necessidade de realização de exames médicos e dos 
treinamentos obrigatórios.

Lei n. 14.020/2020 (Conversão da MP 936) – Redução de Salário e 
Suspensão de Contrato de Trabalho

Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda

A Medida Provisória n. 936 disponibilizou ao empregador a opção de 
adotar a i. redução proporcional da jornada e salário e a ii. suspensão do 
contrato de trabalho, mediante o pagamento de iii. Benefício Emergencial 
de Preservação do Emprego e da Renda, e ajustado mediante acordo 
individual ou convenção coletiva. Ato contínuo, a Medida Provisória 936 
foi convertida na Lei 14.020, de 06 de julho de 2020, ratificando as 
disposições daquela medida provisória e acrescentando alguns pontos 
relevantes que também destacaremos a seguir.

 2. Redução Proporcional de Jornada e Salário
Fica autorizada a redução proporcional de jornada de trabalho e salário 
dos empregados de forma setorial, departamental, parcial ou na 
totalidade dos postos de trabalho, com a preservação do salário-hora e 
com a compensação da renda dos empregados através do recebimento 
de “Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda” 
custeado pelo Governo Federal e que será pago durante o período 
acordado para a redução. (Alterado pela Lei 14.020/2020)

 2.1. Período de Redução Proporcional
O período de redução proporcional de jornada e salário não poderá 
exceder a 120 dias. (Alterado pelo Decreto 10.422/2020)

 2.2. Percentual de Redução Proporcional da Jornada e Salário
Poderá ser estabelecida redução proporcional de jornada e salário nos 
percentuais de 25%, 50% e 70%, sendo que percentuais diferentes poderão 
ser estabelecidos através de convenção ou acordo coletivo.

 2.3. Valor do Benefício Emergencial
O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e Renda será 
equivalente ao valor do seguro-desemprego que o empregado teria direito, 

porém calculado mediante a aplicação do mesmo percentual de redução 
da jornada e salário. 

Nos casos em que forem estabelecidos em convenção ou acordo coletivo 
percentuais diferentes de 25%, 50% e 70%, o valor do Benefício Emergencial 
será calculado mediante a redução daqueles percentuais incidentes sobre 
o valor do seguro-desemprego que o empregado teria direito, conforme 
tabela abaixo:

O pagamento da primeira parcela será em 30 dias, contada da data de 
celebração do acordo, e será pago apenas em relação ao período de 
redução proporcional da jornada e salário.

 3. Suspensão do Contrato de Trabalho
O Empregador poderá promover a suspensão do contrato de trabalho de 
seus empregados de forma setorial, departamental, parcial ou na 
totalidade dos postos de trabalho, pelo período de até 120 dias, garantida a 
renda destes empregados através da concessão de Benefício Emergencial 
de Preservação de Emprego e Renda pelo Governo Federal e a manutenção 
dos benefícios a eles concedidos pelo empregador. (Alterado pela Lei 
14.020/2020 e Decreto 10.422/2020)

 3.1. Período de Suspensão do Contrato de Trabalho
Suspensão pelo período de até 120 dias, o qual poderá ser fracionado em 
períodos sucessivos e intercalados, respeitado o período mínimo de 10 
dias. (Alterado pela Lei 14.020/2020 e Decreto 10.422/2020)

 3.2. Valor do Benefício Emergencial
Durante a suspensão do contrato de trabalho o empregado receberá 
“Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e Renda” conforme a 
receita bruta da empresa no ano-calendário de 2019:

a) Receita bruta de até R$4.800.000,00, o empregado receberá benefício 
de 100% do valor do seguro-desemprego que teria direito;

b) Receita bruta acima de R$4.800.000,00, o empregado receberá 
benefício de R$70% do valor do seguro-desemprego que o empregado teria 
direito, acrescido de ajuda compensatória paga pelo empregador calculada 
no percentual de 30% sobre o salário do empregado;

Ainda, durante a suspensão do contrato de trabalho as empresas deverão 
manter os benefícios normalmente fornecidos aos empregados.
O pagamento da primeira parcela será em 30 dias, contada da data de 
celebração do acordo, e será pago apenas em relação ao período de 
suspensão do contrato de trabalho.

 3.3. Curso ou Programa de Qualificação Profissional
O oferecimento de curso ou programa de qualificação profissional é 
facultativo, entretanto, caso o empregador opte por oferecer este benefício 
ao empregado, o curso ou programa deverá ser na modalidade não 
presencial e ter a duração não inferior a 01 mês e nem superior a 03 meses.

 3.4. Proibição de Prestar Serviços Durante a Suspensão
É expressamente proibido que durante a suspensão do contrato de trabalho 
o empregado preste serviços ao empregador, seja por meio de teletrabalho 
ou remoto, sob pena de descaracterizar a suspensão do contrato de 
trabalho e ser obrigado a pagar integralmente a remuneração do período, 
sem prejuízo da aplicação de multa legal e sanções previstas no acordo ou 
convenção coletiva.

 4. Ajuda Compensatória Paga pelo Empregador
Durante o período de redução proporcional da jornada e do salário ou de 
suspensão do contrato de trabalho, o empregador poderá efetuar o 
pagamento de ajuda compensatória ao empregado, o que deverá constar 
expressamente no acordo individual ou na negociação coletiva e possuirá 
natureza indenizatória.

Ainda, esta ajuda compensatória não integrará a base de cálculo da 
contribuição previdenciária e demais tributos incidentes sobre a folha de 
pagamento, imposto de renda do empregado beneficiário e do FGTS. Para 
as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, também poderá ser 
considerada como despesa operacional dedutível na determinação do 
lucro real e da base de cálculo da CSLL. (Alterado pela Lei 14.020/2020)

 5. Acordo Individual ou Convenção Coletiva
O Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda trouxe a 
possibilidade de se acordar a redução proporcional de jornada e salário e 
a suspensão do contrato de trabalho, entretanto, conforme o salário e grau 
de formação do empregado, o empregador poderá se utilizar de acordo 
individual ou negociação coletiva com o sindicato.

 5.1. Acordo Individual
Empresa e empregado poderão negociar a redução proporcional de 
jornada e salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho nas 
seguintes hipóteses:

a) Se empregado receber salário de até R$3.135,00 e a empresa teve 
renda bruta anual igual ou inferior a R$4.800.000,00 no ano-calendário de 
2019; 
b) Se o empregado receber salário de até R$2.090,00 e a empresa teve 
renda bruta anual superior a R$4.800.000,00 no ano-calendário de 2019; 
(Acrescentado pela Lei 14.020/2020)
c) Se o empregado for hipersuficiente, ou seja, recebe salário acima de 
R$12.202,12 e possui diploma de curso superior;
d) Quando a redução proporcional de jornada e salário for no percentual 
de 25%, independentemente, do salário do empregado.

O acordo individual pactuando a redução proporcional de jornada e salário 
ou a suspensão do contrato de trabalho deverá ser encaminhado ao 
empregado com antecedência mínima de 02 dias corridos. 

A empresa deverá informar ao Sindicato laboral no prazo de 10 dias da 
celebração do acordo individual.

 ADI 6.363 – Medida Cautelar: Constitucionalidade do Acordo Individual
 No dia 17/04/2020, o Plenário do STF proferiu decisão no sentido de afastar  
 a medida cautelar pela inconstitucionalidade do acordo individual para ajuste  
 entre empresa e empregados da redução proporcional de jornada e salário e  
 de suspensão do contrato de trabalho. 
 O Plenário do STF julgou como válidas as regras previstas na MP 936,  tendo  
 em vista a situação emergencial e transitória, decidindo que a exigência de  
 intervenção do sindicato em todas os acordos individuais poderia frustrar a  

 proteção ao emprego, inclusive pela dificuldade dos sindicatos    
 acompanharem o imenso volume de acordos resultantes da crise sanitária,  
 econômica e humanitária trazida pela pandemia. 
 A decisão do STF sobre a medida cautelar embora sinalize a direção e   
 posicionamento da corte sobre matéria, esta voltará a ser apreciada na   
 decisão final da ADI 6363. Ainda, tal posicionamento não impede o   
 questionamento de acordos individuais perante a Justiça do Trabalho e não é  
 garantia de decisão favorável às empresas em primeira e segunda instância. 
 Neste ponto, caso a empresa tenha a possibilidade de fazer a redução   
 proporcional da jornada e salário ou suspensão do contrato de trabalho   
 através de acordo coletivo, evitará o risco de uma rediscussão da questão  
 constitucional envolvendo o acordo individual em demandas judiciais   
 interpostas pelos empregados.

 5.1.1. Empregado Aposentado
O empregado aposentado não possui direito ao recebimento do “Benefício 
Emergencial de Preservação do Emprego e Renda”, pois já recebem 
benefício previdenciário de prestação continuada. 

Assim, a negociação através de acordo individual para a redução de 
jornada ou suspensão do contrato de trabalho do trabalhador aposentado 
fica condicionada ao empregador efetuar o pagamento da ajuda 
compensatória mensal em valor equivalente ao benefício emergencial que 
o empregado teria direito. (Acrescentado pela Lei 14.020/2020)

 5.2. Convenção e Acordo Coletivo
A convenção e o acordo coletivo poderão ser utilizados para todos os 
empregados, entretanto, 
será obrigatória a negociação coletiva com o sindicato da categoria 
profissional quando a situação do empregado ou a redução de jornada e 
salário não se enquadrar nas hipóteses previstas para a realização de 
acordo individual (item 5.1 acima). 

 5.3. Adequação das Negociações Anteriores
As empresas poderão renegociar, no prazo de 10 dias, a adequação de 
convenções ou acordos coletivos celebrados anteriormente que tenham 
por objeto a redução de salário ou suspensão do contrato de trabalho, 
promovendo adequação aos termos da Lei 14.020/2020. 

 5.4. Solução de Conflito entre Acordo Individual e Norma Coletiva
Se após a celebração de acordo individual sobrevenha convenção ou 
acordo coletivo, serão aplicadas as disposições do acordo individual até a 
data da celebração da norma coletiva, a qual passará a reger a relação 
entre as partes, exceto se as condições do acordo individual forem mais 
favoráveis ao empregado. (Acrescentado pela Lei 14.020/2020)
 
 5.5. Simplificação das Regras e Prazos do Acordo Individual
Os atos necessários para a pactuação dos acordos individuais poderão 
ser realizados por quaisquer meios físicos ou eletrônicos. (Acrescentado 
pela Lei 14.020/2020)

 5.6. Simplificação das Regras e Prazos do Acordo Coletivo
Fica autorizada a utilização de meios eletrônicos para o cumprimento das 
formalidades para a celebração de convenções e acordos coletivos, 
inclusive para convocação, deliberação, decisão, formalização e 
publicidade de convenção ou de acordo coletivo de trabalho. 

De mesma forma, com o intuito de simplificar e agilizar os procedimentos, 
os prazos previstos na CLT para celebração de convenções e acordos 
coletivos ficam reduzidos pela metade.

 6. Garantia Provisória no Emprego
O empregado terá garantia no emprego durante o período de redução 
proporcional da jornada e salário ou de suspensão do contrato de 
trabalho, bem como pelo mesmo período após o encerramento da 
redução ou suspensão acordada. 

Em relação às empregadas gestantes, a garantia provisória no emprego 
referida acima contará somente após o encerramento da estabilidade 
normal concedida às gestantes, ou seja, somando-se os períodos. 
(Acrescentado pela Lei 14.020/2020)

Caso o empregado venha a ser dispensado durante o período de garantida 

provisória no emprego terá direito à indenização calculada sobre o 
período restante de garantia no emprego, conforme abaixo:

A garantia no emprego não se aplica para os casos de pedido de demissão 
e na dispensa por justa causa.

 7. Comunicação ao Ministério da Economia
O empregador deverá comunicar ao Ministério da Economia a celebração 
do acordo para redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou 
de suspensão temporária do contrato de trabalho, no prazo de 10 dias 
contados da assinatura do acordo individual, convenção ou acordo 
coletivo, através do portal empregadorweb.  

Caso não respeite este prazo, a empresa arcará com o pagamento da 
remuneração do empregado até a data da comunicação e o Benefício 
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda será devido apenas 
pelo período restante.

 8. Período Máximo de Redução Proporcional e Suspensão
A redução proporcional da jornada e redução de salários poderá ocorrer de 
forma sucessiva à suspensão do contrato de trabalho e, vice-versa, 
entretanto, a soma dos períodos não poderá superar 120 dias. (Alterado 
pelo Decreto 10.422/2020)

O limite de 120 dias acima se refere à soma de todos os períodos de 
redução proporcional de jornada e de salário ou de suspensão temporária 
do contrato de trabalho utilizados desde a publicação da Medida Provisória 
n. 936.

 9. Do Retorno às Atividades Normais
O restabelecimento da jornada e salário normal e o retorno às atividades 
em caso de suspensão ocorrerá no prazo de 02 dias corridos contados:
• Da data que encerrar o estado de calamidade pública
• Da data que encerrar o período acordado para a redução ou 
suspensão pactuado
• Da data de comunicação do empregador sobre sua decisão de 
antecipar o fim do período de redução ou do período de suspensão 
pactuado

 10. Empregada Gestante
Fica expressamente autorizada a possiblidade das gestantes, inclusive as 
domésticas, a participarem do Programa Emergencial de Manutenção do 
Emprego e Renda. 

Entretanto, as medidas de redução de jornada ou suspensão do contrato 
de trabalho deverão ser interrompidas a partir do momento em que a 
empregada passar a receber o salário-maternidade, o que deverá ser 
comunicado imediatamente pelo empregador ao Ministério da Economia. 
Tal previsão se aplica, também, aos casos de adoção. (Acrescentado pela 
Lei 14.020/2020)

 11. Do Trabalho Intermitente
Os trabalhadores que possuírem contrato de trabalho intermitente 
assinado até a data da publicação da Medida Provisória n. 936, receberá 
benefício emergencial mensal de R$600,00 pelo período de 04 meses a 
partir de 01/04/2020, conforme acréscimo realizado pelo Decreto n. 
10.422/2020.

 12. Empregado Pessoa com Deficiência - PCD
Durante o período que perdurar o estado de calamidade pública 
reconhecido pelo Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020 fica 
proibida a dispensa sem justa causa do empregado pessoa com 
deficiência – PCD. (Acrescentado pela Lei 14.020/2020)

 13. Cancelamento do Aviso Prévio
Visando a preservação de empregos, é possível o cancelamento de 
comum acordo do aviso prévio em curso, permitindo que o empregador e 

empregado adotem as medidas do Programa Emergencial de 
Manutenção do Emprego e da Renda. (Acrescentado pela Lei 
14.020/2020)

 14. Dispensa por Factum Principis
A dispensa de empregados decorrente de paralisação das atividades 
determinada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal para o 
enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia 
do Coronavírus COVID-19 não configura dispensa por factum principis, 
prevista no artigo 486 da CLT. (Acrescentado pela Lei 14.020/2020)

Medida Provisória 944 – Financiamento da Folha de Pagamento
Programa Emergencial de Suporte a Empregos

O Governo Federal buscando minimizar os efeitos da situação de 
calamidade pública e da emergência de saúde pública decorrente do 
Coronavírus (COVID-19) criou o Programa Emergencial de Suporte a 
Empregos, através da destinação de recursos para financiamento da folha 
de pagamento das pequenas e médias empresas, conforme estabelecido 
na Medida Provisória n. 944. 

Tal medida se soma àquelas para manutenção dos empregos já propostas 
através das Medidas Provisórias n. 927 e 936, sendo oportuno destacar os 
seguintes pontos do Programa Emergencial de Suporte a Empregos:

 1. Objetivo
A Programa Emergencial de Suporte à Emprego visa a manutenção dos 
postos de trabalho de empresas de pequenas e médias empresas, através 
do financiamento da folha de pagamento pelo período de 02 meses, 
limitado ao valor de até 02 salários mínimos (R$2.090,00) por empregado.

 2. Requisitos
Como requisito para recebimento da linha de crédito, a empresa precisa ter 
como receita bruta anual entre R$360.000,00 e R$10.000.000,00.

Ainda, a empresa deve possuir o processamento de sua folha de 
pagamento em uma das instituições financeiras que aderirem ao 
Programa Emergencial de Suporte a Empregos.

 3. Taxa de Juros - Prazo de Pagamento
A linha de crédito disponibilizada às empresas terá juros de 3,75% ao ano e 
prazo de 36 meses para pagamento. Ainda, será concedida uma carência de 
06 meses, porém com capitalização de juros neste período.

 4. Solicitação - Repasse dos Valores
A linha de crédito será ofertada diretamente pela instituição financeira que 
processa a folha de pagamento da empresa até o dia 30/06/2020, 
sujeitando-se a requerente aos requisitos de concessão de crédito 
normalmente estabelecidos pela instituição financeira, ou seja, com 
consulta aos órgãos de proteção de crédito na data da solicitação e análise 
de restrição junto ao BACEN nos últimos 06 meses.

Entretanto, fica dispensada a apresentação das certidões normalmente 
exigidas para a concessão de linhas de crédito disponibilizadas pela União 
(Certidão de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa de Débito, Consulta 
no CADIN e comprovante de quitação eleitoral. 

 5. Obrigações das Empresas
Como contrapartida, a empresa se obriga a não despedir seus empregados 
a partir da concessão do crédito até o prazo de 60 dias após o recebimento 
da última parcela da linha de crédito.

Ainda, a empresa se compromete a fornecer informações verídicas e a não 
utilizar os recursos financeiros concedidos para outro fim que não seja o 
pagamento de seus empregados.

 6. Penalidade
Caso não seja observada qualquer uma das obrigações assumidas pela a 
empresa, esta se sujeitará ao vencimento antecipado da dívida. 
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Com o intuito de enfrentamento da situação de calamidade pública e de 
emergência de saúde pública, o Governo Federal editou diversas medidas 
para a manutenção de empregos e renda, sendo que algumas já sofreram 
alterações ou perderam sua validade, conforme abaixo:  

• MP 927: Disposições Trabalhistas de Emergência (Perdeu sua 
validade em 19/07/2020)
• Lei n. 14.020/2020 (Conversão da MP 936): Redução Proporcional de 
Jornada e Salário e Suspensão de Contrato e Trabalho
• Decreto n. 10.422/2020: Ampliação dos prazos de Redução 
Proporcional de Jornada e Salário e Suspensão de Contrato e Trabalho 
• MP 944: Financiamento de Folha de Pagamento de Pequenas e 
Médias Empresas

A Comissão de Assuntos Trabalhistas da Divisão Jurídica da Federasul, 
apresenta um compilado destas medidas, bem como dos pontos mais 
relevantes de cada uma delas para a busca de soluções e alternativas à 
manutenção das empresas, empregos e renda, inclusive com os 
acréscimos da Lei n. 14.020/2020 e do Decreto n. 10.422/2020.

Perda de Validade da Medida Provisória 927 – Disposições Trabalhistas

A Medida Provisória n. 927 foi a primeira medida do Governo Federal 
visando o enfrentamento da situação de calamidade pública e da 
emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (COVID-19), a 
qual perdeu sua validade em 19/07/2020, tendo em vista que não foi 
convertida em lei pelo Congresso Nacional. 

A perda de eficácia da medida provisória não convertida em lei não implica 
em nulidade dos atos praticados durante sua vigência, os quais serão 
considerados atos jurídicos perfeitos, podendo, entretanto, o Congresso 
Nacional editar decreto legislativo para regular as relações jurídicas 
decorrentes desta medida provisória que perdeu sua validade.

Neste contexto, a partir de 20/07/2020, as empresas deverão observar a 
legislação trabalhista anterior à Medida Provisória n. 927, sendo relevante 
destacar as alterações mais impactantes nos mecanismos utilizados 
durante o estado de calamidade pública:
   

 1. Teletrabalho
A alteração para o regime de teletrabalho deverá observar as regras 
contidas na CLT, portanto, depende de mútuo acordo entre empresa e 
empregado, registrado em aditivo contratual. Caso a empresa entenda 
unilateralmente pela alteração de regime para o teletrabalho, deverá ser 
garantido ao empregado um período de transição de 15 dias. 

O tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da 
jornada de trabalho normal do empregado será considerado tempo à 
disposição do empregador.

Os estagiários e menores aprendizes não poderão trabalhar em regime de 
teletrabalho.

 2. Férias Individuais
As férias individuais respeitarão as normas estabelecidas pela CLT e 
eventuais disposições em normas coletivas, especialmente, no que tange 
ao período aquisitivo, períodos de gozo e aos prazos para comunicação e 
pagamento ao empregado.

 3. Férias Coletivas
No caso das férias coletivas estas também seguirão as regras 
determinadas pela CLT e eventual regramento em norma coletiva, devendo 
ser observados os períodos de concessão e os prazos para a comunicação 
dos empregados, do sindicato laboral e do Ministério da Economia.

 4. Antecipação de Feriados
Não é permitida a antecipação dos feriados mediante a simples 
comunicação do empregado. 

 5. Banco de Horas
O banco de horas pactuado através de acordo individual é limitado ao 
período de 06 meses, conforme estabelecido pela CLT, não sendo mais 
possível estabelecer pelo prazo de 18 meses, conforme previa a Medida 
Provisória n. 927.

 6. Exigências Administrativas em Segurança e Saúde do 
Trabalho
As regras de saúde e segurança do trabalho estabelecidas na CLT e nas 

Normas Regulamentadoras – NRs são aplicadas na íntegra, 
retomando-se a necessidade de realização de exames médicos e dos 
treinamentos obrigatórios.

Lei n. 14.020/2020 (Conversão da MP 936) – Redução de Salário e 
Suspensão de Contrato de Trabalho

Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda

A Medida Provisória n. 936 disponibilizou ao empregador a opção de 
adotar a i. redução proporcional da jornada e salário e a ii. suspensão do 
contrato de trabalho, mediante o pagamento de iii. Benefício Emergencial 
de Preservação do Emprego e da Renda, e ajustado mediante acordo 
individual ou convenção coletiva. Ato contínuo, a Medida Provisória 936 
foi convertida na Lei 14.020, de 06 de julho de 2020, ratificando as 
disposições daquela medida provisória e acrescentando alguns pontos 
relevantes que também destacaremos a seguir.

 2. Redução Proporcional de Jornada e Salário
Fica autorizada a redução proporcional de jornada de trabalho e salário 
dos empregados de forma setorial, departamental, parcial ou na 
totalidade dos postos de trabalho, com a preservação do salário-hora e 
com a compensação da renda dos empregados através do recebimento 
de “Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda” 
custeado pelo Governo Federal e que será pago durante o período 
acordado para a redução. (Alterado pela Lei 14.020/2020)

 2.1. Período de Redução Proporcional
O período de redução proporcional de jornada e salário não poderá 
exceder a 120 dias. (Alterado pelo Decreto 10.422/2020)

 2.2. Percentual de Redução Proporcional da Jornada e Salário
Poderá ser estabelecida redução proporcional de jornada e salário nos 
percentuais de 25%, 50% e 70%, sendo que percentuais diferentes poderão 
ser estabelecidos através de convenção ou acordo coletivo.

 2.3. Valor do Benefício Emergencial
O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e Renda será 
equivalente ao valor do seguro-desemprego que o empregado teria direito, 

porém calculado mediante a aplicação do mesmo percentual de redução 
da jornada e salário. 

Nos casos em que forem estabelecidos em convenção ou acordo coletivo 
percentuais diferentes de 25%, 50% e 70%, o valor do Benefício Emergencial 
será calculado mediante a redução daqueles percentuais incidentes sobre 
o valor do seguro-desemprego que o empregado teria direito, conforme 
tabela abaixo:

O pagamento da primeira parcela será em 30 dias, contada da data de 
celebração do acordo, e será pago apenas em relação ao período de 
redução proporcional da jornada e salário.

 3. Suspensão do Contrato de Trabalho
O Empregador poderá promover a suspensão do contrato de trabalho de 
seus empregados de forma setorial, departamental, parcial ou na 
totalidade dos postos de trabalho, pelo período de até 120 dias, garantida a 
renda destes empregados através da concessão de Benefício Emergencial 
de Preservação de Emprego e Renda pelo Governo Federal e a manutenção 
dos benefícios a eles concedidos pelo empregador. (Alterado pela Lei 
14.020/2020 e Decreto 10.422/2020)

 3.1. Período de Suspensão do Contrato de Trabalho
Suspensão pelo período de até 120 dias, o qual poderá ser fracionado em 
períodos sucessivos e intercalados, respeitado o período mínimo de 10 
dias. (Alterado pela Lei 14.020/2020 e Decreto 10.422/2020)

 3.2. Valor do Benefício Emergencial
Durante a suspensão do contrato de trabalho o empregado receberá 
“Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e Renda” conforme a 
receita bruta da empresa no ano-calendário de 2019:

a) Receita bruta de até R$4.800.000,00, o empregado receberá benefício 
de 100% do valor do seguro-desemprego que teria direito;

b) Receita bruta acima de R$4.800.000,00, o empregado receberá 
benefício de R$70% do valor do seguro-desemprego que o empregado teria 
direito, acrescido de ajuda compensatória paga pelo empregador calculada 
no percentual de 30% sobre o salário do empregado;

Ainda, durante a suspensão do contrato de trabalho as empresas deverão 
manter os benefícios normalmente fornecidos aos empregados.
O pagamento da primeira parcela será em 30 dias, contada da data de 
celebração do acordo, e será pago apenas em relação ao período de 
suspensão do contrato de trabalho.

 3.3. Curso ou Programa de Qualificação Profissional
O oferecimento de curso ou programa de qualificação profissional é 
facultativo, entretanto, caso o empregador opte por oferecer este benefício 
ao empregado, o curso ou programa deverá ser na modalidade não 
presencial e ter a duração não inferior a 01 mês e nem superior a 03 meses.

 3.4. Proibição de Prestar Serviços Durante a Suspensão
É expressamente proibido que durante a suspensão do contrato de trabalho 
o empregado preste serviços ao empregador, seja por meio de teletrabalho 
ou remoto, sob pena de descaracterizar a suspensão do contrato de 
trabalho e ser obrigado a pagar integralmente a remuneração do período, 
sem prejuízo da aplicação de multa legal e sanções previstas no acordo ou 
convenção coletiva.

 4. Ajuda Compensatória Paga pelo Empregador
Durante o período de redução proporcional da jornada e do salário ou de 
suspensão do contrato de trabalho, o empregador poderá efetuar o 
pagamento de ajuda compensatória ao empregado, o que deverá constar 
expressamente no acordo individual ou na negociação coletiva e possuirá 
natureza indenizatória.

Ainda, esta ajuda compensatória não integrará a base de cálculo da 
contribuição previdenciária e demais tributos incidentes sobre a folha de 
pagamento, imposto de renda do empregado beneficiário e do FGTS. Para 
as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, também poderá ser 
considerada como despesa operacional dedutível na determinação do 
lucro real e da base de cálculo da CSLL. (Alterado pela Lei 14.020/2020)

 5. Acordo Individual ou Convenção Coletiva
O Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda trouxe a 
possibilidade de se acordar a redução proporcional de jornada e salário e 
a suspensão do contrato de trabalho, entretanto, conforme o salário e grau 
de formação do empregado, o empregador poderá se utilizar de acordo 
individual ou negociação coletiva com o sindicato.

 5.1. Acordo Individual
Empresa e empregado poderão negociar a redução proporcional de 
jornada e salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho nas 
seguintes hipóteses:

a) Se empregado receber salário de até R$3.135,00 e a empresa teve 
renda bruta anual igual ou inferior a R$4.800.000,00 no ano-calendário de 
2019; 
b) Se o empregado receber salário de até R$2.090,00 e a empresa teve 
renda bruta anual superior a R$4.800.000,00 no ano-calendário de 2019; 
(Acrescentado pela Lei 14.020/2020)
c) Se o empregado for hipersuficiente, ou seja, recebe salário acima de 
R$12.202,12 e possui diploma de curso superior;
d) Quando a redução proporcional de jornada e salário for no percentual 
de 25%, independentemente, do salário do empregado.

O acordo individual pactuando a redução proporcional de jornada e salário 
ou a suspensão do contrato de trabalho deverá ser encaminhado ao 
empregado com antecedência mínima de 02 dias corridos. 

A empresa deverá informar ao Sindicato laboral no prazo de 10 dias da 
celebração do acordo individual.

 ADI 6.363 – Medida Cautelar: Constitucionalidade do Acordo Individual
 No dia 17/04/2020, o Plenário do STF proferiu decisão no sentido de afastar  
 a medida cautelar pela inconstitucionalidade do acordo individual para ajuste  
 entre empresa e empregados da redução proporcional de jornada e salário e  
 de suspensão do contrato de trabalho. 
 O Plenário do STF julgou como válidas as regras previstas na MP 936,  tendo  
 em vista a situação emergencial e transitória, decidindo que a exigência de  
 intervenção do sindicato em todas os acordos individuais poderia frustrar a  

 proteção ao emprego, inclusive pela dificuldade dos sindicatos    
 acompanharem o imenso volume de acordos resultantes da crise sanitária,  
 econômica e humanitária trazida pela pandemia. 
 A decisão do STF sobre a medida cautelar embora sinalize a direção e   
 posicionamento da corte sobre matéria, esta voltará a ser apreciada na   
 decisão final da ADI 6363. Ainda, tal posicionamento não impede o   
 questionamento de acordos individuais perante a Justiça do Trabalho e não é  
 garantia de decisão favorável às empresas em primeira e segunda instância. 
 Neste ponto, caso a empresa tenha a possibilidade de fazer a redução   
 proporcional da jornada e salário ou suspensão do contrato de trabalho   
 através de acordo coletivo, evitará o risco de uma rediscussão da questão  
 constitucional envolvendo o acordo individual em demandas judiciais   
 interpostas pelos empregados.

 5.1.1. Empregado Aposentado
O empregado aposentado não possui direito ao recebimento do “Benefício 
Emergencial de Preservação do Emprego e Renda”, pois já recebem 
benefício previdenciário de prestação continuada. 

Assim, a negociação através de acordo individual para a redução de 
jornada ou suspensão do contrato de trabalho do trabalhador aposentado 
fica condicionada ao empregador efetuar o pagamento da ajuda 
compensatória mensal em valor equivalente ao benefício emergencial que 
o empregado teria direito. (Acrescentado pela Lei 14.020/2020)

 5.2. Convenção e Acordo Coletivo
A convenção e o acordo coletivo poderão ser utilizados para todos os 
empregados, entretanto, 
será obrigatória a negociação coletiva com o sindicato da categoria 
profissional quando a situação do empregado ou a redução de jornada e 
salário não se enquadrar nas hipóteses previstas para a realização de 
acordo individual (item 5.1 acima). 

 5.3. Adequação das Negociações Anteriores
As empresas poderão renegociar, no prazo de 10 dias, a adequação de 
convenções ou acordos coletivos celebrados anteriormente que tenham 
por objeto a redução de salário ou suspensão do contrato de trabalho, 
promovendo adequação aos termos da Lei 14.020/2020. 

 5.4. Solução de Conflito entre Acordo Individual e Norma Coletiva
Se após a celebração de acordo individual sobrevenha convenção ou 
acordo coletivo, serão aplicadas as disposições do acordo individual até a 
data da celebração da norma coletiva, a qual passará a reger a relação 
entre as partes, exceto se as condições do acordo individual forem mais 
favoráveis ao empregado. (Acrescentado pela Lei 14.020/2020)
 
 5.5. Simplificação das Regras e Prazos do Acordo Individual
Os atos necessários para a pactuação dos acordos individuais poderão 
ser realizados por quaisquer meios físicos ou eletrônicos. (Acrescentado 
pela Lei 14.020/2020)

 5.6. Simplificação das Regras e Prazos do Acordo Coletivo
Fica autorizada a utilização de meios eletrônicos para o cumprimento das 
formalidades para a celebração de convenções e acordos coletivos, 
inclusive para convocação, deliberação, decisão, formalização e 
publicidade de convenção ou de acordo coletivo de trabalho. 

De mesma forma, com o intuito de simplificar e agilizar os procedimentos, 
os prazos previstos na CLT para celebração de convenções e acordos 
coletivos ficam reduzidos pela metade.

 6. Garantia Provisória no Emprego
O empregado terá garantia no emprego durante o período de redução 
proporcional da jornada e salário ou de suspensão do contrato de 
trabalho, bem como pelo mesmo período após o encerramento da 
redução ou suspensão acordada. 

Em relação às empregadas gestantes, a garantia provisória no emprego 
referida acima contará somente após o encerramento da estabilidade 
normal concedida às gestantes, ou seja, somando-se os períodos. 
(Acrescentado pela Lei 14.020/2020)

Caso o empregado venha a ser dispensado durante o período de garantida 

provisória no emprego terá direito à indenização calculada sobre o 
período restante de garantia no emprego, conforme abaixo:

A garantia no emprego não se aplica para os casos de pedido de demissão 
e na dispensa por justa causa.

 7. Comunicação ao Ministério da Economia
O empregador deverá comunicar ao Ministério da Economia a celebração 
do acordo para redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou 
de suspensão temporária do contrato de trabalho, no prazo de 10 dias 
contados da assinatura do acordo individual, convenção ou acordo 
coletivo, através do portal empregadorweb.  

Caso não respeite este prazo, a empresa arcará com o pagamento da 
remuneração do empregado até a data da comunicação e o Benefício 
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda será devido apenas 
pelo período restante.

 8. Período Máximo de Redução Proporcional e Suspensão
A redução proporcional da jornada e redução de salários poderá ocorrer de 
forma sucessiva à suspensão do contrato de trabalho e, vice-versa, 
entretanto, a soma dos períodos não poderá superar 120 dias. (Alterado 
pelo Decreto 10.422/2020)

O limite de 120 dias acima se refere à soma de todos os períodos de 
redução proporcional de jornada e de salário ou de suspensão temporária 
do contrato de trabalho utilizados desde a publicação da Medida Provisória 
n. 936.

 9. Do Retorno às Atividades Normais
O restabelecimento da jornada e salário normal e o retorno às atividades 
em caso de suspensão ocorrerá no prazo de 02 dias corridos contados:
• Da data que encerrar o estado de calamidade pública
• Da data que encerrar o período acordado para a redução ou 
suspensão pactuado
• Da data de comunicação do empregador sobre sua decisão de 
antecipar o fim do período de redução ou do período de suspensão 
pactuado

 10. Empregada Gestante
Fica expressamente autorizada a possiblidade das gestantes, inclusive as 
domésticas, a participarem do Programa Emergencial de Manutenção do 
Emprego e Renda. 

Entretanto, as medidas de redução de jornada ou suspensão do contrato 
de trabalho deverão ser interrompidas a partir do momento em que a 
empregada passar a receber o salário-maternidade, o que deverá ser 
comunicado imediatamente pelo empregador ao Ministério da Economia. 
Tal previsão se aplica, também, aos casos de adoção. (Acrescentado pela 
Lei 14.020/2020)

 11. Do Trabalho Intermitente
Os trabalhadores que possuírem contrato de trabalho intermitente 
assinado até a data da publicação da Medida Provisória n. 936, receberá 
benefício emergencial mensal de R$600,00 pelo período de 04 meses a 
partir de 01/04/2020, conforme acréscimo realizado pelo Decreto n. 
10.422/2020.

 12. Empregado Pessoa com Deficiência - PCD
Durante o período que perdurar o estado de calamidade pública 
reconhecido pelo Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020 fica 
proibida a dispensa sem justa causa do empregado pessoa com 
deficiência – PCD. (Acrescentado pela Lei 14.020/2020)

 13. Cancelamento do Aviso Prévio
Visando a preservação de empregos, é possível o cancelamento de 
comum acordo do aviso prévio em curso, permitindo que o empregador e 

empregado adotem as medidas do Programa Emergencial de 
Manutenção do Emprego e da Renda. (Acrescentado pela Lei 
14.020/2020)

 14. Dispensa por Factum Principis
A dispensa de empregados decorrente de paralisação das atividades 
determinada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal para o 
enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia 
do Coronavírus COVID-19 não configura dispensa por factum principis, 
prevista no artigo 486 da CLT. (Acrescentado pela Lei 14.020/2020)

Medida Provisória 944 – Financiamento da Folha de Pagamento
Programa Emergencial de Suporte a Empregos

O Governo Federal buscando minimizar os efeitos da situação de 
calamidade pública e da emergência de saúde pública decorrente do 
Coronavírus (COVID-19) criou o Programa Emergencial de Suporte a 
Empregos, através da destinação de recursos para financiamento da folha 
de pagamento das pequenas e médias empresas, conforme estabelecido 
na Medida Provisória n. 944. 

Tal medida se soma àquelas para manutenção dos empregos já propostas 
através das Medidas Provisórias n. 927 e 936, sendo oportuno destacar os 
seguintes pontos do Programa Emergencial de Suporte a Empregos:

 1. Objetivo
A Programa Emergencial de Suporte à Emprego visa a manutenção dos 
postos de trabalho de empresas de pequenas e médias empresas, através 
do financiamento da folha de pagamento pelo período de 02 meses, 
limitado ao valor de até 02 salários mínimos (R$2.090,00) por empregado.

 2. Requisitos
Como requisito para recebimento da linha de crédito, a empresa precisa ter 
como receita bruta anual entre R$360.000,00 e R$10.000.000,00.

Ainda, a empresa deve possuir o processamento de sua folha de 
pagamento em uma das instituições financeiras que aderirem ao 
Programa Emergencial de Suporte a Empregos.

 3. Taxa de Juros - Prazo de Pagamento
A linha de crédito disponibilizada às empresas terá juros de 3,75% ao ano e 
prazo de 36 meses para pagamento. Ainda, será concedida uma carência de 
06 meses, porém com capitalização de juros neste período.

 4. Solicitação - Repasse dos Valores
A linha de crédito será ofertada diretamente pela instituição financeira que 
processa a folha de pagamento da empresa até o dia 30/06/2020, 
sujeitando-se a requerente aos requisitos de concessão de crédito 
normalmente estabelecidos pela instituição financeira, ou seja, com 
consulta aos órgãos de proteção de crédito na data da solicitação e análise 
de restrição junto ao BACEN nos últimos 06 meses.

Entretanto, fica dispensada a apresentação das certidões normalmente 
exigidas para a concessão de linhas de crédito disponibilizadas pela União 
(Certidão de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa de Débito, Consulta 
no CADIN e comprovante de quitação eleitoral. 

 5. Obrigações das Empresas
Como contrapartida, a empresa se obriga a não despedir seus empregados 
a partir da concessão do crédito até o prazo de 60 dias após o recebimento 
da última parcela da linha de crédito.

Ainda, a empresa se compromete a fornecer informações verídicas e a não 
utilizar os recursos financeiros concedidos para outro fim que não seja o 
pagamento de seus empregados.

 6. Penalidade
Caso não seja observada qualquer uma das obrigações assumidas pela a 
empresa, esta se sujeitará ao vencimento antecipado da dívida. 
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Com o intuito de enfrentamento da situação de calamidade pública e de 
emergência de saúde pública, o Governo Federal editou diversas medidas 
para a manutenção de empregos e renda, sendo que algumas já sofreram 
alterações ou perderam sua validade, conforme abaixo:  

• MP 927: Disposições Trabalhistas de Emergência (Perdeu sua 
validade em 19/07/2020)
• Lei n. 14.020/2020 (Conversão da MP 936): Redução Proporcional de 
Jornada e Salário e Suspensão de Contrato e Trabalho
• Decreto n. 10.422/2020: Ampliação dos prazos de Redução 
Proporcional de Jornada e Salário e Suspensão de Contrato e Trabalho 
• MP 944: Financiamento de Folha de Pagamento de Pequenas e 
Médias Empresas

A Comissão de Assuntos Trabalhistas da Divisão Jurídica da Federasul, 
apresenta um compilado destas medidas, bem como dos pontos mais 
relevantes de cada uma delas para a busca de soluções e alternativas à 
manutenção das empresas, empregos e renda, inclusive com os 
acréscimos da Lei n. 14.020/2020 e do Decreto n. 10.422/2020.

Perda de Validade da Medida Provisória 927 – Disposições Trabalhistas

A Medida Provisória n. 927 foi a primeira medida do Governo Federal 
visando o enfrentamento da situação de calamidade pública e da 
emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (COVID-19), a 
qual perdeu sua validade em 19/07/2020, tendo em vista que não foi 
convertida em lei pelo Congresso Nacional. 

A perda de eficácia da medida provisória não convertida em lei não implica 
em nulidade dos atos praticados durante sua vigência, os quais serão 
considerados atos jurídicos perfeitos, podendo, entretanto, o Congresso 
Nacional editar decreto legislativo para regular as relações jurídicas 
decorrentes desta medida provisória que perdeu sua validade.

Neste contexto, a partir de 20/07/2020, as empresas deverão observar a 
legislação trabalhista anterior à Medida Provisória n. 927, sendo relevante 
destacar as alterações mais impactantes nos mecanismos utilizados 
durante o estado de calamidade pública:
   

 1. Teletrabalho
A alteração para o regime de teletrabalho deverá observar as regras 
contidas na CLT, portanto, depende de mútuo acordo entre empresa e 
empregado, registrado em aditivo contratual. Caso a empresa entenda 
unilateralmente pela alteração de regime para o teletrabalho, deverá ser 
garantido ao empregado um período de transição de 15 dias. 

O tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da 
jornada de trabalho normal do empregado será considerado tempo à 
disposição do empregador.

Os estagiários e menores aprendizes não poderão trabalhar em regime de 
teletrabalho.

 2. Férias Individuais
As férias individuais respeitarão as normas estabelecidas pela CLT e 
eventuais disposições em normas coletivas, especialmente, no que tange 
ao período aquisitivo, períodos de gozo e aos prazos para comunicação e 
pagamento ao empregado.

 3. Férias Coletivas
No caso das férias coletivas estas também seguirão as regras 
determinadas pela CLT e eventual regramento em norma coletiva, devendo 
ser observados os períodos de concessão e os prazos para a comunicação 
dos empregados, do sindicato laboral e do Ministério da Economia.

 4. Antecipação de Feriados
Não é permitida a antecipação dos feriados mediante a simples 
comunicação do empregado. 

 5. Banco de Horas
O banco de horas pactuado através de acordo individual é limitado ao 
período de 06 meses, conforme estabelecido pela CLT, não sendo mais 
possível estabelecer pelo prazo de 18 meses, conforme previa a Medida 
Provisória n. 927.

 6. Exigências Administrativas em Segurança e Saúde do 
Trabalho
As regras de saúde e segurança do trabalho estabelecidas na CLT e nas 

Normas Regulamentadoras – NRs são aplicadas na íntegra, 
retomando-se a necessidade de realização de exames médicos e dos 
treinamentos obrigatórios.

Lei n. 14.020/2020 (Conversão da MP 936) – Redução de Salário e 
Suspensão de Contrato de Trabalho

Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda

A Medida Provisória n. 936 disponibilizou ao empregador a opção de 
adotar a i. redução proporcional da jornada e salário e a ii. suspensão do 
contrato de trabalho, mediante o pagamento de iii. Benefício Emergencial 
de Preservação do Emprego e da Renda, e ajustado mediante acordo 
individual ou convenção coletiva. Ato contínuo, a Medida Provisória 936 
foi convertida na Lei 14.020, de 06 de julho de 2020, ratificando as 
disposições daquela medida provisória e acrescentando alguns pontos 
relevantes que também destacaremos a seguir.

 2. Redução Proporcional de Jornada e Salário
Fica autorizada a redução proporcional de jornada de trabalho e salário 
dos empregados de forma setorial, departamental, parcial ou na 
totalidade dos postos de trabalho, com a preservação do salário-hora e 
com a compensação da renda dos empregados através do recebimento 
de “Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda” 
custeado pelo Governo Federal e que será pago durante o período 
acordado para a redução. (Alterado pela Lei 14.020/2020)

 2.1. Período de Redução Proporcional
O período de redução proporcional de jornada e salário não poderá 
exceder a 120 dias. (Alterado pelo Decreto 10.422/2020)

 2.2. Percentual de Redução Proporcional da Jornada e Salário
Poderá ser estabelecida redução proporcional de jornada e salário nos 
percentuais de 25%, 50% e 70%, sendo que percentuais diferentes poderão 
ser estabelecidos através de convenção ou acordo coletivo.

 2.3. Valor do Benefício Emergencial
O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e Renda será 
equivalente ao valor do seguro-desemprego que o empregado teria direito, 

porém calculado mediante a aplicação do mesmo percentual de redução 
da jornada e salário. 

Nos casos em que forem estabelecidos em convenção ou acordo coletivo 
percentuais diferentes de 25%, 50% e 70%, o valor do Benefício Emergencial 
será calculado mediante a redução daqueles percentuais incidentes sobre 
o valor do seguro-desemprego que o empregado teria direito, conforme 
tabela abaixo:

O pagamento da primeira parcela será em 30 dias, contada da data de 
celebração do acordo, e será pago apenas em relação ao período de 
redução proporcional da jornada e salário.

 3. Suspensão do Contrato de Trabalho
O Empregador poderá promover a suspensão do contrato de trabalho de 
seus empregados de forma setorial, departamental, parcial ou na 
totalidade dos postos de trabalho, pelo período de até 120 dias, garantida a 
renda destes empregados através da concessão de Benefício Emergencial 
de Preservação de Emprego e Renda pelo Governo Federal e a manutenção 
dos benefícios a eles concedidos pelo empregador. (Alterado pela Lei 
14.020/2020 e Decreto 10.422/2020)

 3.1. Período de Suspensão do Contrato de Trabalho
Suspensão pelo período de até 120 dias, o qual poderá ser fracionado em 
períodos sucessivos e intercalados, respeitado o período mínimo de 10 
dias. (Alterado pela Lei 14.020/2020 e Decreto 10.422/2020)

 3.2. Valor do Benefício Emergencial
Durante a suspensão do contrato de trabalho o empregado receberá 
“Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e Renda” conforme a 
receita bruta da empresa no ano-calendário de 2019:

a) Receita bruta de até R$4.800.000,00, o empregado receberá benefício 
de 100% do valor do seguro-desemprego que teria direito;

b) Receita bruta acima de R$4.800.000,00, o empregado receberá 
benefício de R$70% do valor do seguro-desemprego que o empregado teria 
direito, acrescido de ajuda compensatória paga pelo empregador calculada 
no percentual de 30% sobre o salário do empregado;

Ainda, durante a suspensão do contrato de trabalho as empresas deverão 
manter os benefícios normalmente fornecidos aos empregados.
O pagamento da primeira parcela será em 30 dias, contada da data de 
celebração do acordo, e será pago apenas em relação ao período de 
suspensão do contrato de trabalho.

 3.3. Curso ou Programa de Qualificação Profissional
O oferecimento de curso ou programa de qualificação profissional é 
facultativo, entretanto, caso o empregador opte por oferecer este benefício 
ao empregado, o curso ou programa deverá ser na modalidade não 
presencial e ter a duração não inferior a 01 mês e nem superior a 03 meses.

 3.4. Proibição de Prestar Serviços Durante a Suspensão
É expressamente proibido que durante a suspensão do contrato de trabalho 
o empregado preste serviços ao empregador, seja por meio de teletrabalho 
ou remoto, sob pena de descaracterizar a suspensão do contrato de 
trabalho e ser obrigado a pagar integralmente a remuneração do período, 
sem prejuízo da aplicação de multa legal e sanções previstas no acordo ou 
convenção coletiva.

 4. Ajuda Compensatória Paga pelo Empregador
Durante o período de redução proporcional da jornada e do salário ou de 
suspensão do contrato de trabalho, o empregador poderá efetuar o 
pagamento de ajuda compensatória ao empregado, o que deverá constar 
expressamente no acordo individual ou na negociação coletiva e possuirá 
natureza indenizatória.

Ainda, esta ajuda compensatória não integrará a base de cálculo da 
contribuição previdenciária e demais tributos incidentes sobre a folha de 
pagamento, imposto de renda do empregado beneficiário e do FGTS. Para 
as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, também poderá ser 
considerada como despesa operacional dedutível na determinação do 
lucro real e da base de cálculo da CSLL. (Alterado pela Lei 14.020/2020)

 5. Acordo Individual ou Convenção Coletiva
O Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda trouxe a 
possibilidade de se acordar a redução proporcional de jornada e salário e 
a suspensão do contrato de trabalho, entretanto, conforme o salário e grau 
de formação do empregado, o empregador poderá se utilizar de acordo 
individual ou negociação coletiva com o sindicato.

 5.1. Acordo Individual
Empresa e empregado poderão negociar a redução proporcional de 
jornada e salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho nas 
seguintes hipóteses:

a) Se empregado receber salário de até R$3.135,00 e a empresa teve 
renda bruta anual igual ou inferior a R$4.800.000,00 no ano-calendário de 
2019; 
b) Se o empregado receber salário de até R$2.090,00 e a empresa teve 
renda bruta anual superior a R$4.800.000,00 no ano-calendário de 2019; 
(Acrescentado pela Lei 14.020/2020)
c) Se o empregado for hipersuficiente, ou seja, recebe salário acima de 
R$12.202,12 e possui diploma de curso superior;
d) Quando a redução proporcional de jornada e salário for no percentual 
de 25%, independentemente, do salário do empregado.

O acordo individual pactuando a redução proporcional de jornada e salário 
ou a suspensão do contrato de trabalho deverá ser encaminhado ao 
empregado com antecedência mínima de 02 dias corridos. 

A empresa deverá informar ao Sindicato laboral no prazo de 10 dias da 
celebração do acordo individual.

 ADI 6.363 – Medida Cautelar: Constitucionalidade do Acordo Individual
 No dia 17/04/2020, o Plenário do STF proferiu decisão no sentido de afastar  
 a medida cautelar pela inconstitucionalidade do acordo individual para ajuste  
 entre empresa e empregados da redução proporcional de jornada e salário e  
 de suspensão do contrato de trabalho. 
 O Plenário do STF julgou como válidas as regras previstas na MP 936,  tendo  
 em vista a situação emergencial e transitória, decidindo que a exigência de  
 intervenção do sindicato em todas os acordos individuais poderia frustrar a  

 proteção ao emprego, inclusive pela dificuldade dos sindicatos    
 acompanharem o imenso volume de acordos resultantes da crise sanitária,  
 econômica e humanitária trazida pela pandemia. 
 A decisão do STF sobre a medida cautelar embora sinalize a direção e   
 posicionamento da corte sobre matéria, esta voltará a ser apreciada na   
 decisão final da ADI 6363. Ainda, tal posicionamento não impede o   
 questionamento de acordos individuais perante a Justiça do Trabalho e não é  
 garantia de decisão favorável às empresas em primeira e segunda instância. 
 Neste ponto, caso a empresa tenha a possibilidade de fazer a redução   
 proporcional da jornada e salário ou suspensão do contrato de trabalho   
 através de acordo coletivo, evitará o risco de uma rediscussão da questão  
 constitucional envolvendo o acordo individual em demandas judiciais   
 interpostas pelos empregados.

 5.1.1. Empregado Aposentado
O empregado aposentado não possui direito ao recebimento do “Benefício 
Emergencial de Preservação do Emprego e Renda”, pois já recebem 
benefício previdenciário de prestação continuada. 

Assim, a negociação através de acordo individual para a redução de 
jornada ou suspensão do contrato de trabalho do trabalhador aposentado 
fica condicionada ao empregador efetuar o pagamento da ajuda 
compensatória mensal em valor equivalente ao benefício emergencial que 
o empregado teria direito. (Acrescentado pela Lei 14.020/2020)

 5.2. Convenção e Acordo Coletivo
A convenção e o acordo coletivo poderão ser utilizados para todos os 
empregados, entretanto, 
será obrigatória a negociação coletiva com o sindicato da categoria 
profissional quando a situação do empregado ou a redução de jornada e 
salário não se enquadrar nas hipóteses previstas para a realização de 
acordo individual (item 5.1 acima). 

 5.3. Adequação das Negociações Anteriores
As empresas poderão renegociar, no prazo de 10 dias, a adequação de 
convenções ou acordos coletivos celebrados anteriormente que tenham 
por objeto a redução de salário ou suspensão do contrato de trabalho, 
promovendo adequação aos termos da Lei 14.020/2020. 

 5.4. Solução de Conflito entre Acordo Individual e Norma Coletiva
Se após a celebração de acordo individual sobrevenha convenção ou 
acordo coletivo, serão aplicadas as disposições do acordo individual até a 
data da celebração da norma coletiva, a qual passará a reger a relação 
entre as partes, exceto se as condições do acordo individual forem mais 
favoráveis ao empregado. (Acrescentado pela Lei 14.020/2020)
 
 5.5. Simplificação das Regras e Prazos do Acordo Individual
Os atos necessários para a pactuação dos acordos individuais poderão 
ser realizados por quaisquer meios físicos ou eletrônicos. (Acrescentado 
pela Lei 14.020/2020)

 5.6. Simplificação das Regras e Prazos do Acordo Coletivo
Fica autorizada a utilização de meios eletrônicos para o cumprimento das 
formalidades para a celebração de convenções e acordos coletivos, 
inclusive para convocação, deliberação, decisão, formalização e 
publicidade de convenção ou de acordo coletivo de trabalho. 

De mesma forma, com o intuito de simplificar e agilizar os procedimentos, 
os prazos previstos na CLT para celebração de convenções e acordos 
coletivos ficam reduzidos pela metade.

 6. Garantia Provisória no Emprego
O empregado terá garantia no emprego durante o período de redução 
proporcional da jornada e salário ou de suspensão do contrato de 
trabalho, bem como pelo mesmo período após o encerramento da 
redução ou suspensão acordada. 

Em relação às empregadas gestantes, a garantia provisória no emprego 
referida acima contará somente após o encerramento da estabilidade 
normal concedida às gestantes, ou seja, somando-se os períodos. 
(Acrescentado pela Lei 14.020/2020)

Caso o empregado venha a ser dispensado durante o período de garantida 

provisória no emprego terá direito à indenização calculada sobre o 
período restante de garantia no emprego, conforme abaixo:

A garantia no emprego não se aplica para os casos de pedido de demissão 
e na dispensa por justa causa.

 7. Comunicação ao Ministério da Economia
O empregador deverá comunicar ao Ministério da Economia a celebração 
do acordo para redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou 
de suspensão temporária do contrato de trabalho, no prazo de 10 dias 
contados da assinatura do acordo individual, convenção ou acordo 
coletivo, através do portal empregadorweb.  

Caso não respeite este prazo, a empresa arcará com o pagamento da 
remuneração do empregado até a data da comunicação e o Benefício 
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda será devido apenas 
pelo período restante.

 8. Período Máximo de Redução Proporcional e Suspensão
A redução proporcional da jornada e redução de salários poderá ocorrer de 
forma sucessiva à suspensão do contrato de trabalho e, vice-versa, 
entretanto, a soma dos períodos não poderá superar 120 dias. (Alterado 
pelo Decreto 10.422/2020)

O limite de 120 dias acima se refere à soma de todos os períodos de 
redução proporcional de jornada e de salário ou de suspensão temporária 
do contrato de trabalho utilizados desde a publicação da Medida Provisória 
n. 936.

 9. Do Retorno às Atividades Normais
O restabelecimento da jornada e salário normal e o retorno às atividades 
em caso de suspensão ocorrerá no prazo de 02 dias corridos contados:
• Da data que encerrar o estado de calamidade pública
• Da data que encerrar o período acordado para a redução ou 
suspensão pactuado
• Da data de comunicação do empregador sobre sua decisão de 
antecipar o fim do período de redução ou do período de suspensão 
pactuado

 10. Empregada Gestante
Fica expressamente autorizada a possiblidade das gestantes, inclusive as 
domésticas, a participarem do Programa Emergencial de Manutenção do 
Emprego e Renda. 

Entretanto, as medidas de redução de jornada ou suspensão do contrato 
de trabalho deverão ser interrompidas a partir do momento em que a 
empregada passar a receber o salário-maternidade, o que deverá ser 
comunicado imediatamente pelo empregador ao Ministério da Economia. 
Tal previsão se aplica, também, aos casos de adoção. (Acrescentado pela 
Lei 14.020/2020)

 11. Do Trabalho Intermitente
Os trabalhadores que possuírem contrato de trabalho intermitente 
assinado até a data da publicação da Medida Provisória n. 936, receberá 
benefício emergencial mensal de R$600,00 pelo período de 04 meses a 
partir de 01/04/2020, conforme acréscimo realizado pelo Decreto n. 
10.422/2020.

 12. Empregado Pessoa com Deficiência - PCD
Durante o período que perdurar o estado de calamidade pública 
reconhecido pelo Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020 fica 
proibida a dispensa sem justa causa do empregado pessoa com 
deficiência – PCD. (Acrescentado pela Lei 14.020/2020)

 13. Cancelamento do Aviso Prévio
Visando a preservação de empregos, é possível o cancelamento de 
comum acordo do aviso prévio em curso, permitindo que o empregador e 

empregado adotem as medidas do Programa Emergencial de 
Manutenção do Emprego e da Renda. (Acrescentado pela Lei 
14.020/2020)

 14. Dispensa por Factum Principis
A dispensa de empregados decorrente de paralisação das atividades 
determinada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal para o 
enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia 
do Coronavírus COVID-19 não configura dispensa por factum principis, 
prevista no artigo 486 da CLT. (Acrescentado pela Lei 14.020/2020)

Medida Provisória 944 – Financiamento da Folha de Pagamento
Programa Emergencial de Suporte a Empregos

O Governo Federal buscando minimizar os efeitos da situação de 
calamidade pública e da emergência de saúde pública decorrente do 
Coronavírus (COVID-19) criou o Programa Emergencial de Suporte a 
Empregos, através da destinação de recursos para financiamento da folha 
de pagamento das pequenas e médias empresas, conforme estabelecido 
na Medida Provisória n. 944. 

Tal medida se soma àquelas para manutenção dos empregos já propostas 
através das Medidas Provisórias n. 927 e 936, sendo oportuno destacar os 
seguintes pontos do Programa Emergencial de Suporte a Empregos:

 1. Objetivo
A Programa Emergencial de Suporte à Emprego visa a manutenção dos 
postos de trabalho de empresas de pequenas e médias empresas, através 
do financiamento da folha de pagamento pelo período de 02 meses, 
limitado ao valor de até 02 salários mínimos (R$2.090,00) por empregado.

 2. Requisitos
Como requisito para recebimento da linha de crédito, a empresa precisa ter 
como receita bruta anual entre R$360.000,00 e R$10.000.000,00.

Ainda, a empresa deve possuir o processamento de sua folha de 
pagamento em uma das instituições financeiras que aderirem ao 
Programa Emergencial de Suporte a Empregos.

 3. Taxa de Juros - Prazo de Pagamento
A linha de crédito disponibilizada às empresas terá juros de 3,75% ao ano e 
prazo de 36 meses para pagamento. Ainda, será concedida uma carência de 
06 meses, porém com capitalização de juros neste período.

 4. Solicitação - Repasse dos Valores
A linha de crédito será ofertada diretamente pela instituição financeira que 
processa a folha de pagamento da empresa até o dia 30/06/2020, 
sujeitando-se a requerente aos requisitos de concessão de crédito 
normalmente estabelecidos pela instituição financeira, ou seja, com 
consulta aos órgãos de proteção de crédito na data da solicitação e análise 
de restrição junto ao BACEN nos últimos 06 meses.

Entretanto, fica dispensada a apresentação das certidões normalmente 
exigidas para a concessão de linhas de crédito disponibilizadas pela União 
(Certidão de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa de Débito, Consulta 
no CADIN e comprovante de quitação eleitoral. 

 5. Obrigações das Empresas
Como contrapartida, a empresa se obriga a não despedir seus empregados 
a partir da concessão do crédito até o prazo de 60 dias após o recebimento 
da última parcela da linha de crédito.

Ainda, a empresa se compromete a fornecer informações verídicas e a não 
utilizar os recursos financeiros concedidos para outro fim que não seja o 
pagamento de seus empregados.

 6. Penalidade
Caso não seja observada qualquer uma das obrigações assumidas pela a 
empresa, esta se sujeitará ao vencimento antecipado da dívida. 

Percentual de Redução Jornada e Salário Percentual de Redução do Benefício Emergencial 
Percentual de redução inferior à 25% Não terá direito à benefício 
Percentual de redução entre 25% e >50%  Benefício calculado com redução de 25%  
Percentual de redução entre 50% e >70% Benefício calculado com redução de 50%  
Percentual de redução de 70% ou superior Benefício calculado com redução de 70%  
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Com o intuito de enfrentamento da situação de calamidade pública e de 
emergência de saúde pública, o Governo Federal editou diversas medidas 
para a manutenção de empregos e renda, sendo que algumas já sofreram 
alterações ou perderam sua validade, conforme abaixo:  

• MP 927: Disposições Trabalhistas de Emergência (Perdeu sua 
validade em 19/07/2020)
• Lei n. 14.020/2020 (Conversão da MP 936): Redução Proporcional de 
Jornada e Salário e Suspensão de Contrato e Trabalho
• Decreto n. 10.422/2020: Ampliação dos prazos de Redução 
Proporcional de Jornada e Salário e Suspensão de Contrato e Trabalho 
• MP 944: Financiamento de Folha de Pagamento de Pequenas e 
Médias Empresas

A Comissão de Assuntos Trabalhistas da Divisão Jurídica da Federasul, 
apresenta um compilado destas medidas, bem como dos pontos mais 
relevantes de cada uma delas para a busca de soluções e alternativas à 
manutenção das empresas, empregos e renda, inclusive com os 
acréscimos da Lei n. 14.020/2020 e do Decreto n. 10.422/2020.

Perda de Validade da Medida Provisória 927 – Disposições Trabalhistas

A Medida Provisória n. 927 foi a primeira medida do Governo Federal 
visando o enfrentamento da situação de calamidade pública e da 
emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (COVID-19), a 
qual perdeu sua validade em 19/07/2020, tendo em vista que não foi 
convertida em lei pelo Congresso Nacional. 

A perda de eficácia da medida provisória não convertida em lei não implica 
em nulidade dos atos praticados durante sua vigência, os quais serão 
considerados atos jurídicos perfeitos, podendo, entretanto, o Congresso 
Nacional editar decreto legislativo para regular as relações jurídicas 
decorrentes desta medida provisória que perdeu sua validade.

Neste contexto, a partir de 20/07/2020, as empresas deverão observar a 
legislação trabalhista anterior à Medida Provisória n. 927, sendo relevante 
destacar as alterações mais impactantes nos mecanismos utilizados 
durante o estado de calamidade pública:
   

 1. Teletrabalho
A alteração para o regime de teletrabalho deverá observar as regras 
contidas na CLT, portanto, depende de mútuo acordo entre empresa e 
empregado, registrado em aditivo contratual. Caso a empresa entenda 
unilateralmente pela alteração de regime para o teletrabalho, deverá ser 
garantido ao empregado um período de transição de 15 dias. 

O tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da 
jornada de trabalho normal do empregado será considerado tempo à 
disposição do empregador.

Os estagiários e menores aprendizes não poderão trabalhar em regime de 
teletrabalho.

 2. Férias Individuais
As férias individuais respeitarão as normas estabelecidas pela CLT e 
eventuais disposições em normas coletivas, especialmente, no que tange 
ao período aquisitivo, períodos de gozo e aos prazos para comunicação e 
pagamento ao empregado.

 3. Férias Coletivas
No caso das férias coletivas estas também seguirão as regras 
determinadas pela CLT e eventual regramento em norma coletiva, devendo 
ser observados os períodos de concessão e os prazos para a comunicação 
dos empregados, do sindicato laboral e do Ministério da Economia.

 4. Antecipação de Feriados
Não é permitida a antecipação dos feriados mediante a simples 
comunicação do empregado. 

 5. Banco de Horas
O banco de horas pactuado através de acordo individual é limitado ao 
período de 06 meses, conforme estabelecido pela CLT, não sendo mais 
possível estabelecer pelo prazo de 18 meses, conforme previa a Medida 
Provisória n. 927.

 6. Exigências Administrativas em Segurança e Saúde do 
Trabalho
As regras de saúde e segurança do trabalho estabelecidas na CLT e nas 

Normas Regulamentadoras – NRs são aplicadas na íntegra, 
retomando-se a necessidade de realização de exames médicos e dos 
treinamentos obrigatórios.

Lei n. 14.020/2020 (Conversão da MP 936) – Redução de Salário e 
Suspensão de Contrato de Trabalho

Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda

A Medida Provisória n. 936 disponibilizou ao empregador a opção de 
adotar a i. redução proporcional da jornada e salário e a ii. suspensão do 
contrato de trabalho, mediante o pagamento de iii. Benefício Emergencial 
de Preservação do Emprego e da Renda, e ajustado mediante acordo 
individual ou convenção coletiva. Ato contínuo, a Medida Provisória 936 
foi convertida na Lei 14.020, de 06 de julho de 2020, ratificando as 
disposições daquela medida provisória e acrescentando alguns pontos 
relevantes que também destacaremos a seguir.

 2. Redução Proporcional de Jornada e Salário
Fica autorizada a redução proporcional de jornada de trabalho e salário 
dos empregados de forma setorial, departamental, parcial ou na 
totalidade dos postos de trabalho, com a preservação do salário-hora e 
com a compensação da renda dos empregados através do recebimento 
de “Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda” 
custeado pelo Governo Federal e que será pago durante o período 
acordado para a redução. (Alterado pela Lei 14.020/2020)

 2.1. Período de Redução Proporcional
O período de redução proporcional de jornada e salário não poderá 
exceder a 120 dias. (Alterado pelo Decreto 10.422/2020)

 2.2. Percentual de Redução Proporcional da Jornada e Salário
Poderá ser estabelecida redução proporcional de jornada e salário nos 
percentuais de 25%, 50% e 70%, sendo que percentuais diferentes poderão 
ser estabelecidos através de convenção ou acordo coletivo.

 2.3. Valor do Benefício Emergencial
O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e Renda será 
equivalente ao valor do seguro-desemprego que o empregado teria direito, 

porém calculado mediante a aplicação do mesmo percentual de redução 
da jornada e salário. 

Nos casos em que forem estabelecidos em convenção ou acordo coletivo 
percentuais diferentes de 25%, 50% e 70%, o valor do Benefício Emergencial 
será calculado mediante a redução daqueles percentuais incidentes sobre 
o valor do seguro-desemprego que o empregado teria direito, conforme 
tabela abaixo:

O pagamento da primeira parcela será em 30 dias, contada da data de 
celebração do acordo, e será pago apenas em relação ao período de 
redução proporcional da jornada e salário.

 3. Suspensão do Contrato de Trabalho
O Empregador poderá promover a suspensão do contrato de trabalho de 
seus empregados de forma setorial, departamental, parcial ou na 
totalidade dos postos de trabalho, pelo período de até 120 dias, garantida a 
renda destes empregados através da concessão de Benefício Emergencial 
de Preservação de Emprego e Renda pelo Governo Federal e a manutenção 
dos benefícios a eles concedidos pelo empregador. (Alterado pela Lei 
14.020/2020 e Decreto 10.422/2020)

 3.1. Período de Suspensão do Contrato de Trabalho
Suspensão pelo período de até 120 dias, o qual poderá ser fracionado em 
períodos sucessivos e intercalados, respeitado o período mínimo de 10 
dias. (Alterado pela Lei 14.020/2020 e Decreto 10.422/2020)

 3.2. Valor do Benefício Emergencial
Durante a suspensão do contrato de trabalho o empregado receberá 
“Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e Renda” conforme a 
receita bruta da empresa no ano-calendário de 2019:

a) Receita bruta de até R$4.800.000,00, o empregado receberá benefício 
de 100% do valor do seguro-desemprego que teria direito;

b) Receita bruta acima de R$4.800.000,00, o empregado receberá 
benefício de R$70% do valor do seguro-desemprego que o empregado teria 
direito, acrescido de ajuda compensatória paga pelo empregador calculada 
no percentual de 30% sobre o salário do empregado;

Ainda, durante a suspensão do contrato de trabalho as empresas deverão 
manter os benefícios normalmente fornecidos aos empregados.
O pagamento da primeira parcela será em 30 dias, contada da data de 
celebração do acordo, e será pago apenas em relação ao período de 
suspensão do contrato de trabalho.

 3.3. Curso ou Programa de Qualificação Profissional
O oferecimento de curso ou programa de qualificação profissional é 
facultativo, entretanto, caso o empregador opte por oferecer este benefício 
ao empregado, o curso ou programa deverá ser na modalidade não 
presencial e ter a duração não inferior a 01 mês e nem superior a 03 meses.

 3.4. Proibição de Prestar Serviços Durante a Suspensão
É expressamente proibido que durante a suspensão do contrato de trabalho 
o empregado preste serviços ao empregador, seja por meio de teletrabalho 
ou remoto, sob pena de descaracterizar a suspensão do contrato de 
trabalho e ser obrigado a pagar integralmente a remuneração do período, 
sem prejuízo da aplicação de multa legal e sanções previstas no acordo ou 
convenção coletiva.

 4. Ajuda Compensatória Paga pelo Empregador
Durante o período de redução proporcional da jornada e do salário ou de 
suspensão do contrato de trabalho, o empregador poderá efetuar o 
pagamento de ajuda compensatória ao empregado, o que deverá constar 
expressamente no acordo individual ou na negociação coletiva e possuirá 
natureza indenizatória.

Ainda, esta ajuda compensatória não integrará a base de cálculo da 
contribuição previdenciária e demais tributos incidentes sobre a folha de 
pagamento, imposto de renda do empregado beneficiário e do FGTS. Para 
as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, também poderá ser 
considerada como despesa operacional dedutível na determinação do 
lucro real e da base de cálculo da CSLL. (Alterado pela Lei 14.020/2020)

 5. Acordo Individual ou Convenção Coletiva
O Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda trouxe a 
possibilidade de se acordar a redução proporcional de jornada e salário e 
a suspensão do contrato de trabalho, entretanto, conforme o salário e grau 
de formação do empregado, o empregador poderá se utilizar de acordo 
individual ou negociação coletiva com o sindicato.

 5.1. Acordo Individual
Empresa e empregado poderão negociar a redução proporcional de 
jornada e salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho nas 
seguintes hipóteses:

a) Se empregado receber salário de até R$3.135,00 e a empresa teve 
renda bruta anual igual ou inferior a R$4.800.000,00 no ano-calendário de 
2019; 
b) Se o empregado receber salário de até R$2.090,00 e a empresa teve 
renda bruta anual superior a R$4.800.000,00 no ano-calendário de 2019; 
(Acrescentado pela Lei 14.020/2020)
c) Se o empregado for hipersuficiente, ou seja, recebe salário acima de 
R$12.202,12 e possui diploma de curso superior;
d) Quando a redução proporcional de jornada e salário for no percentual 
de 25%, independentemente, do salário do empregado.

O acordo individual pactuando a redução proporcional de jornada e salário 
ou a suspensão do contrato de trabalho deverá ser encaminhado ao 
empregado com antecedência mínima de 02 dias corridos. 

A empresa deverá informar ao Sindicato laboral no prazo de 10 dias da 
celebração do acordo individual.

 ADI 6.363 – Medida Cautelar: Constitucionalidade do Acordo Individual
 No dia 17/04/2020, o Plenário do STF proferiu decisão no sentido de afastar  
 a medida cautelar pela inconstitucionalidade do acordo individual para ajuste  
 entre empresa e empregados da redução proporcional de jornada e salário e  
 de suspensão do contrato de trabalho. 
 O Plenário do STF julgou como válidas as regras previstas na MP 936,  tendo  
 em vista a situação emergencial e transitória, decidindo que a exigência de  
 intervenção do sindicato em todas os acordos individuais poderia frustrar a  

 proteção ao emprego, inclusive pela dificuldade dos sindicatos    
 acompanharem o imenso volume de acordos resultantes da crise sanitária,  
 econômica e humanitária trazida pela pandemia. 
 A decisão do STF sobre a medida cautelar embora sinalize a direção e   
 posicionamento da corte sobre matéria, esta voltará a ser apreciada na   
 decisão final da ADI 6363. Ainda, tal posicionamento não impede o   
 questionamento de acordos individuais perante a Justiça do Trabalho e não é  
 garantia de decisão favorável às empresas em primeira e segunda instância. 
 Neste ponto, caso a empresa tenha a possibilidade de fazer a redução   
 proporcional da jornada e salário ou suspensão do contrato de trabalho   
 através de acordo coletivo, evitará o risco de uma rediscussão da questão  
 constitucional envolvendo o acordo individual em demandas judiciais   
 interpostas pelos empregados.

 5.1.1. Empregado Aposentado
O empregado aposentado não possui direito ao recebimento do “Benefício 
Emergencial de Preservação do Emprego e Renda”, pois já recebem 
benefício previdenciário de prestação continuada. 

Assim, a negociação através de acordo individual para a redução de 
jornada ou suspensão do contrato de trabalho do trabalhador aposentado 
fica condicionada ao empregador efetuar o pagamento da ajuda 
compensatória mensal em valor equivalente ao benefício emergencial que 
o empregado teria direito. (Acrescentado pela Lei 14.020/2020)

 5.2. Convenção e Acordo Coletivo
A convenção e o acordo coletivo poderão ser utilizados para todos os 
empregados, entretanto, 
será obrigatória a negociação coletiva com o sindicato da categoria 
profissional quando a situação do empregado ou a redução de jornada e 
salário não se enquadrar nas hipóteses previstas para a realização de 
acordo individual (item 5.1 acima). 

 5.3. Adequação das Negociações Anteriores
As empresas poderão renegociar, no prazo de 10 dias, a adequação de 
convenções ou acordos coletivos celebrados anteriormente que tenham 
por objeto a redução de salário ou suspensão do contrato de trabalho, 
promovendo adequação aos termos da Lei 14.020/2020. 

 5.4. Solução de Conflito entre Acordo Individual e Norma Coletiva
Se após a celebração de acordo individual sobrevenha convenção ou 
acordo coletivo, serão aplicadas as disposições do acordo individual até a 
data da celebração da norma coletiva, a qual passará a reger a relação 
entre as partes, exceto se as condições do acordo individual forem mais 
favoráveis ao empregado. (Acrescentado pela Lei 14.020/2020)
 
 5.5. Simplificação das Regras e Prazos do Acordo Individual
Os atos necessários para a pactuação dos acordos individuais poderão 
ser realizados por quaisquer meios físicos ou eletrônicos. (Acrescentado 
pela Lei 14.020/2020)

 5.6. Simplificação das Regras e Prazos do Acordo Coletivo
Fica autorizada a utilização de meios eletrônicos para o cumprimento das 
formalidades para a celebração de convenções e acordos coletivos, 
inclusive para convocação, deliberação, decisão, formalização e 
publicidade de convenção ou de acordo coletivo de trabalho. 

De mesma forma, com o intuito de simplificar e agilizar os procedimentos, 
os prazos previstos na CLT para celebração de convenções e acordos 
coletivos ficam reduzidos pela metade.

 6. Garantia Provisória no Emprego
O empregado terá garantia no emprego durante o período de redução 
proporcional da jornada e salário ou de suspensão do contrato de 
trabalho, bem como pelo mesmo período após o encerramento da 
redução ou suspensão acordada. 

Em relação às empregadas gestantes, a garantia provisória no emprego 
referida acima contará somente após o encerramento da estabilidade 
normal concedida às gestantes, ou seja, somando-se os períodos. 
(Acrescentado pela Lei 14.020/2020)

Caso o empregado venha a ser dispensado durante o período de garantida 

provisória no emprego terá direito à indenização calculada sobre o 
período restante de garantia no emprego, conforme abaixo:

A garantia no emprego não se aplica para os casos de pedido de demissão 
e na dispensa por justa causa.

 7. Comunicação ao Ministério da Economia
O empregador deverá comunicar ao Ministério da Economia a celebração 
do acordo para redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou 
de suspensão temporária do contrato de trabalho, no prazo de 10 dias 
contados da assinatura do acordo individual, convenção ou acordo 
coletivo, através do portal empregadorweb.  

Caso não respeite este prazo, a empresa arcará com o pagamento da 
remuneração do empregado até a data da comunicação e o Benefício 
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda será devido apenas 
pelo período restante.

 8. Período Máximo de Redução Proporcional e Suspensão
A redução proporcional da jornada e redução de salários poderá ocorrer de 
forma sucessiva à suspensão do contrato de trabalho e, vice-versa, 
entretanto, a soma dos períodos não poderá superar 120 dias. (Alterado 
pelo Decreto 10.422/2020)

O limite de 120 dias acima se refere à soma de todos os períodos de 
redução proporcional de jornada e de salário ou de suspensão temporária 
do contrato de trabalho utilizados desde a publicação da Medida Provisória 
n. 936.

 9. Do Retorno às Atividades Normais
O restabelecimento da jornada e salário normal e o retorno às atividades 
em caso de suspensão ocorrerá no prazo de 02 dias corridos contados:
• Da data que encerrar o estado de calamidade pública
• Da data que encerrar o período acordado para a redução ou 
suspensão pactuado
• Da data de comunicação do empregador sobre sua decisão de 
antecipar o fim do período de redução ou do período de suspensão 
pactuado

 10. Empregada Gestante
Fica expressamente autorizada a possiblidade das gestantes, inclusive as 
domésticas, a participarem do Programa Emergencial de Manutenção do 
Emprego e Renda. 

Entretanto, as medidas de redução de jornada ou suspensão do contrato 
de trabalho deverão ser interrompidas a partir do momento em que a 
empregada passar a receber o salário-maternidade, o que deverá ser 
comunicado imediatamente pelo empregador ao Ministério da Economia. 
Tal previsão se aplica, também, aos casos de adoção. (Acrescentado pela 
Lei 14.020/2020)

 11. Do Trabalho Intermitente
Os trabalhadores que possuírem contrato de trabalho intermitente 
assinado até a data da publicação da Medida Provisória n. 936, receberá 
benefício emergencial mensal de R$600,00 pelo período de 04 meses a 
partir de 01/04/2020, conforme acréscimo realizado pelo Decreto n. 
10.422/2020.

 12. Empregado Pessoa com Deficiência - PCD
Durante o período que perdurar o estado de calamidade pública 
reconhecido pelo Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020 fica 
proibida a dispensa sem justa causa do empregado pessoa com 
deficiência – PCD. (Acrescentado pela Lei 14.020/2020)

 13. Cancelamento do Aviso Prévio
Visando a preservação de empregos, é possível o cancelamento de 
comum acordo do aviso prévio em curso, permitindo que o empregador e 

empregado adotem as medidas do Programa Emergencial de 
Manutenção do Emprego e da Renda. (Acrescentado pela Lei 
14.020/2020)

 14. Dispensa por Factum Principis
A dispensa de empregados decorrente de paralisação das atividades 
determinada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal para o 
enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia 
do Coronavírus COVID-19 não configura dispensa por factum principis, 
prevista no artigo 486 da CLT. (Acrescentado pela Lei 14.020/2020)

Medida Provisória 944 – Financiamento da Folha de Pagamento
Programa Emergencial de Suporte a Empregos

O Governo Federal buscando minimizar os efeitos da situação de 
calamidade pública e da emergência de saúde pública decorrente do 
Coronavírus (COVID-19) criou o Programa Emergencial de Suporte a 
Empregos, através da destinação de recursos para financiamento da folha 
de pagamento das pequenas e médias empresas, conforme estabelecido 
na Medida Provisória n. 944. 

Tal medida se soma àquelas para manutenção dos empregos já propostas 
através das Medidas Provisórias n. 927 e 936, sendo oportuno destacar os 
seguintes pontos do Programa Emergencial de Suporte a Empregos:

 1. Objetivo
A Programa Emergencial de Suporte à Emprego visa a manutenção dos 
postos de trabalho de empresas de pequenas e médias empresas, através 
do financiamento da folha de pagamento pelo período de 02 meses, 
limitado ao valor de até 02 salários mínimos (R$2.090,00) por empregado.

 2. Requisitos
Como requisito para recebimento da linha de crédito, a empresa precisa ter 
como receita bruta anual entre R$360.000,00 e R$10.000.000,00.

Ainda, a empresa deve possuir o processamento de sua folha de 
pagamento em uma das instituições financeiras que aderirem ao 
Programa Emergencial de Suporte a Empregos.

 3. Taxa de Juros - Prazo de Pagamento
A linha de crédito disponibilizada às empresas terá juros de 3,75% ao ano e 
prazo de 36 meses para pagamento. Ainda, será concedida uma carência de 
06 meses, porém com capitalização de juros neste período.

 4. Solicitação - Repasse dos Valores
A linha de crédito será ofertada diretamente pela instituição financeira que 
processa a folha de pagamento da empresa até o dia 30/06/2020, 
sujeitando-se a requerente aos requisitos de concessão de crédito 
normalmente estabelecidos pela instituição financeira, ou seja, com 
consulta aos órgãos de proteção de crédito na data da solicitação e análise 
de restrição junto ao BACEN nos últimos 06 meses.

Entretanto, fica dispensada a apresentação das certidões normalmente 
exigidas para a concessão de linhas de crédito disponibilizadas pela União 
(Certidão de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa de Débito, Consulta 
no CADIN e comprovante de quitação eleitoral. 

 5. Obrigações das Empresas
Como contrapartida, a empresa se obriga a não despedir seus empregados 
a partir da concessão do crédito até o prazo de 60 dias após o recebimento 
da última parcela da linha de crédito.

Ainda, a empresa se compromete a fornecer informações verídicas e a não 
utilizar os recursos financeiros concedidos para outro fim que não seja o 
pagamento de seus empregados.

 6. Penalidade
Caso não seja observada qualquer uma das obrigações assumidas pela a 
empresa, esta se sujeitará ao vencimento antecipado da dívida. 
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Com o intuito de enfrentamento da situação de calamidade pública e de 
emergência de saúde pública, o Governo Federal editou diversas medidas 
para a manutenção de empregos e renda, sendo que algumas já sofreram 
alterações ou perderam sua validade, conforme abaixo:  

• MP 927: Disposições Trabalhistas de Emergência (Perdeu sua 
validade em 19/07/2020)
• Lei n. 14.020/2020 (Conversão da MP 936): Redução Proporcional de 
Jornada e Salário e Suspensão de Contrato e Trabalho
• Decreto n. 10.422/2020: Ampliação dos prazos de Redução 
Proporcional de Jornada e Salário e Suspensão de Contrato e Trabalho 
• MP 944: Financiamento de Folha de Pagamento de Pequenas e 
Médias Empresas

A Comissão de Assuntos Trabalhistas da Divisão Jurídica da Federasul, 
apresenta um compilado destas medidas, bem como dos pontos mais 
relevantes de cada uma delas para a busca de soluções e alternativas à 
manutenção das empresas, empregos e renda, inclusive com os 
acréscimos da Lei n. 14.020/2020 e do Decreto n. 10.422/2020.

Perda de Validade da Medida Provisória 927 – Disposições Trabalhistas

A Medida Provisória n. 927 foi a primeira medida do Governo Federal 
visando o enfrentamento da situação de calamidade pública e da 
emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (COVID-19), a 
qual perdeu sua validade em 19/07/2020, tendo em vista que não foi 
convertida em lei pelo Congresso Nacional. 

A perda de eficácia da medida provisória não convertida em lei não implica 
em nulidade dos atos praticados durante sua vigência, os quais serão 
considerados atos jurídicos perfeitos, podendo, entretanto, o Congresso 
Nacional editar decreto legislativo para regular as relações jurídicas 
decorrentes desta medida provisória que perdeu sua validade.

Neste contexto, a partir de 20/07/2020, as empresas deverão observar a 
legislação trabalhista anterior à Medida Provisória n. 927, sendo relevante 
destacar as alterações mais impactantes nos mecanismos utilizados 
durante o estado de calamidade pública:
   

 1. Teletrabalho
A alteração para o regime de teletrabalho deverá observar as regras 
contidas na CLT, portanto, depende de mútuo acordo entre empresa e 
empregado, registrado em aditivo contratual. Caso a empresa entenda 
unilateralmente pela alteração de regime para o teletrabalho, deverá ser 
garantido ao empregado um período de transição de 15 dias. 

O tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da 
jornada de trabalho normal do empregado será considerado tempo à 
disposição do empregador.

Os estagiários e menores aprendizes não poderão trabalhar em regime de 
teletrabalho.

 2. Férias Individuais
As férias individuais respeitarão as normas estabelecidas pela CLT e 
eventuais disposições em normas coletivas, especialmente, no que tange 
ao período aquisitivo, períodos de gozo e aos prazos para comunicação e 
pagamento ao empregado.

 3. Férias Coletivas
No caso das férias coletivas estas também seguirão as regras 
determinadas pela CLT e eventual regramento em norma coletiva, devendo 
ser observados os períodos de concessão e os prazos para a comunicação 
dos empregados, do sindicato laboral e do Ministério da Economia.

 4. Antecipação de Feriados
Não é permitida a antecipação dos feriados mediante a simples 
comunicação do empregado. 

 5. Banco de Horas
O banco de horas pactuado através de acordo individual é limitado ao 
período de 06 meses, conforme estabelecido pela CLT, não sendo mais 
possível estabelecer pelo prazo de 18 meses, conforme previa a Medida 
Provisória n. 927.

 6. Exigências Administrativas em Segurança e Saúde do 
Trabalho
As regras de saúde e segurança do trabalho estabelecidas na CLT e nas 

Normas Regulamentadoras – NRs são aplicadas na íntegra, 
retomando-se a necessidade de realização de exames médicos e dos 
treinamentos obrigatórios.

Lei n. 14.020/2020 (Conversão da MP 936) – Redução de Salário e 
Suspensão de Contrato de Trabalho

Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda

A Medida Provisória n. 936 disponibilizou ao empregador a opção de 
adotar a i. redução proporcional da jornada e salário e a ii. suspensão do 
contrato de trabalho, mediante o pagamento de iii. Benefício Emergencial 
de Preservação do Emprego e da Renda, e ajustado mediante acordo 
individual ou convenção coletiva. Ato contínuo, a Medida Provisória 936 
foi convertida na Lei 14.020, de 06 de julho de 2020, ratificando as 
disposições daquela medida provisória e acrescentando alguns pontos 
relevantes que também destacaremos a seguir.

 2. Redução Proporcional de Jornada e Salário
Fica autorizada a redução proporcional de jornada de trabalho e salário 
dos empregados de forma setorial, departamental, parcial ou na 
totalidade dos postos de trabalho, com a preservação do salário-hora e 
com a compensação da renda dos empregados através do recebimento 
de “Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda” 
custeado pelo Governo Federal e que será pago durante o período 
acordado para a redução. (Alterado pela Lei 14.020/2020)

 2.1. Período de Redução Proporcional
O período de redução proporcional de jornada e salário não poderá 
exceder a 120 dias. (Alterado pelo Decreto 10.422/2020)

 2.2. Percentual de Redução Proporcional da Jornada e Salário
Poderá ser estabelecida redução proporcional de jornada e salário nos 
percentuais de 25%, 50% e 70%, sendo que percentuais diferentes poderão 
ser estabelecidos através de convenção ou acordo coletivo.

 2.3. Valor do Benefício Emergencial
O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e Renda será 
equivalente ao valor do seguro-desemprego que o empregado teria direito, 

porém calculado mediante a aplicação do mesmo percentual de redução 
da jornada e salário. 

Nos casos em que forem estabelecidos em convenção ou acordo coletivo 
percentuais diferentes de 25%, 50% e 70%, o valor do Benefício Emergencial 
será calculado mediante a redução daqueles percentuais incidentes sobre 
o valor do seguro-desemprego que o empregado teria direito, conforme 
tabela abaixo:

O pagamento da primeira parcela será em 30 dias, contada da data de 
celebração do acordo, e será pago apenas em relação ao período de 
redução proporcional da jornada e salário.

 3. Suspensão do Contrato de Trabalho
O Empregador poderá promover a suspensão do contrato de trabalho de 
seus empregados de forma setorial, departamental, parcial ou na 
totalidade dos postos de trabalho, pelo período de até 120 dias, garantida a 
renda destes empregados através da concessão de Benefício Emergencial 
de Preservação de Emprego e Renda pelo Governo Federal e a manutenção 
dos benefícios a eles concedidos pelo empregador. (Alterado pela Lei 
14.020/2020 e Decreto 10.422/2020)

 3.1. Período de Suspensão do Contrato de Trabalho
Suspensão pelo período de até 120 dias, o qual poderá ser fracionado em 
períodos sucessivos e intercalados, respeitado o período mínimo de 10 
dias. (Alterado pela Lei 14.020/2020 e Decreto 10.422/2020)

 3.2. Valor do Benefício Emergencial
Durante a suspensão do contrato de trabalho o empregado receberá 
“Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e Renda” conforme a 
receita bruta da empresa no ano-calendário de 2019:

a) Receita bruta de até R$4.800.000,00, o empregado receberá benefício 
de 100% do valor do seguro-desemprego que teria direito;

b) Receita bruta acima de R$4.800.000,00, o empregado receberá 
benefício de R$70% do valor do seguro-desemprego que o empregado teria 
direito, acrescido de ajuda compensatória paga pelo empregador calculada 
no percentual de 30% sobre o salário do empregado;

Ainda, durante a suspensão do contrato de trabalho as empresas deverão 
manter os benefícios normalmente fornecidos aos empregados.
O pagamento da primeira parcela será em 30 dias, contada da data de 
celebração do acordo, e será pago apenas em relação ao período de 
suspensão do contrato de trabalho.

 3.3. Curso ou Programa de Qualificação Profissional
O oferecimento de curso ou programa de qualificação profissional é 
facultativo, entretanto, caso o empregador opte por oferecer este benefício 
ao empregado, o curso ou programa deverá ser na modalidade não 
presencial e ter a duração não inferior a 01 mês e nem superior a 03 meses.

 3.4. Proibição de Prestar Serviços Durante a Suspensão
É expressamente proibido que durante a suspensão do contrato de trabalho 
o empregado preste serviços ao empregador, seja por meio de teletrabalho 
ou remoto, sob pena de descaracterizar a suspensão do contrato de 
trabalho e ser obrigado a pagar integralmente a remuneração do período, 
sem prejuízo da aplicação de multa legal e sanções previstas no acordo ou 
convenção coletiva.

 4. Ajuda Compensatória Paga pelo Empregador
Durante o período de redução proporcional da jornada e do salário ou de 
suspensão do contrato de trabalho, o empregador poderá efetuar o 
pagamento de ajuda compensatória ao empregado, o que deverá constar 
expressamente no acordo individual ou na negociação coletiva e possuirá 
natureza indenizatória.

Ainda, esta ajuda compensatória não integrará a base de cálculo da 
contribuição previdenciária e demais tributos incidentes sobre a folha de 
pagamento, imposto de renda do empregado beneficiário e do FGTS. Para 
as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, também poderá ser 
considerada como despesa operacional dedutível na determinação do 
lucro real e da base de cálculo da CSLL. (Alterado pela Lei 14.020/2020)

 5. Acordo Individual ou Convenção Coletiva
O Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda trouxe a 
possibilidade de se acordar a redução proporcional de jornada e salário e 
a suspensão do contrato de trabalho, entretanto, conforme o salário e grau 
de formação do empregado, o empregador poderá se utilizar de acordo 
individual ou negociação coletiva com o sindicato.

 5.1. Acordo Individual
Empresa e empregado poderão negociar a redução proporcional de 
jornada e salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho nas 
seguintes hipóteses:

a) Se empregado receber salário de até R$3.135,00 e a empresa teve 
renda bruta anual igual ou inferior a R$4.800.000,00 no ano-calendário de 
2019; 
b) Se o empregado receber salário de até R$2.090,00 e a empresa teve 
renda bruta anual superior a R$4.800.000,00 no ano-calendário de 2019; 
(Acrescentado pela Lei 14.020/2020)
c) Se o empregado for hipersuficiente, ou seja, recebe salário acima de 
R$12.202,12 e possui diploma de curso superior;
d) Quando a redução proporcional de jornada e salário for no percentual 
de 25%, independentemente, do salário do empregado.

O acordo individual pactuando a redução proporcional de jornada e salário 
ou a suspensão do contrato de trabalho deverá ser encaminhado ao 
empregado com antecedência mínima de 02 dias corridos. 

A empresa deverá informar ao Sindicato laboral no prazo de 10 dias da 
celebração do acordo individual.

 ADI 6.363 – Medida Cautelar: Constitucionalidade do Acordo Individual
 No dia 17/04/2020, o Plenário do STF proferiu decisão no sentido de afastar  
 a medida cautelar pela inconstitucionalidade do acordo individual para ajuste  
 entre empresa e empregados da redução proporcional de jornada e salário e  
 de suspensão do contrato de trabalho. 
 O Plenário do STF julgou como válidas as regras previstas na MP 936,  tendo  
 em vista a situação emergencial e transitória, decidindo que a exigência de  
 intervenção do sindicato em todas os acordos individuais poderia frustrar a  

 proteção ao emprego, inclusive pela dificuldade dos sindicatos    
 acompanharem o imenso volume de acordos resultantes da crise sanitária,  
 econômica e humanitária trazida pela pandemia. 
 A decisão do STF sobre a medida cautelar embora sinalize a direção e   
 posicionamento da corte sobre matéria, esta voltará a ser apreciada na   
 decisão final da ADI 6363. Ainda, tal posicionamento não impede o   
 questionamento de acordos individuais perante a Justiça do Trabalho e não é  
 garantia de decisão favorável às empresas em primeira e segunda instância. 
 Neste ponto, caso a empresa tenha a possibilidade de fazer a redução   
 proporcional da jornada e salário ou suspensão do contrato de trabalho   
 através de acordo coletivo, evitará o risco de uma rediscussão da questão  
 constitucional envolvendo o acordo individual em demandas judiciais   
 interpostas pelos empregados.

 5.1.1. Empregado Aposentado
O empregado aposentado não possui direito ao recebimento do “Benefício 
Emergencial de Preservação do Emprego e Renda”, pois já recebem 
benefício previdenciário de prestação continuada. 

Assim, a negociação através de acordo individual para a redução de 
jornada ou suspensão do contrato de trabalho do trabalhador aposentado 
fica condicionada ao empregador efetuar o pagamento da ajuda 
compensatória mensal em valor equivalente ao benefício emergencial que 
o empregado teria direito. (Acrescentado pela Lei 14.020/2020)

 5.2. Convenção e Acordo Coletivo
A convenção e o acordo coletivo poderão ser utilizados para todos os 
empregados, entretanto, 
será obrigatória a negociação coletiva com o sindicato da categoria 
profissional quando a situação do empregado ou a redução de jornada e 
salário não se enquadrar nas hipóteses previstas para a realização de 
acordo individual (item 5.1 acima). 

 5.3. Adequação das Negociações Anteriores
As empresas poderão renegociar, no prazo de 10 dias, a adequação de 
convenções ou acordos coletivos celebrados anteriormente que tenham 
por objeto a redução de salário ou suspensão do contrato de trabalho, 
promovendo adequação aos termos da Lei 14.020/2020. 

 5.4. Solução de Conflito entre Acordo Individual e Norma Coletiva
Se após a celebração de acordo individual sobrevenha convenção ou 
acordo coletivo, serão aplicadas as disposições do acordo individual até a 
data da celebração da norma coletiva, a qual passará a reger a relação 
entre as partes, exceto se as condições do acordo individual forem mais 
favoráveis ao empregado. (Acrescentado pela Lei 14.020/2020)
 
 5.5. Simplificação das Regras e Prazos do Acordo Individual
Os atos necessários para a pactuação dos acordos individuais poderão 
ser realizados por quaisquer meios físicos ou eletrônicos. (Acrescentado 
pela Lei 14.020/2020)

 5.6. Simplificação das Regras e Prazos do Acordo Coletivo
Fica autorizada a utilização de meios eletrônicos para o cumprimento das 
formalidades para a celebração de convenções e acordos coletivos, 
inclusive para convocação, deliberação, decisão, formalização e 
publicidade de convenção ou de acordo coletivo de trabalho. 

De mesma forma, com o intuito de simplificar e agilizar os procedimentos, 
os prazos previstos na CLT para celebração de convenções e acordos 
coletivos ficam reduzidos pela metade.

 6. Garantia Provisória no Emprego
O empregado terá garantia no emprego durante o período de redução 
proporcional da jornada e salário ou de suspensão do contrato de 
trabalho, bem como pelo mesmo período após o encerramento da 
redução ou suspensão acordada. 

Em relação às empregadas gestantes, a garantia provisória no emprego 
referida acima contará somente após o encerramento da estabilidade 
normal concedida às gestantes, ou seja, somando-se os períodos. 
(Acrescentado pela Lei 14.020/2020)

Caso o empregado venha a ser dispensado durante o período de garantida 

provisória no emprego terá direito à indenização calculada sobre o 
período restante de garantia no emprego, conforme abaixo:

A garantia no emprego não se aplica para os casos de pedido de demissão 
e na dispensa por justa causa.

 7. Comunicação ao Ministério da Economia
O empregador deverá comunicar ao Ministério da Economia a celebração 
do acordo para redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou 
de suspensão temporária do contrato de trabalho, no prazo de 10 dias 
contados da assinatura do acordo individual, convenção ou acordo 
coletivo, através do portal empregadorweb.  

Caso não respeite este prazo, a empresa arcará com o pagamento da 
remuneração do empregado até a data da comunicação e o Benefício 
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda será devido apenas 
pelo período restante.

 8. Período Máximo de Redução Proporcional e Suspensão
A redução proporcional da jornada e redução de salários poderá ocorrer de 
forma sucessiva à suspensão do contrato de trabalho e, vice-versa, 
entretanto, a soma dos períodos não poderá superar 120 dias. (Alterado 
pelo Decreto 10.422/2020)

O limite de 120 dias acima se refere à soma de todos os períodos de 
redução proporcional de jornada e de salário ou de suspensão temporária 
do contrato de trabalho utilizados desde a publicação da Medida Provisória 
n. 936.

 9. Do Retorno às Atividades Normais
O restabelecimento da jornada e salário normal e o retorno às atividades 
em caso de suspensão ocorrerá no prazo de 02 dias corridos contados:
• Da data que encerrar o estado de calamidade pública
• Da data que encerrar o período acordado para a redução ou 
suspensão pactuado
• Da data de comunicação do empregador sobre sua decisão de 
antecipar o fim do período de redução ou do período de suspensão 
pactuado

 10. Empregada Gestante
Fica expressamente autorizada a possiblidade das gestantes, inclusive as 
domésticas, a participarem do Programa Emergencial de Manutenção do 
Emprego e Renda. 

Entretanto, as medidas de redução de jornada ou suspensão do contrato 
de trabalho deverão ser interrompidas a partir do momento em que a 
empregada passar a receber o salário-maternidade, o que deverá ser 
comunicado imediatamente pelo empregador ao Ministério da Economia. 
Tal previsão se aplica, também, aos casos de adoção. (Acrescentado pela 
Lei 14.020/2020)

 11. Do Trabalho Intermitente
Os trabalhadores que possuírem contrato de trabalho intermitente 
assinado até a data da publicação da Medida Provisória n. 936, receberá 
benefício emergencial mensal de R$600,00 pelo período de 04 meses a 
partir de 01/04/2020, conforme acréscimo realizado pelo Decreto n. 
10.422/2020.

 12. Empregado Pessoa com Deficiência - PCD
Durante o período que perdurar o estado de calamidade pública 
reconhecido pelo Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020 fica 
proibida a dispensa sem justa causa do empregado pessoa com 
deficiência – PCD. (Acrescentado pela Lei 14.020/2020)

 13. Cancelamento do Aviso Prévio
Visando a preservação de empregos, é possível o cancelamento de 
comum acordo do aviso prévio em curso, permitindo que o empregador e 

empregado adotem as medidas do Programa Emergencial de 
Manutenção do Emprego e da Renda. (Acrescentado pela Lei 
14.020/2020)

 14. Dispensa por Factum Principis
A dispensa de empregados decorrente de paralisação das atividades 
determinada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal para o 
enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia 
do Coronavírus COVID-19 não configura dispensa por factum principis, 
prevista no artigo 486 da CLT. (Acrescentado pela Lei 14.020/2020)

Medida Provisória 944 – Financiamento da Folha de Pagamento
Programa Emergencial de Suporte a Empregos

O Governo Federal buscando minimizar os efeitos da situação de 
calamidade pública e da emergência de saúde pública decorrente do 
Coronavírus (COVID-19) criou o Programa Emergencial de Suporte a 
Empregos, através da destinação de recursos para financiamento da folha 
de pagamento das pequenas e médias empresas, conforme estabelecido 
na Medida Provisória n. 944. 

Tal medida se soma àquelas para manutenção dos empregos já propostas 
através das Medidas Provisórias n. 927 e 936, sendo oportuno destacar os 
seguintes pontos do Programa Emergencial de Suporte a Empregos:

 1. Objetivo
A Programa Emergencial de Suporte à Emprego visa a manutenção dos 
postos de trabalho de empresas de pequenas e médias empresas, através 
do financiamento da folha de pagamento pelo período de 02 meses, 
limitado ao valor de até 02 salários mínimos (R$2.090,00) por empregado.

 2. Requisitos
Como requisito para recebimento da linha de crédito, a empresa precisa ter 
como receita bruta anual entre R$360.000,00 e R$10.000.000,00.

Ainda, a empresa deve possuir o processamento de sua folha de 
pagamento em uma das instituições financeiras que aderirem ao 
Programa Emergencial de Suporte a Empregos.

 3. Taxa de Juros - Prazo de Pagamento
A linha de crédito disponibilizada às empresas terá juros de 3,75% ao ano e 
prazo de 36 meses para pagamento. Ainda, será concedida uma carência de 
06 meses, porém com capitalização de juros neste período.

 4. Solicitação - Repasse dos Valores
A linha de crédito será ofertada diretamente pela instituição financeira que 
processa a folha de pagamento da empresa até o dia 30/06/2020, 
sujeitando-se a requerente aos requisitos de concessão de crédito 
normalmente estabelecidos pela instituição financeira, ou seja, com 
consulta aos órgãos de proteção de crédito na data da solicitação e análise 
de restrição junto ao BACEN nos últimos 06 meses.

Entretanto, fica dispensada a apresentação das certidões normalmente 
exigidas para a concessão de linhas de crédito disponibilizadas pela União 
(Certidão de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa de Débito, Consulta 
no CADIN e comprovante de quitação eleitoral. 

 5. Obrigações das Empresas
Como contrapartida, a empresa se obriga a não despedir seus empregados 
a partir da concessão do crédito até o prazo de 60 dias após o recebimento 
da última parcela da linha de crédito.

Ainda, a empresa se compromete a fornecer informações verídicas e a não 
utilizar os recursos financeiros concedidos para outro fim que não seja o 
pagamento de seus empregados.

 6. Penalidade
Caso não seja observada qualquer uma das obrigações assumidas pela a 
empresa, esta se sujeitará ao vencimento antecipado da dívida. 
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Com o intuito de enfrentamento da situação de calamidade pública e de 
emergência de saúde pública, o Governo Federal editou diversas medidas 
para a manutenção de empregos e renda, sendo que algumas já sofreram 
alterações ou perderam sua validade, conforme abaixo:  

• MP 927: Disposições Trabalhistas de Emergência (Perdeu sua 
validade em 19/07/2020)
• Lei n. 14.020/2020 (Conversão da MP 936): Redução Proporcional de 
Jornada e Salário e Suspensão de Contrato e Trabalho
• Decreto n. 10.422/2020: Ampliação dos prazos de Redução 
Proporcional de Jornada e Salário e Suspensão de Contrato e Trabalho 
• MP 944: Financiamento de Folha de Pagamento de Pequenas e 
Médias Empresas

A Comissão de Assuntos Trabalhistas da Divisão Jurídica da Federasul, 
apresenta um compilado destas medidas, bem como dos pontos mais 
relevantes de cada uma delas para a busca de soluções e alternativas à 
manutenção das empresas, empregos e renda, inclusive com os 
acréscimos da Lei n. 14.020/2020 e do Decreto n. 10.422/2020.

Perda de Validade da Medida Provisória 927 – Disposições Trabalhistas

A Medida Provisória n. 927 foi a primeira medida do Governo Federal 
visando o enfrentamento da situação de calamidade pública e da 
emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (COVID-19), a 
qual perdeu sua validade em 19/07/2020, tendo em vista que não foi 
convertida em lei pelo Congresso Nacional. 

A perda de eficácia da medida provisória não convertida em lei não implica 
em nulidade dos atos praticados durante sua vigência, os quais serão 
considerados atos jurídicos perfeitos, podendo, entretanto, o Congresso 
Nacional editar decreto legislativo para regular as relações jurídicas 
decorrentes desta medida provisória que perdeu sua validade.

Neste contexto, a partir de 20/07/2020, as empresas deverão observar a 
legislação trabalhista anterior à Medida Provisória n. 927, sendo relevante 
destacar as alterações mais impactantes nos mecanismos utilizados 
durante o estado de calamidade pública:
   

 1. Teletrabalho
A alteração para o regime de teletrabalho deverá observar as regras 
contidas na CLT, portanto, depende de mútuo acordo entre empresa e 
empregado, registrado em aditivo contratual. Caso a empresa entenda 
unilateralmente pela alteração de regime para o teletrabalho, deverá ser 
garantido ao empregado um período de transição de 15 dias. 

O tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da 
jornada de trabalho normal do empregado será considerado tempo à 
disposição do empregador.

Os estagiários e menores aprendizes não poderão trabalhar em regime de 
teletrabalho.

 2. Férias Individuais
As férias individuais respeitarão as normas estabelecidas pela CLT e 
eventuais disposições em normas coletivas, especialmente, no que tange 
ao período aquisitivo, períodos de gozo e aos prazos para comunicação e 
pagamento ao empregado.

 3. Férias Coletivas
No caso das férias coletivas estas também seguirão as regras 
determinadas pela CLT e eventual regramento em norma coletiva, devendo 
ser observados os períodos de concessão e os prazos para a comunicação 
dos empregados, do sindicato laboral e do Ministério da Economia.

 4. Antecipação de Feriados
Não é permitida a antecipação dos feriados mediante a simples 
comunicação do empregado. 

 5. Banco de Horas
O banco de horas pactuado através de acordo individual é limitado ao 
período de 06 meses, conforme estabelecido pela CLT, não sendo mais 
possível estabelecer pelo prazo de 18 meses, conforme previa a Medida 
Provisória n. 927.

 6. Exigências Administrativas em Segurança e Saúde do 
Trabalho
As regras de saúde e segurança do trabalho estabelecidas na CLT e nas 

Normas Regulamentadoras – NRs são aplicadas na íntegra, 
retomando-se a necessidade de realização de exames médicos e dos 
treinamentos obrigatórios.

Lei n. 14.020/2020 (Conversão da MP 936) – Redução de Salário e 
Suspensão de Contrato de Trabalho

Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda

A Medida Provisória n. 936 disponibilizou ao empregador a opção de 
adotar a i. redução proporcional da jornada e salário e a ii. suspensão do 
contrato de trabalho, mediante o pagamento de iii. Benefício Emergencial 
de Preservação do Emprego e da Renda, e ajustado mediante acordo 
individual ou convenção coletiva. Ato contínuo, a Medida Provisória 936 
foi convertida na Lei 14.020, de 06 de julho de 2020, ratificando as 
disposições daquela medida provisória e acrescentando alguns pontos 
relevantes que também destacaremos a seguir.

 2. Redução Proporcional de Jornada e Salário
Fica autorizada a redução proporcional de jornada de trabalho e salário 
dos empregados de forma setorial, departamental, parcial ou na 
totalidade dos postos de trabalho, com a preservação do salário-hora e 
com a compensação da renda dos empregados através do recebimento 
de “Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda” 
custeado pelo Governo Federal e que será pago durante o período 
acordado para a redução. (Alterado pela Lei 14.020/2020)

 2.1. Período de Redução Proporcional
O período de redução proporcional de jornada e salário não poderá 
exceder a 120 dias. (Alterado pelo Decreto 10.422/2020)

 2.2. Percentual de Redução Proporcional da Jornada e Salário
Poderá ser estabelecida redução proporcional de jornada e salário nos 
percentuais de 25%, 50% e 70%, sendo que percentuais diferentes poderão 
ser estabelecidos através de convenção ou acordo coletivo.

 2.3. Valor do Benefício Emergencial
O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e Renda será 
equivalente ao valor do seguro-desemprego que o empregado teria direito, 

porém calculado mediante a aplicação do mesmo percentual de redução 
da jornada e salário. 

Nos casos em que forem estabelecidos em convenção ou acordo coletivo 
percentuais diferentes de 25%, 50% e 70%, o valor do Benefício Emergencial 
será calculado mediante a redução daqueles percentuais incidentes sobre 
o valor do seguro-desemprego que o empregado teria direito, conforme 
tabela abaixo:

O pagamento da primeira parcela será em 30 dias, contada da data de 
celebração do acordo, e será pago apenas em relação ao período de 
redução proporcional da jornada e salário.

 3. Suspensão do Contrato de Trabalho
O Empregador poderá promover a suspensão do contrato de trabalho de 
seus empregados de forma setorial, departamental, parcial ou na 
totalidade dos postos de trabalho, pelo período de até 120 dias, garantida a 
renda destes empregados através da concessão de Benefício Emergencial 
de Preservação de Emprego e Renda pelo Governo Federal e a manutenção 
dos benefícios a eles concedidos pelo empregador. (Alterado pela Lei 
14.020/2020 e Decreto 10.422/2020)

 3.1. Período de Suspensão do Contrato de Trabalho
Suspensão pelo período de até 120 dias, o qual poderá ser fracionado em 
períodos sucessivos e intercalados, respeitado o período mínimo de 10 
dias. (Alterado pela Lei 14.020/2020 e Decreto 10.422/2020)

 3.2. Valor do Benefício Emergencial
Durante a suspensão do contrato de trabalho o empregado receberá 
“Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e Renda” conforme a 
receita bruta da empresa no ano-calendário de 2019:

a) Receita bruta de até R$4.800.000,00, o empregado receberá benefício 
de 100% do valor do seguro-desemprego que teria direito;

b) Receita bruta acima de R$4.800.000,00, o empregado receberá 
benefício de R$70% do valor do seguro-desemprego que o empregado teria 
direito, acrescido de ajuda compensatória paga pelo empregador calculada 
no percentual de 30% sobre o salário do empregado;

Ainda, durante a suspensão do contrato de trabalho as empresas deverão 
manter os benefícios normalmente fornecidos aos empregados.
O pagamento da primeira parcela será em 30 dias, contada da data de 
celebração do acordo, e será pago apenas em relação ao período de 
suspensão do contrato de trabalho.

 3.3. Curso ou Programa de Qualificação Profissional
O oferecimento de curso ou programa de qualificação profissional é 
facultativo, entretanto, caso o empregador opte por oferecer este benefício 
ao empregado, o curso ou programa deverá ser na modalidade não 
presencial e ter a duração não inferior a 01 mês e nem superior a 03 meses.

 3.4. Proibição de Prestar Serviços Durante a Suspensão
É expressamente proibido que durante a suspensão do contrato de trabalho 
o empregado preste serviços ao empregador, seja por meio de teletrabalho 
ou remoto, sob pena de descaracterizar a suspensão do contrato de 
trabalho e ser obrigado a pagar integralmente a remuneração do período, 
sem prejuízo da aplicação de multa legal e sanções previstas no acordo ou 
convenção coletiva.

 4. Ajuda Compensatória Paga pelo Empregador
Durante o período de redução proporcional da jornada e do salário ou de 
suspensão do contrato de trabalho, o empregador poderá efetuar o 
pagamento de ajuda compensatória ao empregado, o que deverá constar 
expressamente no acordo individual ou na negociação coletiva e possuirá 
natureza indenizatória.

Ainda, esta ajuda compensatória não integrará a base de cálculo da 
contribuição previdenciária e demais tributos incidentes sobre a folha de 
pagamento, imposto de renda do empregado beneficiário e do FGTS. Para 
as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, também poderá ser 
considerada como despesa operacional dedutível na determinação do 
lucro real e da base de cálculo da CSLL. (Alterado pela Lei 14.020/2020)

 5. Acordo Individual ou Convenção Coletiva
O Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda trouxe a 
possibilidade de se acordar a redução proporcional de jornada e salário e 
a suspensão do contrato de trabalho, entretanto, conforme o salário e grau 
de formação do empregado, o empregador poderá se utilizar de acordo 
individual ou negociação coletiva com o sindicato.

 5.1. Acordo Individual
Empresa e empregado poderão negociar a redução proporcional de 
jornada e salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho nas 
seguintes hipóteses:

a) Se empregado receber salário de até R$3.135,00 e a empresa teve 
renda bruta anual igual ou inferior a R$4.800.000,00 no ano-calendário de 
2019; 
b) Se o empregado receber salário de até R$2.090,00 e a empresa teve 
renda bruta anual superior a R$4.800.000,00 no ano-calendário de 2019; 
(Acrescentado pela Lei 14.020/2020)
c) Se o empregado for hipersuficiente, ou seja, recebe salário acima de 
R$12.202,12 e possui diploma de curso superior;
d) Quando a redução proporcional de jornada e salário for no percentual 
de 25%, independentemente, do salário do empregado.

O acordo individual pactuando a redução proporcional de jornada e salário 
ou a suspensão do contrato de trabalho deverá ser encaminhado ao 
empregado com antecedência mínima de 02 dias corridos. 

A empresa deverá informar ao Sindicato laboral no prazo de 10 dias da 
celebração do acordo individual.

 ADI 6.363 – Medida Cautelar: Constitucionalidade do Acordo Individual
 No dia 17/04/2020, o Plenário do STF proferiu decisão no sentido de afastar  
 a medida cautelar pela inconstitucionalidade do acordo individual para ajuste  
 entre empresa e empregados da redução proporcional de jornada e salário e  
 de suspensão do contrato de trabalho. 
 O Plenário do STF julgou como válidas as regras previstas na MP 936,  tendo  
 em vista a situação emergencial e transitória, decidindo que a exigência de  
 intervenção do sindicato em todas os acordos individuais poderia frustrar a  

 proteção ao emprego, inclusive pela dificuldade dos sindicatos    
 acompanharem o imenso volume de acordos resultantes da crise sanitária,  
 econômica e humanitária trazida pela pandemia. 
 A decisão do STF sobre a medida cautelar embora sinalize a direção e   
 posicionamento da corte sobre matéria, esta voltará a ser apreciada na   
 decisão final da ADI 6363. Ainda, tal posicionamento não impede o   
 questionamento de acordos individuais perante a Justiça do Trabalho e não é  
 garantia de decisão favorável às empresas em primeira e segunda instância. 
 Neste ponto, caso a empresa tenha a possibilidade de fazer a redução   
 proporcional da jornada e salário ou suspensão do contrato de trabalho   
 através de acordo coletivo, evitará o risco de uma rediscussão da questão  
 constitucional envolvendo o acordo individual em demandas judiciais   
 interpostas pelos empregados.

 5.1.1. Empregado Aposentado
O empregado aposentado não possui direito ao recebimento do “Benefício 
Emergencial de Preservação do Emprego e Renda”, pois já recebem 
benefício previdenciário de prestação continuada. 

Assim, a negociação através de acordo individual para a redução de 
jornada ou suspensão do contrato de trabalho do trabalhador aposentado 
fica condicionada ao empregador efetuar o pagamento da ajuda 
compensatória mensal em valor equivalente ao benefício emergencial que 
o empregado teria direito. (Acrescentado pela Lei 14.020/2020)

 5.2. Convenção e Acordo Coletivo
A convenção e o acordo coletivo poderão ser utilizados para todos os 
empregados, entretanto, 
será obrigatória a negociação coletiva com o sindicato da categoria 
profissional quando a situação do empregado ou a redução de jornada e 
salário não se enquadrar nas hipóteses previstas para a realização de 
acordo individual (item 5.1 acima). 

 5.3. Adequação das Negociações Anteriores
As empresas poderão renegociar, no prazo de 10 dias, a adequação de 
convenções ou acordos coletivos celebrados anteriormente que tenham 
por objeto a redução de salário ou suspensão do contrato de trabalho, 
promovendo adequação aos termos da Lei 14.020/2020. 

 5.4. Solução de Conflito entre Acordo Individual e Norma Coletiva
Se após a celebração de acordo individual sobrevenha convenção ou 
acordo coletivo, serão aplicadas as disposições do acordo individual até a 
data da celebração da norma coletiva, a qual passará a reger a relação 
entre as partes, exceto se as condições do acordo individual forem mais 
favoráveis ao empregado. (Acrescentado pela Lei 14.020/2020)
 
 5.5. Simplificação das Regras e Prazos do Acordo Individual
Os atos necessários para a pactuação dos acordos individuais poderão 
ser realizados por quaisquer meios físicos ou eletrônicos. (Acrescentado 
pela Lei 14.020/2020)

 5.6. Simplificação das Regras e Prazos do Acordo Coletivo
Fica autorizada a utilização de meios eletrônicos para o cumprimento das 
formalidades para a celebração de convenções e acordos coletivos, 
inclusive para convocação, deliberação, decisão, formalização e 
publicidade de convenção ou de acordo coletivo de trabalho. 

De mesma forma, com o intuito de simplificar e agilizar os procedimentos, 
os prazos previstos na CLT para celebração de convenções e acordos 
coletivos ficam reduzidos pela metade.

 6. Garantia Provisória no Emprego
O empregado terá garantia no emprego durante o período de redução 
proporcional da jornada e salário ou de suspensão do contrato de 
trabalho, bem como pelo mesmo período após o encerramento da 
redução ou suspensão acordada. 

Em relação às empregadas gestantes, a garantia provisória no emprego 
referida acima contará somente após o encerramento da estabilidade 
normal concedida às gestantes, ou seja, somando-se os períodos. 
(Acrescentado pela Lei 14.020/2020)

Caso o empregado venha a ser dispensado durante o período de garantida 

provisória no emprego terá direito à indenização calculada sobre o 
período restante de garantia no emprego, conforme abaixo:

A garantia no emprego não se aplica para os casos de pedido de demissão 
e na dispensa por justa causa.

 7. Comunicação ao Ministério da Economia
O empregador deverá comunicar ao Ministério da Economia a celebração 
do acordo para redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou 
de suspensão temporária do contrato de trabalho, no prazo de 10 dias 
contados da assinatura do acordo individual, convenção ou acordo 
coletivo, através do portal empregadorweb.  

Caso não respeite este prazo, a empresa arcará com o pagamento da 
remuneração do empregado até a data da comunicação e o Benefício 
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda será devido apenas 
pelo período restante.

 8. Período Máximo de Redução Proporcional e Suspensão
A redução proporcional da jornada e redução de salários poderá ocorrer de 
forma sucessiva à suspensão do contrato de trabalho e, vice-versa, 
entretanto, a soma dos períodos não poderá superar 120 dias. (Alterado 
pelo Decreto 10.422/2020)

O limite de 120 dias acima se refere à soma de todos os períodos de 
redução proporcional de jornada e de salário ou de suspensão temporária 
do contrato de trabalho utilizados desde a publicação da Medida Provisória 
n. 936.

 9. Do Retorno às Atividades Normais
O restabelecimento da jornada e salário normal e o retorno às atividades 
em caso de suspensão ocorrerá no prazo de 02 dias corridos contados:
• Da data que encerrar o estado de calamidade pública
• Da data que encerrar o período acordado para a redução ou 
suspensão pactuado
• Da data de comunicação do empregador sobre sua decisão de 
antecipar o fim do período de redução ou do período de suspensão 
pactuado

 10. Empregada Gestante
Fica expressamente autorizada a possiblidade das gestantes, inclusive as 
domésticas, a participarem do Programa Emergencial de Manutenção do 
Emprego e Renda. 

Entretanto, as medidas de redução de jornada ou suspensão do contrato 
de trabalho deverão ser interrompidas a partir do momento em que a 
empregada passar a receber o salário-maternidade, o que deverá ser 
comunicado imediatamente pelo empregador ao Ministério da Economia. 
Tal previsão se aplica, também, aos casos de adoção. (Acrescentado pela 
Lei 14.020/2020)

 11. Do Trabalho Intermitente
Os trabalhadores que possuírem contrato de trabalho intermitente 
assinado até a data da publicação da Medida Provisória n. 936, receberá 
benefício emergencial mensal de R$600,00 pelo período de 04 meses a 
partir de 01/04/2020, conforme acréscimo realizado pelo Decreto n. 
10.422/2020.

 12. Empregado Pessoa com Deficiência - PCD
Durante o período que perdurar o estado de calamidade pública 
reconhecido pelo Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020 fica 
proibida a dispensa sem justa causa do empregado pessoa com 
deficiência – PCD. (Acrescentado pela Lei 14.020/2020)

 13. Cancelamento do Aviso Prévio
Visando a preservação de empregos, é possível o cancelamento de 
comum acordo do aviso prévio em curso, permitindo que o empregador e 

empregado adotem as medidas do Programa Emergencial de 
Manutenção do Emprego e da Renda. (Acrescentado pela Lei 
14.020/2020)

 14. Dispensa por Factum Principis
A dispensa de empregados decorrente de paralisação das atividades 
determinada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal para o 
enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia 
do Coronavírus COVID-19 não configura dispensa por factum principis, 
prevista no artigo 486 da CLT. (Acrescentado pela Lei 14.020/2020)

Medida Provisória 944 – Financiamento da Folha de Pagamento
Programa Emergencial de Suporte a Empregos

O Governo Federal buscando minimizar os efeitos da situação de 
calamidade pública e da emergência de saúde pública decorrente do 
Coronavírus (COVID-19) criou o Programa Emergencial de Suporte a 
Empregos, através da destinação de recursos para financiamento da folha 
de pagamento das pequenas e médias empresas, conforme estabelecido 
na Medida Provisória n. 944. 

Tal medida se soma àquelas para manutenção dos empregos já propostas 
através das Medidas Provisórias n. 927 e 936, sendo oportuno destacar os 
seguintes pontos do Programa Emergencial de Suporte a Empregos:

 1. Objetivo
A Programa Emergencial de Suporte à Emprego visa a manutenção dos 
postos de trabalho de empresas de pequenas e médias empresas, através 
do financiamento da folha de pagamento pelo período de 02 meses, 
limitado ao valor de até 02 salários mínimos (R$2.090,00) por empregado.

 2. Requisitos
Como requisito para recebimento da linha de crédito, a empresa precisa ter 
como receita bruta anual entre R$360.000,00 e R$10.000.000,00.

Ainda, a empresa deve possuir o processamento de sua folha de 
pagamento em uma das instituições financeiras que aderirem ao 
Programa Emergencial de Suporte a Empregos.

 3. Taxa de Juros - Prazo de Pagamento
A linha de crédito disponibilizada às empresas terá juros de 3,75% ao ano e 
prazo de 36 meses para pagamento. Ainda, será concedida uma carência de 
06 meses, porém com capitalização de juros neste período.

 4. Solicitação - Repasse dos Valores
A linha de crédito será ofertada diretamente pela instituição financeira que 
processa a folha de pagamento da empresa até o dia 30/06/2020, 
sujeitando-se a requerente aos requisitos de concessão de crédito 
normalmente estabelecidos pela instituição financeira, ou seja, com 
consulta aos órgãos de proteção de crédito na data da solicitação e análise 
de restrição junto ao BACEN nos últimos 06 meses.

Entretanto, fica dispensada a apresentação das certidões normalmente 
exigidas para a concessão de linhas de crédito disponibilizadas pela União 
(Certidão de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa de Débito, Consulta 
no CADIN e comprovante de quitação eleitoral. 

 5. Obrigações das Empresas
Como contrapartida, a empresa se obriga a não despedir seus empregados 
a partir da concessão do crédito até o prazo de 60 dias após o recebimento 
da última parcela da linha de crédito.

Ainda, a empresa se compromete a fornecer informações verídicas e a não 
utilizar os recursos financeiros concedidos para outro fim que não seja o 
pagamento de seus empregados.

 6. Penalidade
Caso não seja observada qualquer uma das obrigações assumidas pela a 
empresa, esta se sujeitará ao vencimento antecipado da dívida. 
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Com o intuito de enfrentamento da situação de calamidade pública e de 
emergência de saúde pública, o Governo Federal editou diversas medidas 
para a manutenção de empregos e renda, sendo que algumas já sofreram 
alterações ou perderam sua validade, conforme abaixo:  

• MP 927: Disposições Trabalhistas de Emergência (Perdeu sua 
validade em 19/07/2020)
• Lei n. 14.020/2020 (Conversão da MP 936): Redução Proporcional de 
Jornada e Salário e Suspensão de Contrato e Trabalho
• Decreto n. 10.422/2020: Ampliação dos prazos de Redução 
Proporcional de Jornada e Salário e Suspensão de Contrato e Trabalho 
• MP 944: Financiamento de Folha de Pagamento de Pequenas e 
Médias Empresas

A Comissão de Assuntos Trabalhistas da Divisão Jurídica da Federasul, 
apresenta um compilado destas medidas, bem como dos pontos mais 
relevantes de cada uma delas para a busca de soluções e alternativas à 
manutenção das empresas, empregos e renda, inclusive com os 
acréscimos da Lei n. 14.020/2020 e do Decreto n. 10.422/2020.

Perda de Validade da Medida Provisória 927 – Disposições Trabalhistas

A Medida Provisória n. 927 foi a primeira medida do Governo Federal 
visando o enfrentamento da situação de calamidade pública e da 
emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (COVID-19), a 
qual perdeu sua validade em 19/07/2020, tendo em vista que não foi 
convertida em lei pelo Congresso Nacional. 

A perda de eficácia da medida provisória não convertida em lei não implica 
em nulidade dos atos praticados durante sua vigência, os quais serão 
considerados atos jurídicos perfeitos, podendo, entretanto, o Congresso 
Nacional editar decreto legislativo para regular as relações jurídicas 
decorrentes desta medida provisória que perdeu sua validade.

Neste contexto, a partir de 20/07/2020, as empresas deverão observar a 
legislação trabalhista anterior à Medida Provisória n. 927, sendo relevante 
destacar as alterações mais impactantes nos mecanismos utilizados 
durante o estado de calamidade pública:
   

 1. Teletrabalho
A alteração para o regime de teletrabalho deverá observar as regras 
contidas na CLT, portanto, depende de mútuo acordo entre empresa e 
empregado, registrado em aditivo contratual. Caso a empresa entenda 
unilateralmente pela alteração de regime para o teletrabalho, deverá ser 
garantido ao empregado um período de transição de 15 dias. 

O tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da 
jornada de trabalho normal do empregado será considerado tempo à 
disposição do empregador.

Os estagiários e menores aprendizes não poderão trabalhar em regime de 
teletrabalho.

 2. Férias Individuais
As férias individuais respeitarão as normas estabelecidas pela CLT e 
eventuais disposições em normas coletivas, especialmente, no que tange 
ao período aquisitivo, períodos de gozo e aos prazos para comunicação e 
pagamento ao empregado.

 3. Férias Coletivas
No caso das férias coletivas estas também seguirão as regras 
determinadas pela CLT e eventual regramento em norma coletiva, devendo 
ser observados os períodos de concessão e os prazos para a comunicação 
dos empregados, do sindicato laboral e do Ministério da Economia.

 4. Antecipação de Feriados
Não é permitida a antecipação dos feriados mediante a simples 
comunicação do empregado. 

 5. Banco de Horas
O banco de horas pactuado através de acordo individual é limitado ao 
período de 06 meses, conforme estabelecido pela CLT, não sendo mais 
possível estabelecer pelo prazo de 18 meses, conforme previa a Medida 
Provisória n. 927.

 6. Exigências Administrativas em Segurança e Saúde do 
Trabalho
As regras de saúde e segurança do trabalho estabelecidas na CLT e nas 

Normas Regulamentadoras – NRs são aplicadas na íntegra, 
retomando-se a necessidade de realização de exames médicos e dos 
treinamentos obrigatórios.

Lei n. 14.020/2020 (Conversão da MP 936) – Redução de Salário e 
Suspensão de Contrato de Trabalho

Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda

A Medida Provisória n. 936 disponibilizou ao empregador a opção de 
adotar a i. redução proporcional da jornada e salário e a ii. suspensão do 
contrato de trabalho, mediante o pagamento de iii. Benefício Emergencial 
de Preservação do Emprego e da Renda, e ajustado mediante acordo 
individual ou convenção coletiva. Ato contínuo, a Medida Provisória 936 
foi convertida na Lei 14.020, de 06 de julho de 2020, ratificando as 
disposições daquela medida provisória e acrescentando alguns pontos 
relevantes que também destacaremos a seguir.

 2. Redução Proporcional de Jornada e Salário
Fica autorizada a redução proporcional de jornada de trabalho e salário 
dos empregados de forma setorial, departamental, parcial ou na 
totalidade dos postos de trabalho, com a preservação do salário-hora e 
com a compensação da renda dos empregados através do recebimento 
de “Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda” 
custeado pelo Governo Federal e que será pago durante o período 
acordado para a redução. (Alterado pela Lei 14.020/2020)

 2.1. Período de Redução Proporcional
O período de redução proporcional de jornada e salário não poderá 
exceder a 120 dias. (Alterado pelo Decreto 10.422/2020)

 2.2. Percentual de Redução Proporcional da Jornada e Salário
Poderá ser estabelecida redução proporcional de jornada e salário nos 
percentuais de 25%, 50% e 70%, sendo que percentuais diferentes poderão 
ser estabelecidos através de convenção ou acordo coletivo.

 2.3. Valor do Benefício Emergencial
O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e Renda será 
equivalente ao valor do seguro-desemprego que o empregado teria direito, 

porém calculado mediante a aplicação do mesmo percentual de redução 
da jornada e salário. 

Nos casos em que forem estabelecidos em convenção ou acordo coletivo 
percentuais diferentes de 25%, 50% e 70%, o valor do Benefício Emergencial 
será calculado mediante a redução daqueles percentuais incidentes sobre 
o valor do seguro-desemprego que o empregado teria direito, conforme 
tabela abaixo:

O pagamento da primeira parcela será em 30 dias, contada da data de 
celebração do acordo, e será pago apenas em relação ao período de 
redução proporcional da jornada e salário.

 3. Suspensão do Contrato de Trabalho
O Empregador poderá promover a suspensão do contrato de trabalho de 
seus empregados de forma setorial, departamental, parcial ou na 
totalidade dos postos de trabalho, pelo período de até 120 dias, garantida a 
renda destes empregados através da concessão de Benefício Emergencial 
de Preservação de Emprego e Renda pelo Governo Federal e a manutenção 
dos benefícios a eles concedidos pelo empregador. (Alterado pela Lei 
14.020/2020 e Decreto 10.422/2020)

 3.1. Período de Suspensão do Contrato de Trabalho
Suspensão pelo período de até 120 dias, o qual poderá ser fracionado em 
períodos sucessivos e intercalados, respeitado o período mínimo de 10 
dias. (Alterado pela Lei 14.020/2020 e Decreto 10.422/2020)

 3.2. Valor do Benefício Emergencial
Durante a suspensão do contrato de trabalho o empregado receberá 
“Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e Renda” conforme a 
receita bruta da empresa no ano-calendário de 2019:

a) Receita bruta de até R$4.800.000,00, o empregado receberá benefício 
de 100% do valor do seguro-desemprego que teria direito;

b) Receita bruta acima de R$4.800.000,00, o empregado receberá 
benefício de R$70% do valor do seguro-desemprego que o empregado teria 
direito, acrescido de ajuda compensatória paga pelo empregador calculada 
no percentual de 30% sobre o salário do empregado;

Ainda, durante a suspensão do contrato de trabalho as empresas deverão 
manter os benefícios normalmente fornecidos aos empregados.
O pagamento da primeira parcela será em 30 dias, contada da data de 
celebração do acordo, e será pago apenas em relação ao período de 
suspensão do contrato de trabalho.

 3.3. Curso ou Programa de Qualificação Profissional
O oferecimento de curso ou programa de qualificação profissional é 
facultativo, entretanto, caso o empregador opte por oferecer este benefício 
ao empregado, o curso ou programa deverá ser na modalidade não 
presencial e ter a duração não inferior a 01 mês e nem superior a 03 meses.

 3.4. Proibição de Prestar Serviços Durante a Suspensão
É expressamente proibido que durante a suspensão do contrato de trabalho 
o empregado preste serviços ao empregador, seja por meio de teletrabalho 
ou remoto, sob pena de descaracterizar a suspensão do contrato de 
trabalho e ser obrigado a pagar integralmente a remuneração do período, 
sem prejuízo da aplicação de multa legal e sanções previstas no acordo ou 
convenção coletiva.

 4. Ajuda Compensatória Paga pelo Empregador
Durante o período de redução proporcional da jornada e do salário ou de 
suspensão do contrato de trabalho, o empregador poderá efetuar o 
pagamento de ajuda compensatória ao empregado, o que deverá constar 
expressamente no acordo individual ou na negociação coletiva e possuirá 
natureza indenizatória.

Ainda, esta ajuda compensatória não integrará a base de cálculo da 
contribuição previdenciária e demais tributos incidentes sobre a folha de 
pagamento, imposto de renda do empregado beneficiário e do FGTS. Para 
as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, também poderá ser 
considerada como despesa operacional dedutível na determinação do 
lucro real e da base de cálculo da CSLL. (Alterado pela Lei 14.020/2020)

 5. Acordo Individual ou Convenção Coletiva
O Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda trouxe a 
possibilidade de se acordar a redução proporcional de jornada e salário e 
a suspensão do contrato de trabalho, entretanto, conforme o salário e grau 
de formação do empregado, o empregador poderá se utilizar de acordo 
individual ou negociação coletiva com o sindicato.

 5.1. Acordo Individual
Empresa e empregado poderão negociar a redução proporcional de 
jornada e salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho nas 
seguintes hipóteses:

a) Se empregado receber salário de até R$3.135,00 e a empresa teve 
renda bruta anual igual ou inferior a R$4.800.000,00 no ano-calendário de 
2019; 
b) Se o empregado receber salário de até R$2.090,00 e a empresa teve 
renda bruta anual superior a R$4.800.000,00 no ano-calendário de 2019; 
(Acrescentado pela Lei 14.020/2020)
c) Se o empregado for hipersuficiente, ou seja, recebe salário acima de 
R$12.202,12 e possui diploma de curso superior;
d) Quando a redução proporcional de jornada e salário for no percentual 
de 25%, independentemente, do salário do empregado.

O acordo individual pactuando a redução proporcional de jornada e salário 
ou a suspensão do contrato de trabalho deverá ser encaminhado ao 
empregado com antecedência mínima de 02 dias corridos. 

A empresa deverá informar ao Sindicato laboral no prazo de 10 dias da 
celebração do acordo individual.

 ADI 6.363 – Medida Cautelar: Constitucionalidade do Acordo Individual
 No dia 17/04/2020, o Plenário do STF proferiu decisão no sentido de afastar  
 a medida cautelar pela inconstitucionalidade do acordo individual para ajuste  
 entre empresa e empregados da redução proporcional de jornada e salário e  
 de suspensão do contrato de trabalho. 
 O Plenário do STF julgou como válidas as regras previstas na MP 936,  tendo  
 em vista a situação emergencial e transitória, decidindo que a exigência de  
 intervenção do sindicato em todas os acordos individuais poderia frustrar a  

 proteção ao emprego, inclusive pela dificuldade dos sindicatos    
 acompanharem o imenso volume de acordos resultantes da crise sanitária,  
 econômica e humanitária trazida pela pandemia. 
 A decisão do STF sobre a medida cautelar embora sinalize a direção e   
 posicionamento da corte sobre matéria, esta voltará a ser apreciada na   
 decisão final da ADI 6363. Ainda, tal posicionamento não impede o   
 questionamento de acordos individuais perante a Justiça do Trabalho e não é  
 garantia de decisão favorável às empresas em primeira e segunda instância. 
 Neste ponto, caso a empresa tenha a possibilidade de fazer a redução   
 proporcional da jornada e salário ou suspensão do contrato de trabalho   
 através de acordo coletivo, evitará o risco de uma rediscussão da questão  
 constitucional envolvendo o acordo individual em demandas judiciais   
 interpostas pelos empregados.

 5.1.1. Empregado Aposentado
O empregado aposentado não possui direito ao recebimento do “Benefício 
Emergencial de Preservação do Emprego e Renda”, pois já recebem 
benefício previdenciário de prestação continuada. 

Assim, a negociação através de acordo individual para a redução de 
jornada ou suspensão do contrato de trabalho do trabalhador aposentado 
fica condicionada ao empregador efetuar o pagamento da ajuda 
compensatória mensal em valor equivalente ao benefício emergencial que 
o empregado teria direito. (Acrescentado pela Lei 14.020/2020)

 5.2. Convenção e Acordo Coletivo
A convenção e o acordo coletivo poderão ser utilizados para todos os 
empregados, entretanto, 
será obrigatória a negociação coletiva com o sindicato da categoria 
profissional quando a situação do empregado ou a redução de jornada e 
salário não se enquadrar nas hipóteses previstas para a realização de 
acordo individual (item 5.1 acima). 

 5.3. Adequação das Negociações Anteriores
As empresas poderão renegociar, no prazo de 10 dias, a adequação de 
convenções ou acordos coletivos celebrados anteriormente que tenham 
por objeto a redução de salário ou suspensão do contrato de trabalho, 
promovendo adequação aos termos da Lei 14.020/2020. 

 5.4. Solução de Conflito entre Acordo Individual e Norma Coletiva
Se após a celebração de acordo individual sobrevenha convenção ou 
acordo coletivo, serão aplicadas as disposições do acordo individual até a 
data da celebração da norma coletiva, a qual passará a reger a relação 
entre as partes, exceto se as condições do acordo individual forem mais 
favoráveis ao empregado. (Acrescentado pela Lei 14.020/2020)
 
 5.5. Simplificação das Regras e Prazos do Acordo Individual
Os atos necessários para a pactuação dos acordos individuais poderão 
ser realizados por quaisquer meios físicos ou eletrônicos. (Acrescentado 
pela Lei 14.020/2020)

 5.6. Simplificação das Regras e Prazos do Acordo Coletivo
Fica autorizada a utilização de meios eletrônicos para o cumprimento das 
formalidades para a celebração de convenções e acordos coletivos, 
inclusive para convocação, deliberação, decisão, formalização e 
publicidade de convenção ou de acordo coletivo de trabalho. 

De mesma forma, com o intuito de simplificar e agilizar os procedimentos, 
os prazos previstos na CLT para celebração de convenções e acordos 
coletivos ficam reduzidos pela metade.

 6. Garantia Provisória no Emprego
O empregado terá garantia no emprego durante o período de redução 
proporcional da jornada e salário ou de suspensão do contrato de 
trabalho, bem como pelo mesmo período após o encerramento da 
redução ou suspensão acordada. 

Em relação às empregadas gestantes, a garantia provisória no emprego 
referida acima contará somente após o encerramento da estabilidade 
normal concedida às gestantes, ou seja, somando-se os períodos. 
(Acrescentado pela Lei 14.020/2020)

Caso o empregado venha a ser dispensado durante o período de garantida 

provisória no emprego terá direito à indenização calculada sobre o 
período restante de garantia no emprego, conforme abaixo:

A garantia no emprego não se aplica para os casos de pedido de demissão 
e na dispensa por justa causa.

 7. Comunicação ao Ministério da Economia
O empregador deverá comunicar ao Ministério da Economia a celebração 
do acordo para redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou 
de suspensão temporária do contrato de trabalho, no prazo de 10 dias 
contados da assinatura do acordo individual, convenção ou acordo 
coletivo, através do portal empregadorweb.  

Caso não respeite este prazo, a empresa arcará com o pagamento da 
remuneração do empregado até a data da comunicação e o Benefício 
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda será devido apenas 
pelo período restante.

 8. Período Máximo de Redução Proporcional e Suspensão
A redução proporcional da jornada e redução de salários poderá ocorrer de 
forma sucessiva à suspensão do contrato de trabalho e, vice-versa, 
entretanto, a soma dos períodos não poderá superar 120 dias. (Alterado 
pelo Decreto 10.422/2020)

O limite de 120 dias acima se refere à soma de todos os períodos de 
redução proporcional de jornada e de salário ou de suspensão temporária 
do contrato de trabalho utilizados desde a publicação da Medida Provisória 
n. 936.

 9. Do Retorno às Atividades Normais
O restabelecimento da jornada e salário normal e o retorno às atividades 
em caso de suspensão ocorrerá no prazo de 02 dias corridos contados:
• Da data que encerrar o estado de calamidade pública
• Da data que encerrar o período acordado para a redução ou 
suspensão pactuado
• Da data de comunicação do empregador sobre sua decisão de 
antecipar o fim do período de redução ou do período de suspensão 
pactuado

 10. Empregada Gestante
Fica expressamente autorizada a possiblidade das gestantes, inclusive as 
domésticas, a participarem do Programa Emergencial de Manutenção do 
Emprego e Renda. 

Entretanto, as medidas de redução de jornada ou suspensão do contrato 
de trabalho deverão ser interrompidas a partir do momento em que a 
empregada passar a receber o salário-maternidade, o que deverá ser 
comunicado imediatamente pelo empregador ao Ministério da Economia. 
Tal previsão se aplica, também, aos casos de adoção. (Acrescentado pela 
Lei 14.020/2020)

 11. Do Trabalho Intermitente
Os trabalhadores que possuírem contrato de trabalho intermitente 
assinado até a data da publicação da Medida Provisória n. 936, receberá 
benefício emergencial mensal de R$600,00 pelo período de 04 meses a 
partir de 01/04/2020, conforme acréscimo realizado pelo Decreto n. 
10.422/2020.

 12. Empregado Pessoa com Deficiência - PCD
Durante o período que perdurar o estado de calamidade pública 
reconhecido pelo Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020 fica 
proibida a dispensa sem justa causa do empregado pessoa com 
deficiência – PCD. (Acrescentado pela Lei 14.020/2020)

 13. Cancelamento do Aviso Prévio
Visando a preservação de empregos, é possível o cancelamento de 
comum acordo do aviso prévio em curso, permitindo que o empregador e 

empregado adotem as medidas do Programa Emergencial de 
Manutenção do Emprego e da Renda. (Acrescentado pela Lei 
14.020/2020)

 14. Dispensa por Factum Principis
A dispensa de empregados decorrente de paralisação das atividades 
determinada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal para o 
enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia 
do Coronavírus COVID-19 não configura dispensa por factum principis, 
prevista no artigo 486 da CLT. (Acrescentado pela Lei 14.020/2020)

Medida Provisória 944 – Financiamento da Folha de Pagamento
Programa Emergencial de Suporte a Empregos

O Governo Federal buscando minimizar os efeitos da situação de 
calamidade pública e da emergência de saúde pública decorrente do 
Coronavírus (COVID-19) criou o Programa Emergencial de Suporte a 
Empregos, através da destinação de recursos para financiamento da folha 
de pagamento das pequenas e médias empresas, conforme estabelecido 
na Medida Provisória n. 944. 

Tal medida se soma àquelas para manutenção dos empregos já propostas 
através das Medidas Provisórias n. 927 e 936, sendo oportuno destacar os 
seguintes pontos do Programa Emergencial de Suporte a Empregos:

 1. Objetivo
A Programa Emergencial de Suporte à Emprego visa a manutenção dos 
postos de trabalho de empresas de pequenas e médias empresas, através 
do financiamento da folha de pagamento pelo período de 02 meses, 
limitado ao valor de até 02 salários mínimos (R$2.090,00) por empregado.

 2. Requisitos
Como requisito para recebimento da linha de crédito, a empresa precisa ter 
como receita bruta anual entre R$360.000,00 e R$10.000.000,00.

Ainda, a empresa deve possuir o processamento de sua folha de 
pagamento em uma das instituições financeiras que aderirem ao 
Programa Emergencial de Suporte a Empregos.

 3. Taxa de Juros - Prazo de Pagamento
A linha de crédito disponibilizada às empresas terá juros de 3,75% ao ano e 
prazo de 36 meses para pagamento. Ainda, será concedida uma carência de 
06 meses, porém com capitalização de juros neste período.

 4. Solicitação - Repasse dos Valores
A linha de crédito será ofertada diretamente pela instituição financeira que 
processa a folha de pagamento da empresa até o dia 30/06/2020, 
sujeitando-se a requerente aos requisitos de concessão de crédito 
normalmente estabelecidos pela instituição financeira, ou seja, com 
consulta aos órgãos de proteção de crédito na data da solicitação e análise 
de restrição junto ao BACEN nos últimos 06 meses.

Entretanto, fica dispensada a apresentação das certidões normalmente 
exigidas para a concessão de linhas de crédito disponibilizadas pela União 
(Certidão de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa de Débito, Consulta 
no CADIN e comprovante de quitação eleitoral. 

 5. Obrigações das Empresas
Como contrapartida, a empresa se obriga a não despedir seus empregados 
a partir da concessão do crédito até o prazo de 60 dias após o recebimento 
da última parcela da linha de crédito.

Ainda, a empresa se compromete a fornecer informações verídicas e a não 
utilizar os recursos financeiros concedidos para outro fim que não seja o 
pagamento de seus empregados.

 6. Penalidade
Caso não seja observada qualquer uma das obrigações assumidas pela a 
empresa, esta se sujeitará ao vencimento antecipado da dívida. 
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Com o intuito de enfrentamento da situação de calamidade pública e de 
emergência de saúde pública, o Governo Federal editou diversas medidas 
para a manutenção de empregos e renda, sendo que algumas já sofreram 
alterações ou perderam sua validade, conforme abaixo:  

• MP 927: Disposições Trabalhistas de Emergência (Perdeu sua 
validade em 19/07/2020)
• Lei n. 14.020/2020 (Conversão da MP 936): Redução Proporcional de 
Jornada e Salário e Suspensão de Contrato e Trabalho
• Decreto n. 10.422/2020: Ampliação dos prazos de Redução 
Proporcional de Jornada e Salário e Suspensão de Contrato e Trabalho 
• MP 944: Financiamento de Folha de Pagamento de Pequenas e 
Médias Empresas

A Comissão de Assuntos Trabalhistas da Divisão Jurídica da Federasul, 
apresenta um compilado destas medidas, bem como dos pontos mais 
relevantes de cada uma delas para a busca de soluções e alternativas à 
manutenção das empresas, empregos e renda, inclusive com os 
acréscimos da Lei n. 14.020/2020 e do Decreto n. 10.422/2020.

Perda de Validade da Medida Provisória 927 – Disposições Trabalhistas

A Medida Provisória n. 927 foi a primeira medida do Governo Federal 
visando o enfrentamento da situação de calamidade pública e da 
emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (COVID-19), a 
qual perdeu sua validade em 19/07/2020, tendo em vista que não foi 
convertida em lei pelo Congresso Nacional. 

A perda de eficácia da medida provisória não convertida em lei não implica 
em nulidade dos atos praticados durante sua vigência, os quais serão 
considerados atos jurídicos perfeitos, podendo, entretanto, o Congresso 
Nacional editar decreto legislativo para regular as relações jurídicas 
decorrentes desta medida provisória que perdeu sua validade.

Neste contexto, a partir de 20/07/2020, as empresas deverão observar a 
legislação trabalhista anterior à Medida Provisória n. 927, sendo relevante 
destacar as alterações mais impactantes nos mecanismos utilizados 
durante o estado de calamidade pública:
   

 1. Teletrabalho
A alteração para o regime de teletrabalho deverá observar as regras 
contidas na CLT, portanto, depende de mútuo acordo entre empresa e 
empregado, registrado em aditivo contratual. Caso a empresa entenda 
unilateralmente pela alteração de regime para o teletrabalho, deverá ser 
garantido ao empregado um período de transição de 15 dias. 

O tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da 
jornada de trabalho normal do empregado será considerado tempo à 
disposição do empregador.

Os estagiários e menores aprendizes não poderão trabalhar em regime de 
teletrabalho.

 2. Férias Individuais
As férias individuais respeitarão as normas estabelecidas pela CLT e 
eventuais disposições em normas coletivas, especialmente, no que tange 
ao período aquisitivo, períodos de gozo e aos prazos para comunicação e 
pagamento ao empregado.

 3. Férias Coletivas
No caso das férias coletivas estas também seguirão as regras 
determinadas pela CLT e eventual regramento em norma coletiva, devendo 
ser observados os períodos de concessão e os prazos para a comunicação 
dos empregados, do sindicato laboral e do Ministério da Economia.

 4. Antecipação de Feriados
Não é permitida a antecipação dos feriados mediante a simples 
comunicação do empregado. 

 5. Banco de Horas
O banco de horas pactuado através de acordo individual é limitado ao 
período de 06 meses, conforme estabelecido pela CLT, não sendo mais 
possível estabelecer pelo prazo de 18 meses, conforme previa a Medida 
Provisória n. 927.

 6. Exigências Administrativas em Segurança e Saúde do 
Trabalho
As regras de saúde e segurança do trabalho estabelecidas na CLT e nas 

Normas Regulamentadoras – NRs são aplicadas na íntegra, 
retomando-se a necessidade de realização de exames médicos e dos 
treinamentos obrigatórios.

Lei n. 14.020/2020 (Conversão da MP 936) – Redução de Salário e 
Suspensão de Contrato de Trabalho

Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda

A Medida Provisória n. 936 disponibilizou ao empregador a opção de 
adotar a i. redução proporcional da jornada e salário e a ii. suspensão do 
contrato de trabalho, mediante o pagamento de iii. Benefício Emergencial 
de Preservação do Emprego e da Renda, e ajustado mediante acordo 
individual ou convenção coletiva. Ato contínuo, a Medida Provisória 936 
foi convertida na Lei 14.020, de 06 de julho de 2020, ratificando as 
disposições daquela medida provisória e acrescentando alguns pontos 
relevantes que também destacaremos a seguir.

 2. Redução Proporcional de Jornada e Salário
Fica autorizada a redução proporcional de jornada de trabalho e salário 
dos empregados de forma setorial, departamental, parcial ou na 
totalidade dos postos de trabalho, com a preservação do salário-hora e 
com a compensação da renda dos empregados através do recebimento 
de “Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda” 
custeado pelo Governo Federal e que será pago durante o período 
acordado para a redução. (Alterado pela Lei 14.020/2020)

 2.1. Período de Redução Proporcional
O período de redução proporcional de jornada e salário não poderá 
exceder a 120 dias. (Alterado pelo Decreto 10.422/2020)

 2.2. Percentual de Redução Proporcional da Jornada e Salário
Poderá ser estabelecida redução proporcional de jornada e salário nos 
percentuais de 25%, 50% e 70%, sendo que percentuais diferentes poderão 
ser estabelecidos através de convenção ou acordo coletivo.

 2.3. Valor do Benefício Emergencial
O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e Renda será 
equivalente ao valor do seguro-desemprego que o empregado teria direito, 

porém calculado mediante a aplicação do mesmo percentual de redução 
da jornada e salário. 

Nos casos em que forem estabelecidos em convenção ou acordo coletivo 
percentuais diferentes de 25%, 50% e 70%, o valor do Benefício Emergencial 
será calculado mediante a redução daqueles percentuais incidentes sobre 
o valor do seguro-desemprego que o empregado teria direito, conforme 
tabela abaixo:

O pagamento da primeira parcela será em 30 dias, contada da data de 
celebração do acordo, e será pago apenas em relação ao período de 
redução proporcional da jornada e salário.

 3. Suspensão do Contrato de Trabalho
O Empregador poderá promover a suspensão do contrato de trabalho de 
seus empregados de forma setorial, departamental, parcial ou na 
totalidade dos postos de trabalho, pelo período de até 120 dias, garantida a 
renda destes empregados através da concessão de Benefício Emergencial 
de Preservação de Emprego e Renda pelo Governo Federal e a manutenção 
dos benefícios a eles concedidos pelo empregador. (Alterado pela Lei 
14.020/2020 e Decreto 10.422/2020)

 3.1. Período de Suspensão do Contrato de Trabalho
Suspensão pelo período de até 120 dias, o qual poderá ser fracionado em 
períodos sucessivos e intercalados, respeitado o período mínimo de 10 
dias. (Alterado pela Lei 14.020/2020 e Decreto 10.422/2020)

 3.2. Valor do Benefício Emergencial
Durante a suspensão do contrato de trabalho o empregado receberá 
“Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e Renda” conforme a 
receita bruta da empresa no ano-calendário de 2019:

a) Receita bruta de até R$4.800.000,00, o empregado receberá benefício 
de 100% do valor do seguro-desemprego que teria direito;

b) Receita bruta acima de R$4.800.000,00, o empregado receberá 
benefício de R$70% do valor do seguro-desemprego que o empregado teria 
direito, acrescido de ajuda compensatória paga pelo empregador calculada 
no percentual de 30% sobre o salário do empregado;

Ainda, durante a suspensão do contrato de trabalho as empresas deverão 
manter os benefícios normalmente fornecidos aos empregados.
O pagamento da primeira parcela será em 30 dias, contada da data de 
celebração do acordo, e será pago apenas em relação ao período de 
suspensão do contrato de trabalho.

 3.3. Curso ou Programa de Qualificação Profissional
O oferecimento de curso ou programa de qualificação profissional é 
facultativo, entretanto, caso o empregador opte por oferecer este benefício 
ao empregado, o curso ou programa deverá ser na modalidade não 
presencial e ter a duração não inferior a 01 mês e nem superior a 03 meses.

 3.4. Proibição de Prestar Serviços Durante a Suspensão
É expressamente proibido que durante a suspensão do contrato de trabalho 
o empregado preste serviços ao empregador, seja por meio de teletrabalho 
ou remoto, sob pena de descaracterizar a suspensão do contrato de 
trabalho e ser obrigado a pagar integralmente a remuneração do período, 
sem prejuízo da aplicação de multa legal e sanções previstas no acordo ou 
convenção coletiva.

 4. Ajuda Compensatória Paga pelo Empregador
Durante o período de redução proporcional da jornada e do salário ou de 
suspensão do contrato de trabalho, o empregador poderá efetuar o 
pagamento de ajuda compensatória ao empregado, o que deverá constar 
expressamente no acordo individual ou na negociação coletiva e possuirá 
natureza indenizatória.

Ainda, esta ajuda compensatória não integrará a base de cálculo da 
contribuição previdenciária e demais tributos incidentes sobre a folha de 
pagamento, imposto de renda do empregado beneficiário e do FGTS. Para 
as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, também poderá ser 
considerada como despesa operacional dedutível na determinação do 
lucro real e da base de cálculo da CSLL. (Alterado pela Lei 14.020/2020)

 5. Acordo Individual ou Convenção Coletiva
O Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda trouxe a 
possibilidade de se acordar a redução proporcional de jornada e salário e 
a suspensão do contrato de trabalho, entretanto, conforme o salário e grau 
de formação do empregado, o empregador poderá se utilizar de acordo 
individual ou negociação coletiva com o sindicato.

 5.1. Acordo Individual
Empresa e empregado poderão negociar a redução proporcional de 
jornada e salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho nas 
seguintes hipóteses:

a) Se empregado receber salário de até R$3.135,00 e a empresa teve 
renda bruta anual igual ou inferior a R$4.800.000,00 no ano-calendário de 
2019; 
b) Se o empregado receber salário de até R$2.090,00 e a empresa teve 
renda bruta anual superior a R$4.800.000,00 no ano-calendário de 2019; 
(Acrescentado pela Lei 14.020/2020)
c) Se o empregado for hipersuficiente, ou seja, recebe salário acima de 
R$12.202,12 e possui diploma de curso superior;
d) Quando a redução proporcional de jornada e salário for no percentual 
de 25%, independentemente, do salário do empregado.

O acordo individual pactuando a redução proporcional de jornada e salário 
ou a suspensão do contrato de trabalho deverá ser encaminhado ao 
empregado com antecedência mínima de 02 dias corridos. 

A empresa deverá informar ao Sindicato laboral no prazo de 10 dias da 
celebração do acordo individual.

 ADI 6.363 – Medida Cautelar: Constitucionalidade do Acordo Individual
 No dia 17/04/2020, o Plenário do STF proferiu decisão no sentido de afastar  
 a medida cautelar pela inconstitucionalidade do acordo individual para ajuste  
 entre empresa e empregados da redução proporcional de jornada e salário e  
 de suspensão do contrato de trabalho. 
 O Plenário do STF julgou como válidas as regras previstas na MP 936,  tendo  
 em vista a situação emergencial e transitória, decidindo que a exigência de  
 intervenção do sindicato em todas os acordos individuais poderia frustrar a  

 proteção ao emprego, inclusive pela dificuldade dos sindicatos    
 acompanharem o imenso volume de acordos resultantes da crise sanitária,  
 econômica e humanitária trazida pela pandemia. 
 A decisão do STF sobre a medida cautelar embora sinalize a direção e   
 posicionamento da corte sobre matéria, esta voltará a ser apreciada na   
 decisão final da ADI 6363. Ainda, tal posicionamento não impede o   
 questionamento de acordos individuais perante a Justiça do Trabalho e não é  
 garantia de decisão favorável às empresas em primeira e segunda instância. 
 Neste ponto, caso a empresa tenha a possibilidade de fazer a redução   
 proporcional da jornada e salário ou suspensão do contrato de trabalho   
 através de acordo coletivo, evitará o risco de uma rediscussão da questão  
 constitucional envolvendo o acordo individual em demandas judiciais   
 interpostas pelos empregados.

 5.1.1. Empregado Aposentado
O empregado aposentado não possui direito ao recebimento do “Benefício 
Emergencial de Preservação do Emprego e Renda”, pois já recebem 
benefício previdenciário de prestação continuada. 

Assim, a negociação através de acordo individual para a redução de 
jornada ou suspensão do contrato de trabalho do trabalhador aposentado 
fica condicionada ao empregador efetuar o pagamento da ajuda 
compensatória mensal em valor equivalente ao benefício emergencial que 
o empregado teria direito. (Acrescentado pela Lei 14.020/2020)

 5.2. Convenção e Acordo Coletivo
A convenção e o acordo coletivo poderão ser utilizados para todos os 
empregados, entretanto, 
será obrigatória a negociação coletiva com o sindicato da categoria 
profissional quando a situação do empregado ou a redução de jornada e 
salário não se enquadrar nas hipóteses previstas para a realização de 
acordo individual (item 5.1 acima). 

 5.3. Adequação das Negociações Anteriores
As empresas poderão renegociar, no prazo de 10 dias, a adequação de 
convenções ou acordos coletivos celebrados anteriormente que tenham 
por objeto a redução de salário ou suspensão do contrato de trabalho, 
promovendo adequação aos termos da Lei 14.020/2020. 

 5.4. Solução de Conflito entre Acordo Individual e Norma Coletiva
Se após a celebração de acordo individual sobrevenha convenção ou 
acordo coletivo, serão aplicadas as disposições do acordo individual até a 
data da celebração da norma coletiva, a qual passará a reger a relação 
entre as partes, exceto se as condições do acordo individual forem mais 
favoráveis ao empregado. (Acrescentado pela Lei 14.020/2020)
 
 5.5. Simplificação das Regras e Prazos do Acordo Individual
Os atos necessários para a pactuação dos acordos individuais poderão 
ser realizados por quaisquer meios físicos ou eletrônicos. (Acrescentado 
pela Lei 14.020/2020)

 5.6. Simplificação das Regras e Prazos do Acordo Coletivo
Fica autorizada a utilização de meios eletrônicos para o cumprimento das 
formalidades para a celebração de convenções e acordos coletivos, 
inclusive para convocação, deliberação, decisão, formalização e 
publicidade de convenção ou de acordo coletivo de trabalho. 

De mesma forma, com o intuito de simplificar e agilizar os procedimentos, 
os prazos previstos na CLT para celebração de convenções e acordos 
coletivos ficam reduzidos pela metade.

 6. Garantia Provisória no Emprego
O empregado terá garantia no emprego durante o período de redução 
proporcional da jornada e salário ou de suspensão do contrato de 
trabalho, bem como pelo mesmo período após o encerramento da 
redução ou suspensão acordada. 

Em relação às empregadas gestantes, a garantia provisória no emprego 
referida acima contará somente após o encerramento da estabilidade 
normal concedida às gestantes, ou seja, somando-se os períodos. 
(Acrescentado pela Lei 14.020/2020)

Caso o empregado venha a ser dispensado durante o período de garantida 

provisória no emprego terá direito à indenização calculada sobre o 
período restante de garantia no emprego, conforme abaixo:

A garantia no emprego não se aplica para os casos de pedido de demissão 
e na dispensa por justa causa.

 7. Comunicação ao Ministério da Economia
O empregador deverá comunicar ao Ministério da Economia a celebração 
do acordo para redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou 
de suspensão temporária do contrato de trabalho, no prazo de 10 dias 
contados da assinatura do acordo individual, convenção ou acordo 
coletivo, através do portal empregadorweb.  

Caso não respeite este prazo, a empresa arcará com o pagamento da 
remuneração do empregado até a data da comunicação e o Benefício 
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda será devido apenas 
pelo período restante.

 8. Período Máximo de Redução Proporcional e Suspensão
A redução proporcional da jornada e redução de salários poderá ocorrer de 
forma sucessiva à suspensão do contrato de trabalho e, vice-versa, 
entretanto, a soma dos períodos não poderá superar 120 dias. (Alterado 
pelo Decreto 10.422/2020)

O limite de 120 dias acima se refere à soma de todos os períodos de 
redução proporcional de jornada e de salário ou de suspensão temporária 
do contrato de trabalho utilizados desde a publicação da Medida Provisória 
n. 936.

 9. Do Retorno às Atividades Normais
O restabelecimento da jornada e salário normal e o retorno às atividades 
em caso de suspensão ocorrerá no prazo de 02 dias corridos contados:
• Da data que encerrar o estado de calamidade pública
• Da data que encerrar o período acordado para a redução ou 
suspensão pactuado
• Da data de comunicação do empregador sobre sua decisão de 
antecipar o fim do período de redução ou do período de suspensão 
pactuado

 10. Empregada Gestante
Fica expressamente autorizada a possiblidade das gestantes, inclusive as 
domésticas, a participarem do Programa Emergencial de Manutenção do 
Emprego e Renda. 

Entretanto, as medidas de redução de jornada ou suspensão do contrato 
de trabalho deverão ser interrompidas a partir do momento em que a 
empregada passar a receber o salário-maternidade, o que deverá ser 
comunicado imediatamente pelo empregador ao Ministério da Economia. 
Tal previsão se aplica, também, aos casos de adoção. (Acrescentado pela 
Lei 14.020/2020)

 11. Do Trabalho Intermitente
Os trabalhadores que possuírem contrato de trabalho intermitente 
assinado até a data da publicação da Medida Provisória n. 936, receberá 
benefício emergencial mensal de R$600,00 pelo período de 04 meses a 
partir de 01/04/2020, conforme acréscimo realizado pelo Decreto n. 
10.422/2020.

 12. Empregado Pessoa com Deficiência - PCD
Durante o período que perdurar o estado de calamidade pública 
reconhecido pelo Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020 fica 
proibida a dispensa sem justa causa do empregado pessoa com 
deficiência – PCD. (Acrescentado pela Lei 14.020/2020)

 13. Cancelamento do Aviso Prévio
Visando a preservação de empregos, é possível o cancelamento de 
comum acordo do aviso prévio em curso, permitindo que o empregador e 

empregado adotem as medidas do Programa Emergencial de 
Manutenção do Emprego e da Renda. (Acrescentado pela Lei 
14.020/2020)

 14. Dispensa por Factum Principis
A dispensa de empregados decorrente de paralisação das atividades 
determinada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal para o 
enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia 
do Coronavírus COVID-19 não configura dispensa por factum principis, 
prevista no artigo 486 da CLT. (Acrescentado pela Lei 14.020/2020)

Medida Provisória 944 – Financiamento da Folha de Pagamento
Programa Emergencial de Suporte a Empregos

O Governo Federal buscando minimizar os efeitos da situação de 
calamidade pública e da emergência de saúde pública decorrente do 
Coronavírus (COVID-19) criou o Programa Emergencial de Suporte a 
Empregos, através da destinação de recursos para financiamento da folha 
de pagamento das pequenas e médias empresas, conforme estabelecido 
na Medida Provisória n. 944. 

Tal medida se soma àquelas para manutenção dos empregos já propostas 
através das Medidas Provisórias n. 927 e 936, sendo oportuno destacar os 
seguintes pontos do Programa Emergencial de Suporte a Empregos:

 1. Objetivo
A Programa Emergencial de Suporte à Emprego visa a manutenção dos 
postos de trabalho de empresas de pequenas e médias empresas, através 
do financiamento da folha de pagamento pelo período de 02 meses, 
limitado ao valor de até 02 salários mínimos (R$2.090,00) por empregado.

 2. Requisitos
Como requisito para recebimento da linha de crédito, a empresa precisa ter 
como receita bruta anual entre R$360.000,00 e R$10.000.000,00.

Ainda, a empresa deve possuir o processamento de sua folha de 
pagamento em uma das instituições financeiras que aderirem ao 
Programa Emergencial de Suporte a Empregos.

 3. Taxa de Juros - Prazo de Pagamento
A linha de crédito disponibilizada às empresas terá juros de 3,75% ao ano e 
prazo de 36 meses para pagamento. Ainda, será concedida uma carência de 
06 meses, porém com capitalização de juros neste período.

 4. Solicitação - Repasse dos Valores
A linha de crédito será ofertada diretamente pela instituição financeira que 
processa a folha de pagamento da empresa até o dia 30/06/2020, 
sujeitando-se a requerente aos requisitos de concessão de crédito 
normalmente estabelecidos pela instituição financeira, ou seja, com 
consulta aos órgãos de proteção de crédito na data da solicitação e análise 
de restrição junto ao BACEN nos últimos 06 meses.

Entretanto, fica dispensada a apresentação das certidões normalmente 
exigidas para a concessão de linhas de crédito disponibilizadas pela União 
(Certidão de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa de Débito, Consulta 
no CADIN e comprovante de quitação eleitoral. 

 5. Obrigações das Empresas
Como contrapartida, a empresa se obriga a não despedir seus empregados 
a partir da concessão do crédito até o prazo de 60 dias após o recebimento 
da última parcela da linha de crédito.

Ainda, a empresa se compromete a fornecer informações verídicas e a não 
utilizar os recursos financeiros concedidos para outro fim que não seja o 
pagamento de seus empregados.

 6. Penalidade
Caso não seja observada qualquer uma das obrigações assumidas pela a 
empresa, esta se sujeitará ao vencimento antecipado da dívida. 

Redução de Jornada e Salário Indenização 
≥25% e <50% 50% sobre o salário do período restante de garan�a 
≥50% e <70% 75% sobre o salário do período restante de garan�a 

≥70% 100% sobre o salário do período restante de garan�a 

  

Suspensão do Contrato de Trabalho Indenização de 100% sobre o salário do período 
restante de garan�a 
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Com o intuito de enfrentamento da situação de calamidade pública e de 
emergência de saúde pública, o Governo Federal editou diversas medidas 
para a manutenção de empregos e renda, sendo que algumas já sofreram 
alterações ou perderam sua validade, conforme abaixo:  

• MP 927: Disposições Trabalhistas de Emergência (Perdeu sua 
validade em 19/07/2020)
• Lei n. 14.020/2020 (Conversão da MP 936): Redução Proporcional de 
Jornada e Salário e Suspensão de Contrato e Trabalho
• Decreto n. 10.422/2020: Ampliação dos prazos de Redução 
Proporcional de Jornada e Salário e Suspensão de Contrato e Trabalho 
• MP 944: Financiamento de Folha de Pagamento de Pequenas e 
Médias Empresas

A Comissão de Assuntos Trabalhistas da Divisão Jurídica da Federasul, 
apresenta um compilado destas medidas, bem como dos pontos mais 
relevantes de cada uma delas para a busca de soluções e alternativas à 
manutenção das empresas, empregos e renda, inclusive com os 
acréscimos da Lei n. 14.020/2020 e do Decreto n. 10.422/2020.

Perda de Validade da Medida Provisória 927 – Disposições Trabalhistas

A Medida Provisória n. 927 foi a primeira medida do Governo Federal 
visando o enfrentamento da situação de calamidade pública e da 
emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (COVID-19), a 
qual perdeu sua validade em 19/07/2020, tendo em vista que não foi 
convertida em lei pelo Congresso Nacional. 

A perda de eficácia da medida provisória não convertida em lei não implica 
em nulidade dos atos praticados durante sua vigência, os quais serão 
considerados atos jurídicos perfeitos, podendo, entretanto, o Congresso 
Nacional editar decreto legislativo para regular as relações jurídicas 
decorrentes desta medida provisória que perdeu sua validade.

Neste contexto, a partir de 20/07/2020, as empresas deverão observar a 
legislação trabalhista anterior à Medida Provisória n. 927, sendo relevante 
destacar as alterações mais impactantes nos mecanismos utilizados 
durante o estado de calamidade pública:
   

 1. Teletrabalho
A alteração para o regime de teletrabalho deverá observar as regras 
contidas na CLT, portanto, depende de mútuo acordo entre empresa e 
empregado, registrado em aditivo contratual. Caso a empresa entenda 
unilateralmente pela alteração de regime para o teletrabalho, deverá ser 
garantido ao empregado um período de transição de 15 dias. 

O tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da 
jornada de trabalho normal do empregado será considerado tempo à 
disposição do empregador.

Os estagiários e menores aprendizes não poderão trabalhar em regime de 
teletrabalho.

 2. Férias Individuais
As férias individuais respeitarão as normas estabelecidas pela CLT e 
eventuais disposições em normas coletivas, especialmente, no que tange 
ao período aquisitivo, períodos de gozo e aos prazos para comunicação e 
pagamento ao empregado.

 3. Férias Coletivas
No caso das férias coletivas estas também seguirão as regras 
determinadas pela CLT e eventual regramento em norma coletiva, devendo 
ser observados os períodos de concessão e os prazos para a comunicação 
dos empregados, do sindicato laboral e do Ministério da Economia.

 4. Antecipação de Feriados
Não é permitida a antecipação dos feriados mediante a simples 
comunicação do empregado. 

 5. Banco de Horas
O banco de horas pactuado através de acordo individual é limitado ao 
período de 06 meses, conforme estabelecido pela CLT, não sendo mais 
possível estabelecer pelo prazo de 18 meses, conforme previa a Medida 
Provisória n. 927.

 6. Exigências Administrativas em Segurança e Saúde do 
Trabalho
As regras de saúde e segurança do trabalho estabelecidas na CLT e nas 

Normas Regulamentadoras – NRs são aplicadas na íntegra, 
retomando-se a necessidade de realização de exames médicos e dos 
treinamentos obrigatórios.

Lei n. 14.020/2020 (Conversão da MP 936) – Redução de Salário e 
Suspensão de Contrato de Trabalho

Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda

A Medida Provisória n. 936 disponibilizou ao empregador a opção de 
adotar a i. redução proporcional da jornada e salário e a ii. suspensão do 
contrato de trabalho, mediante o pagamento de iii. Benefício Emergencial 
de Preservação do Emprego e da Renda, e ajustado mediante acordo 
individual ou convenção coletiva. Ato contínuo, a Medida Provisória 936 
foi convertida na Lei 14.020, de 06 de julho de 2020, ratificando as 
disposições daquela medida provisória e acrescentando alguns pontos 
relevantes que também destacaremos a seguir.

 2. Redução Proporcional de Jornada e Salário
Fica autorizada a redução proporcional de jornada de trabalho e salário 
dos empregados de forma setorial, departamental, parcial ou na 
totalidade dos postos de trabalho, com a preservação do salário-hora e 
com a compensação da renda dos empregados através do recebimento 
de “Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda” 
custeado pelo Governo Federal e que será pago durante o período 
acordado para a redução. (Alterado pela Lei 14.020/2020)

 2.1. Período de Redução Proporcional
O período de redução proporcional de jornada e salário não poderá 
exceder a 120 dias. (Alterado pelo Decreto 10.422/2020)

 2.2. Percentual de Redução Proporcional da Jornada e Salário
Poderá ser estabelecida redução proporcional de jornada e salário nos 
percentuais de 25%, 50% e 70%, sendo que percentuais diferentes poderão 
ser estabelecidos através de convenção ou acordo coletivo.

 2.3. Valor do Benefício Emergencial
O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e Renda será 
equivalente ao valor do seguro-desemprego que o empregado teria direito, 

porém calculado mediante a aplicação do mesmo percentual de redução 
da jornada e salário. 

Nos casos em que forem estabelecidos em convenção ou acordo coletivo 
percentuais diferentes de 25%, 50% e 70%, o valor do Benefício Emergencial 
será calculado mediante a redução daqueles percentuais incidentes sobre 
o valor do seguro-desemprego que o empregado teria direito, conforme 
tabela abaixo:

O pagamento da primeira parcela será em 30 dias, contada da data de 
celebração do acordo, e será pago apenas em relação ao período de 
redução proporcional da jornada e salário.

 3. Suspensão do Contrato de Trabalho
O Empregador poderá promover a suspensão do contrato de trabalho de 
seus empregados de forma setorial, departamental, parcial ou na 
totalidade dos postos de trabalho, pelo período de até 120 dias, garantida a 
renda destes empregados através da concessão de Benefício Emergencial 
de Preservação de Emprego e Renda pelo Governo Federal e a manutenção 
dos benefícios a eles concedidos pelo empregador. (Alterado pela Lei 
14.020/2020 e Decreto 10.422/2020)

 3.1. Período de Suspensão do Contrato de Trabalho
Suspensão pelo período de até 120 dias, o qual poderá ser fracionado em 
períodos sucessivos e intercalados, respeitado o período mínimo de 10 
dias. (Alterado pela Lei 14.020/2020 e Decreto 10.422/2020)

 3.2. Valor do Benefício Emergencial
Durante a suspensão do contrato de trabalho o empregado receberá 
“Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e Renda” conforme a 
receita bruta da empresa no ano-calendário de 2019:

a) Receita bruta de até R$4.800.000,00, o empregado receberá benefício 
de 100% do valor do seguro-desemprego que teria direito;

b) Receita bruta acima de R$4.800.000,00, o empregado receberá 
benefício de R$70% do valor do seguro-desemprego que o empregado teria 
direito, acrescido de ajuda compensatória paga pelo empregador calculada 
no percentual de 30% sobre o salário do empregado;

Ainda, durante a suspensão do contrato de trabalho as empresas deverão 
manter os benefícios normalmente fornecidos aos empregados.
O pagamento da primeira parcela será em 30 dias, contada da data de 
celebração do acordo, e será pago apenas em relação ao período de 
suspensão do contrato de trabalho.

 3.3. Curso ou Programa de Qualificação Profissional
O oferecimento de curso ou programa de qualificação profissional é 
facultativo, entretanto, caso o empregador opte por oferecer este benefício 
ao empregado, o curso ou programa deverá ser na modalidade não 
presencial e ter a duração não inferior a 01 mês e nem superior a 03 meses.

 3.4. Proibição de Prestar Serviços Durante a Suspensão
É expressamente proibido que durante a suspensão do contrato de trabalho 
o empregado preste serviços ao empregador, seja por meio de teletrabalho 
ou remoto, sob pena de descaracterizar a suspensão do contrato de 
trabalho e ser obrigado a pagar integralmente a remuneração do período, 
sem prejuízo da aplicação de multa legal e sanções previstas no acordo ou 
convenção coletiva.

 4. Ajuda Compensatória Paga pelo Empregador
Durante o período de redução proporcional da jornada e do salário ou de 
suspensão do contrato de trabalho, o empregador poderá efetuar o 
pagamento de ajuda compensatória ao empregado, o que deverá constar 
expressamente no acordo individual ou na negociação coletiva e possuirá 
natureza indenizatória.

Ainda, esta ajuda compensatória não integrará a base de cálculo da 
contribuição previdenciária e demais tributos incidentes sobre a folha de 
pagamento, imposto de renda do empregado beneficiário e do FGTS. Para 
as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, também poderá ser 
considerada como despesa operacional dedutível na determinação do 
lucro real e da base de cálculo da CSLL. (Alterado pela Lei 14.020/2020)

 5. Acordo Individual ou Convenção Coletiva
O Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda trouxe a 
possibilidade de se acordar a redução proporcional de jornada e salário e 
a suspensão do contrato de trabalho, entretanto, conforme o salário e grau 
de formação do empregado, o empregador poderá se utilizar de acordo 
individual ou negociação coletiva com o sindicato.

 5.1. Acordo Individual
Empresa e empregado poderão negociar a redução proporcional de 
jornada e salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho nas 
seguintes hipóteses:

a) Se empregado receber salário de até R$3.135,00 e a empresa teve 
renda bruta anual igual ou inferior a R$4.800.000,00 no ano-calendário de 
2019; 
b) Se o empregado receber salário de até R$2.090,00 e a empresa teve 
renda bruta anual superior a R$4.800.000,00 no ano-calendário de 2019; 
(Acrescentado pela Lei 14.020/2020)
c) Se o empregado for hipersuficiente, ou seja, recebe salário acima de 
R$12.202,12 e possui diploma de curso superior;
d) Quando a redução proporcional de jornada e salário for no percentual 
de 25%, independentemente, do salário do empregado.

O acordo individual pactuando a redução proporcional de jornada e salário 
ou a suspensão do contrato de trabalho deverá ser encaminhado ao 
empregado com antecedência mínima de 02 dias corridos. 

A empresa deverá informar ao Sindicato laboral no prazo de 10 dias da 
celebração do acordo individual.

 ADI 6.363 – Medida Cautelar: Constitucionalidade do Acordo Individual
 No dia 17/04/2020, o Plenário do STF proferiu decisão no sentido de afastar  
 a medida cautelar pela inconstitucionalidade do acordo individual para ajuste  
 entre empresa e empregados da redução proporcional de jornada e salário e  
 de suspensão do contrato de trabalho. 
 O Plenário do STF julgou como válidas as regras previstas na MP 936,  tendo  
 em vista a situação emergencial e transitória, decidindo que a exigência de  
 intervenção do sindicato em todas os acordos individuais poderia frustrar a  

 proteção ao emprego, inclusive pela dificuldade dos sindicatos    
 acompanharem o imenso volume de acordos resultantes da crise sanitária,  
 econômica e humanitária trazida pela pandemia. 
 A decisão do STF sobre a medida cautelar embora sinalize a direção e   
 posicionamento da corte sobre matéria, esta voltará a ser apreciada na   
 decisão final da ADI 6363. Ainda, tal posicionamento não impede o   
 questionamento de acordos individuais perante a Justiça do Trabalho e não é  
 garantia de decisão favorável às empresas em primeira e segunda instância. 
 Neste ponto, caso a empresa tenha a possibilidade de fazer a redução   
 proporcional da jornada e salário ou suspensão do contrato de trabalho   
 através de acordo coletivo, evitará o risco de uma rediscussão da questão  
 constitucional envolvendo o acordo individual em demandas judiciais   
 interpostas pelos empregados.

 5.1.1. Empregado Aposentado
O empregado aposentado não possui direito ao recebimento do “Benefício 
Emergencial de Preservação do Emprego e Renda”, pois já recebem 
benefício previdenciário de prestação continuada. 

Assim, a negociação através de acordo individual para a redução de 
jornada ou suspensão do contrato de trabalho do trabalhador aposentado 
fica condicionada ao empregador efetuar o pagamento da ajuda 
compensatória mensal em valor equivalente ao benefício emergencial que 
o empregado teria direito. (Acrescentado pela Lei 14.020/2020)

 5.2. Convenção e Acordo Coletivo
A convenção e o acordo coletivo poderão ser utilizados para todos os 
empregados, entretanto, 
será obrigatória a negociação coletiva com o sindicato da categoria 
profissional quando a situação do empregado ou a redução de jornada e 
salário não se enquadrar nas hipóteses previstas para a realização de 
acordo individual (item 5.1 acima). 

 5.3. Adequação das Negociações Anteriores
As empresas poderão renegociar, no prazo de 10 dias, a adequação de 
convenções ou acordos coletivos celebrados anteriormente que tenham 
por objeto a redução de salário ou suspensão do contrato de trabalho, 
promovendo adequação aos termos da Lei 14.020/2020. 

 5.4. Solução de Conflito entre Acordo Individual e Norma Coletiva
Se após a celebração de acordo individual sobrevenha convenção ou 
acordo coletivo, serão aplicadas as disposições do acordo individual até a 
data da celebração da norma coletiva, a qual passará a reger a relação 
entre as partes, exceto se as condições do acordo individual forem mais 
favoráveis ao empregado. (Acrescentado pela Lei 14.020/2020)
 
 5.5. Simplificação das Regras e Prazos do Acordo Individual
Os atos necessários para a pactuação dos acordos individuais poderão 
ser realizados por quaisquer meios físicos ou eletrônicos. (Acrescentado 
pela Lei 14.020/2020)

 5.6. Simplificação das Regras e Prazos do Acordo Coletivo
Fica autorizada a utilização de meios eletrônicos para o cumprimento das 
formalidades para a celebração de convenções e acordos coletivos, 
inclusive para convocação, deliberação, decisão, formalização e 
publicidade de convenção ou de acordo coletivo de trabalho. 

De mesma forma, com o intuito de simplificar e agilizar os procedimentos, 
os prazos previstos na CLT para celebração de convenções e acordos 
coletivos ficam reduzidos pela metade.

 6. Garantia Provisória no Emprego
O empregado terá garantia no emprego durante o período de redução 
proporcional da jornada e salário ou de suspensão do contrato de 
trabalho, bem como pelo mesmo período após o encerramento da 
redução ou suspensão acordada. 

Em relação às empregadas gestantes, a garantia provisória no emprego 
referida acima contará somente após o encerramento da estabilidade 
normal concedida às gestantes, ou seja, somando-se os períodos. 
(Acrescentado pela Lei 14.020/2020)

Caso o empregado venha a ser dispensado durante o período de garantida 

provisória no emprego terá direito à indenização calculada sobre o 
período restante de garantia no emprego, conforme abaixo:

A garantia no emprego não se aplica para os casos de pedido de demissão 
e na dispensa por justa causa.

 7. Comunicação ao Ministério da Economia
O empregador deverá comunicar ao Ministério da Economia a celebração 
do acordo para redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou 
de suspensão temporária do contrato de trabalho, no prazo de 10 dias 
contados da assinatura do acordo individual, convenção ou acordo 
coletivo, através do portal empregadorweb.  

Caso não respeite este prazo, a empresa arcará com o pagamento da 
remuneração do empregado até a data da comunicação e o Benefício 
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda será devido apenas 
pelo período restante.

 8. Período Máximo de Redução Proporcional e Suspensão
A redução proporcional da jornada e redução de salários poderá ocorrer de 
forma sucessiva à suspensão do contrato de trabalho e, vice-versa, 
entretanto, a soma dos períodos não poderá superar 120 dias. (Alterado 
pelo Decreto 10.422/2020)

O limite de 120 dias acima se refere à soma de todos os períodos de 
redução proporcional de jornada e de salário ou de suspensão temporária 
do contrato de trabalho utilizados desde a publicação da Medida Provisória 
n. 936.

 9. Do Retorno às Atividades Normais
O restabelecimento da jornada e salário normal e o retorno às atividades 
em caso de suspensão ocorrerá no prazo de 02 dias corridos contados:
• Da data que encerrar o estado de calamidade pública
• Da data que encerrar o período acordado para a redução ou 
suspensão pactuado
• Da data de comunicação do empregador sobre sua decisão de 
antecipar o fim do período de redução ou do período de suspensão 
pactuado

 10. Empregada Gestante
Fica expressamente autorizada a possiblidade das gestantes, inclusive as 
domésticas, a participarem do Programa Emergencial de Manutenção do 
Emprego e Renda. 

Entretanto, as medidas de redução de jornada ou suspensão do contrato 
de trabalho deverão ser interrompidas a partir do momento em que a 
empregada passar a receber o salário-maternidade, o que deverá ser 
comunicado imediatamente pelo empregador ao Ministério da Economia. 
Tal previsão se aplica, também, aos casos de adoção. (Acrescentado pela 
Lei 14.020/2020)

 11. Do Trabalho Intermitente
Os trabalhadores que possuírem contrato de trabalho intermitente 
assinado até a data da publicação da Medida Provisória n. 936, receberá 
benefício emergencial mensal de R$600,00 pelo período de 04 meses a 
partir de 01/04/2020, conforme acréscimo realizado pelo Decreto n. 
10.422/2020.

 12. Empregado Pessoa com Deficiência - PCD
Durante o período que perdurar o estado de calamidade pública 
reconhecido pelo Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020 fica 
proibida a dispensa sem justa causa do empregado pessoa com 
deficiência – PCD. (Acrescentado pela Lei 14.020/2020)

 13. Cancelamento do Aviso Prévio
Visando a preservação de empregos, é possível o cancelamento de 
comum acordo do aviso prévio em curso, permitindo que o empregador e 

empregado adotem as medidas do Programa Emergencial de 
Manutenção do Emprego e da Renda. (Acrescentado pela Lei 
14.020/2020)

 14. Dispensa por Factum Principis
A dispensa de empregados decorrente de paralisação das atividades 
determinada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal para o 
enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia 
do Coronavírus COVID-19 não configura dispensa por factum principis, 
prevista no artigo 486 da CLT. (Acrescentado pela Lei 14.020/2020)

Medida Provisória 944 – Financiamento da Folha de Pagamento
Programa Emergencial de Suporte a Empregos

O Governo Federal buscando minimizar os efeitos da situação de 
calamidade pública e da emergência de saúde pública decorrente do 
Coronavírus (COVID-19) criou o Programa Emergencial de Suporte a 
Empregos, através da destinação de recursos para financiamento da folha 
de pagamento das pequenas e médias empresas, conforme estabelecido 
na Medida Provisória n. 944. 

Tal medida se soma àquelas para manutenção dos empregos já propostas 
através das Medidas Provisórias n. 927 e 936, sendo oportuno destacar os 
seguintes pontos do Programa Emergencial de Suporte a Empregos:

 1. Objetivo
A Programa Emergencial de Suporte à Emprego visa a manutenção dos 
postos de trabalho de empresas de pequenas e médias empresas, através 
do financiamento da folha de pagamento pelo período de 02 meses, 
limitado ao valor de até 02 salários mínimos (R$2.090,00) por empregado.

 2. Requisitos
Como requisito para recebimento da linha de crédito, a empresa precisa ter 
como receita bruta anual entre R$360.000,00 e R$10.000.000,00.

Ainda, a empresa deve possuir o processamento de sua folha de 
pagamento em uma das instituições financeiras que aderirem ao 
Programa Emergencial de Suporte a Empregos.

 3. Taxa de Juros - Prazo de Pagamento
A linha de crédito disponibilizada às empresas terá juros de 3,75% ao ano e 
prazo de 36 meses para pagamento. Ainda, será concedida uma carência de 
06 meses, porém com capitalização de juros neste período.

 4. Solicitação - Repasse dos Valores
A linha de crédito será ofertada diretamente pela instituição financeira que 
processa a folha de pagamento da empresa até o dia 30/06/2020, 
sujeitando-se a requerente aos requisitos de concessão de crédito 
normalmente estabelecidos pela instituição financeira, ou seja, com 
consulta aos órgãos de proteção de crédito na data da solicitação e análise 
de restrição junto ao BACEN nos últimos 06 meses.

Entretanto, fica dispensada a apresentação das certidões normalmente 
exigidas para a concessão de linhas de crédito disponibilizadas pela União 
(Certidão de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa de Débito, Consulta 
no CADIN e comprovante de quitação eleitoral. 

 5. Obrigações das Empresas
Como contrapartida, a empresa se obriga a não despedir seus empregados 
a partir da concessão do crédito até o prazo de 60 dias após o recebimento 
da última parcela da linha de crédito.

Ainda, a empresa se compromete a fornecer informações verídicas e a não 
utilizar os recursos financeiros concedidos para outro fim que não seja o 
pagamento de seus empregados.

 6. Penalidade
Caso não seja observada qualquer uma das obrigações assumidas pela a 
empresa, esta se sujeitará ao vencimento antecipado da dívida. 
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Com o intuito de enfrentamento da situação de calamidade pública e de 
emergência de saúde pública, o Governo Federal editou diversas medidas 
para a manutenção de empregos e renda, sendo que algumas já sofreram 
alterações ou perderam sua validade, conforme abaixo:  

• MP 927: Disposições Trabalhistas de Emergência (Perdeu sua 
validade em 19/07/2020)
• Lei n. 14.020/2020 (Conversão da MP 936): Redução Proporcional de 
Jornada e Salário e Suspensão de Contrato e Trabalho
• Decreto n. 10.422/2020: Ampliação dos prazos de Redução 
Proporcional de Jornada e Salário e Suspensão de Contrato e Trabalho 
• MP 944: Financiamento de Folha de Pagamento de Pequenas e 
Médias Empresas

A Comissão de Assuntos Trabalhistas da Divisão Jurídica da Federasul, 
apresenta um compilado destas medidas, bem como dos pontos mais 
relevantes de cada uma delas para a busca de soluções e alternativas à 
manutenção das empresas, empregos e renda, inclusive com os 
acréscimos da Lei n. 14.020/2020 e do Decreto n. 10.422/2020.

Perda de Validade da Medida Provisória 927 – Disposições Trabalhistas

A Medida Provisória n. 927 foi a primeira medida do Governo Federal 
visando o enfrentamento da situação de calamidade pública e da 
emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (COVID-19), a 
qual perdeu sua validade em 19/07/2020, tendo em vista que não foi 
convertida em lei pelo Congresso Nacional. 

A perda de eficácia da medida provisória não convertida em lei não implica 
em nulidade dos atos praticados durante sua vigência, os quais serão 
considerados atos jurídicos perfeitos, podendo, entretanto, o Congresso 
Nacional editar decreto legislativo para regular as relações jurídicas 
decorrentes desta medida provisória que perdeu sua validade.

Neste contexto, a partir de 20/07/2020, as empresas deverão observar a 
legislação trabalhista anterior à Medida Provisória n. 927, sendo relevante 
destacar as alterações mais impactantes nos mecanismos utilizados 
durante o estado de calamidade pública:
   

 1. Teletrabalho
A alteração para o regime de teletrabalho deverá observar as regras 
contidas na CLT, portanto, depende de mútuo acordo entre empresa e 
empregado, registrado em aditivo contratual. Caso a empresa entenda 
unilateralmente pela alteração de regime para o teletrabalho, deverá ser 
garantido ao empregado um período de transição de 15 dias. 

O tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da 
jornada de trabalho normal do empregado será considerado tempo à 
disposição do empregador.

Os estagiários e menores aprendizes não poderão trabalhar em regime de 
teletrabalho.

 2. Férias Individuais
As férias individuais respeitarão as normas estabelecidas pela CLT e 
eventuais disposições em normas coletivas, especialmente, no que tange 
ao período aquisitivo, períodos de gozo e aos prazos para comunicação e 
pagamento ao empregado.

 3. Férias Coletivas
No caso das férias coletivas estas também seguirão as regras 
determinadas pela CLT e eventual regramento em norma coletiva, devendo 
ser observados os períodos de concessão e os prazos para a comunicação 
dos empregados, do sindicato laboral e do Ministério da Economia.

 4. Antecipação de Feriados
Não é permitida a antecipação dos feriados mediante a simples 
comunicação do empregado. 

 5. Banco de Horas
O banco de horas pactuado através de acordo individual é limitado ao 
período de 06 meses, conforme estabelecido pela CLT, não sendo mais 
possível estabelecer pelo prazo de 18 meses, conforme previa a Medida 
Provisória n. 927.

 6. Exigências Administrativas em Segurança e Saúde do 
Trabalho
As regras de saúde e segurança do trabalho estabelecidas na CLT e nas 

Normas Regulamentadoras – NRs são aplicadas na íntegra, 
retomando-se a necessidade de realização de exames médicos e dos 
treinamentos obrigatórios.

Lei n. 14.020/2020 (Conversão da MP 936) – Redução de Salário e 
Suspensão de Contrato de Trabalho

Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda

A Medida Provisória n. 936 disponibilizou ao empregador a opção de 
adotar a i. redução proporcional da jornada e salário e a ii. suspensão do 
contrato de trabalho, mediante o pagamento de iii. Benefício Emergencial 
de Preservação do Emprego e da Renda, e ajustado mediante acordo 
individual ou convenção coletiva. Ato contínuo, a Medida Provisória 936 
foi convertida na Lei 14.020, de 06 de julho de 2020, ratificando as 
disposições daquela medida provisória e acrescentando alguns pontos 
relevantes que também destacaremos a seguir.

 2. Redução Proporcional de Jornada e Salário
Fica autorizada a redução proporcional de jornada de trabalho e salário 
dos empregados de forma setorial, departamental, parcial ou na 
totalidade dos postos de trabalho, com a preservação do salário-hora e 
com a compensação da renda dos empregados através do recebimento 
de “Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda” 
custeado pelo Governo Federal e que será pago durante o período 
acordado para a redução. (Alterado pela Lei 14.020/2020)

 2.1. Período de Redução Proporcional
O período de redução proporcional de jornada e salário não poderá 
exceder a 120 dias. (Alterado pelo Decreto 10.422/2020)

 2.2. Percentual de Redução Proporcional da Jornada e Salário
Poderá ser estabelecida redução proporcional de jornada e salário nos 
percentuais de 25%, 50% e 70%, sendo que percentuais diferentes poderão 
ser estabelecidos através de convenção ou acordo coletivo.

 2.3. Valor do Benefício Emergencial
O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e Renda será 
equivalente ao valor do seguro-desemprego que o empregado teria direito, 

porém calculado mediante a aplicação do mesmo percentual de redução 
da jornada e salário. 

Nos casos em que forem estabelecidos em convenção ou acordo coletivo 
percentuais diferentes de 25%, 50% e 70%, o valor do Benefício Emergencial 
será calculado mediante a redução daqueles percentuais incidentes sobre 
o valor do seguro-desemprego que o empregado teria direito, conforme 
tabela abaixo:

O pagamento da primeira parcela será em 30 dias, contada da data de 
celebração do acordo, e será pago apenas em relação ao período de 
redução proporcional da jornada e salário.

 3. Suspensão do Contrato de Trabalho
O Empregador poderá promover a suspensão do contrato de trabalho de 
seus empregados de forma setorial, departamental, parcial ou na 
totalidade dos postos de trabalho, pelo período de até 120 dias, garantida a 
renda destes empregados através da concessão de Benefício Emergencial 
de Preservação de Emprego e Renda pelo Governo Federal e a manutenção 
dos benefícios a eles concedidos pelo empregador. (Alterado pela Lei 
14.020/2020 e Decreto 10.422/2020)

 3.1. Período de Suspensão do Contrato de Trabalho
Suspensão pelo período de até 120 dias, o qual poderá ser fracionado em 
períodos sucessivos e intercalados, respeitado o período mínimo de 10 
dias. (Alterado pela Lei 14.020/2020 e Decreto 10.422/2020)

 3.2. Valor do Benefício Emergencial
Durante a suspensão do contrato de trabalho o empregado receberá 
“Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e Renda” conforme a 
receita bruta da empresa no ano-calendário de 2019:

a) Receita bruta de até R$4.800.000,00, o empregado receberá benefício 
de 100% do valor do seguro-desemprego que teria direito;

b) Receita bruta acima de R$4.800.000,00, o empregado receberá 
benefício de R$70% do valor do seguro-desemprego que o empregado teria 
direito, acrescido de ajuda compensatória paga pelo empregador calculada 
no percentual de 30% sobre o salário do empregado;

Ainda, durante a suspensão do contrato de trabalho as empresas deverão 
manter os benefícios normalmente fornecidos aos empregados.
O pagamento da primeira parcela será em 30 dias, contada da data de 
celebração do acordo, e será pago apenas em relação ao período de 
suspensão do contrato de trabalho.

 3.3. Curso ou Programa de Qualificação Profissional
O oferecimento de curso ou programa de qualificação profissional é 
facultativo, entretanto, caso o empregador opte por oferecer este benefício 
ao empregado, o curso ou programa deverá ser na modalidade não 
presencial e ter a duração não inferior a 01 mês e nem superior a 03 meses.

 3.4. Proibição de Prestar Serviços Durante a Suspensão
É expressamente proibido que durante a suspensão do contrato de trabalho 
o empregado preste serviços ao empregador, seja por meio de teletrabalho 
ou remoto, sob pena de descaracterizar a suspensão do contrato de 
trabalho e ser obrigado a pagar integralmente a remuneração do período, 
sem prejuízo da aplicação de multa legal e sanções previstas no acordo ou 
convenção coletiva.

 4. Ajuda Compensatória Paga pelo Empregador
Durante o período de redução proporcional da jornada e do salário ou de 
suspensão do contrato de trabalho, o empregador poderá efetuar o 
pagamento de ajuda compensatória ao empregado, o que deverá constar 
expressamente no acordo individual ou na negociação coletiva e possuirá 
natureza indenizatória.

Ainda, esta ajuda compensatória não integrará a base de cálculo da 
contribuição previdenciária e demais tributos incidentes sobre a folha de 
pagamento, imposto de renda do empregado beneficiário e do FGTS. Para 
as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, também poderá ser 
considerada como despesa operacional dedutível na determinação do 
lucro real e da base de cálculo da CSLL. (Alterado pela Lei 14.020/2020)

 5. Acordo Individual ou Convenção Coletiva
O Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda trouxe a 
possibilidade de se acordar a redução proporcional de jornada e salário e 
a suspensão do contrato de trabalho, entretanto, conforme o salário e grau 
de formação do empregado, o empregador poderá se utilizar de acordo 
individual ou negociação coletiva com o sindicato.

 5.1. Acordo Individual
Empresa e empregado poderão negociar a redução proporcional de 
jornada e salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho nas 
seguintes hipóteses:

a) Se empregado receber salário de até R$3.135,00 e a empresa teve 
renda bruta anual igual ou inferior a R$4.800.000,00 no ano-calendário de 
2019; 
b) Se o empregado receber salário de até R$2.090,00 e a empresa teve 
renda bruta anual superior a R$4.800.000,00 no ano-calendário de 2019; 
(Acrescentado pela Lei 14.020/2020)
c) Se o empregado for hipersuficiente, ou seja, recebe salário acima de 
R$12.202,12 e possui diploma de curso superior;
d) Quando a redução proporcional de jornada e salário for no percentual 
de 25%, independentemente, do salário do empregado.

O acordo individual pactuando a redução proporcional de jornada e salário 
ou a suspensão do contrato de trabalho deverá ser encaminhado ao 
empregado com antecedência mínima de 02 dias corridos. 

A empresa deverá informar ao Sindicato laboral no prazo de 10 dias da 
celebração do acordo individual.

 ADI 6.363 – Medida Cautelar: Constitucionalidade do Acordo Individual
 No dia 17/04/2020, o Plenário do STF proferiu decisão no sentido de afastar  
 a medida cautelar pela inconstitucionalidade do acordo individual para ajuste  
 entre empresa e empregados da redução proporcional de jornada e salário e  
 de suspensão do contrato de trabalho. 
 O Plenário do STF julgou como válidas as regras previstas na MP 936,  tendo  
 em vista a situação emergencial e transitória, decidindo que a exigência de  
 intervenção do sindicato em todas os acordos individuais poderia frustrar a  

 proteção ao emprego, inclusive pela dificuldade dos sindicatos    
 acompanharem o imenso volume de acordos resultantes da crise sanitária,  
 econômica e humanitária trazida pela pandemia. 
 A decisão do STF sobre a medida cautelar embora sinalize a direção e   
 posicionamento da corte sobre matéria, esta voltará a ser apreciada na   
 decisão final da ADI 6363. Ainda, tal posicionamento não impede o   
 questionamento de acordos individuais perante a Justiça do Trabalho e não é  
 garantia de decisão favorável às empresas em primeira e segunda instância. 
 Neste ponto, caso a empresa tenha a possibilidade de fazer a redução   
 proporcional da jornada e salário ou suspensão do contrato de trabalho   
 através de acordo coletivo, evitará o risco de uma rediscussão da questão  
 constitucional envolvendo o acordo individual em demandas judiciais   
 interpostas pelos empregados.

 5.1.1. Empregado Aposentado
O empregado aposentado não possui direito ao recebimento do “Benefício 
Emergencial de Preservação do Emprego e Renda”, pois já recebem 
benefício previdenciário de prestação continuada. 

Assim, a negociação através de acordo individual para a redução de 
jornada ou suspensão do contrato de trabalho do trabalhador aposentado 
fica condicionada ao empregador efetuar o pagamento da ajuda 
compensatória mensal em valor equivalente ao benefício emergencial que 
o empregado teria direito. (Acrescentado pela Lei 14.020/2020)

 5.2. Convenção e Acordo Coletivo
A convenção e o acordo coletivo poderão ser utilizados para todos os 
empregados, entretanto, 
será obrigatória a negociação coletiva com o sindicato da categoria 
profissional quando a situação do empregado ou a redução de jornada e 
salário não se enquadrar nas hipóteses previstas para a realização de 
acordo individual (item 5.1 acima). 

 5.3. Adequação das Negociações Anteriores
As empresas poderão renegociar, no prazo de 10 dias, a adequação de 
convenções ou acordos coletivos celebrados anteriormente que tenham 
por objeto a redução de salário ou suspensão do contrato de trabalho, 
promovendo adequação aos termos da Lei 14.020/2020. 

 5.4. Solução de Conflito entre Acordo Individual e Norma Coletiva
Se após a celebração de acordo individual sobrevenha convenção ou 
acordo coletivo, serão aplicadas as disposições do acordo individual até a 
data da celebração da norma coletiva, a qual passará a reger a relação 
entre as partes, exceto se as condições do acordo individual forem mais 
favoráveis ao empregado. (Acrescentado pela Lei 14.020/2020)
 
 5.5. Simplificação das Regras e Prazos do Acordo Individual
Os atos necessários para a pactuação dos acordos individuais poderão 
ser realizados por quaisquer meios físicos ou eletrônicos. (Acrescentado 
pela Lei 14.020/2020)

 5.6. Simplificação das Regras e Prazos do Acordo Coletivo
Fica autorizada a utilização de meios eletrônicos para o cumprimento das 
formalidades para a celebração de convenções e acordos coletivos, 
inclusive para convocação, deliberação, decisão, formalização e 
publicidade de convenção ou de acordo coletivo de trabalho. 

De mesma forma, com o intuito de simplificar e agilizar os procedimentos, 
os prazos previstos na CLT para celebração de convenções e acordos 
coletivos ficam reduzidos pela metade.

 6. Garantia Provisória no Emprego
O empregado terá garantia no emprego durante o período de redução 
proporcional da jornada e salário ou de suspensão do contrato de 
trabalho, bem como pelo mesmo período após o encerramento da 
redução ou suspensão acordada. 

Em relação às empregadas gestantes, a garantia provisória no emprego 
referida acima contará somente após o encerramento da estabilidade 
normal concedida às gestantes, ou seja, somando-se os períodos. 
(Acrescentado pela Lei 14.020/2020)

Caso o empregado venha a ser dispensado durante o período de garantida 

provisória no emprego terá direito à indenização calculada sobre o 
período restante de garantia no emprego, conforme abaixo:

A garantia no emprego não se aplica para os casos de pedido de demissão 
e na dispensa por justa causa.

 7. Comunicação ao Ministério da Economia
O empregador deverá comunicar ao Ministério da Economia a celebração 
do acordo para redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou 
de suspensão temporária do contrato de trabalho, no prazo de 10 dias 
contados da assinatura do acordo individual, convenção ou acordo 
coletivo, através do portal empregadorweb.  

Caso não respeite este prazo, a empresa arcará com o pagamento da 
remuneração do empregado até a data da comunicação e o Benefício 
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda será devido apenas 
pelo período restante.

 8. Período Máximo de Redução Proporcional e Suspensão
A redução proporcional da jornada e redução de salários poderá ocorrer de 
forma sucessiva à suspensão do contrato de trabalho e, vice-versa, 
entretanto, a soma dos períodos não poderá superar 120 dias. (Alterado 
pelo Decreto 10.422/2020)

O limite de 120 dias acima se refere à soma de todos os períodos de 
redução proporcional de jornada e de salário ou de suspensão temporária 
do contrato de trabalho utilizados desde a publicação da Medida Provisória 
n. 936.

 9. Do Retorno às Atividades Normais
O restabelecimento da jornada e salário normal e o retorno às atividades 
em caso de suspensão ocorrerá no prazo de 02 dias corridos contados:
• Da data que encerrar o estado de calamidade pública
• Da data que encerrar o período acordado para a redução ou 
suspensão pactuado
• Da data de comunicação do empregador sobre sua decisão de 
antecipar o fim do período de redução ou do período de suspensão 
pactuado

 10. Empregada Gestante
Fica expressamente autorizada a possiblidade das gestantes, inclusive as 
domésticas, a participarem do Programa Emergencial de Manutenção do 
Emprego e Renda. 

Entretanto, as medidas de redução de jornada ou suspensão do contrato 
de trabalho deverão ser interrompidas a partir do momento em que a 
empregada passar a receber o salário-maternidade, o que deverá ser 
comunicado imediatamente pelo empregador ao Ministério da Economia. 
Tal previsão se aplica, também, aos casos de adoção. (Acrescentado pela 
Lei 14.020/2020)

 11. Do Trabalho Intermitente
Os trabalhadores que possuírem contrato de trabalho intermitente 
assinado até a data da publicação da Medida Provisória n. 936, receberá 
benefício emergencial mensal de R$600,00 pelo período de 04 meses a 
partir de 01/04/2020, conforme acréscimo realizado pelo Decreto n. 
10.422/2020.

 12. Empregado Pessoa com Deficiência - PCD
Durante o período que perdurar o estado de calamidade pública 
reconhecido pelo Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020 fica 
proibida a dispensa sem justa causa do empregado pessoa com 
deficiência – PCD. (Acrescentado pela Lei 14.020/2020)

 13. Cancelamento do Aviso Prévio
Visando a preservação de empregos, é possível o cancelamento de 
comum acordo do aviso prévio em curso, permitindo que o empregador e 

empregado adotem as medidas do Programa Emergencial de 
Manutenção do Emprego e da Renda. (Acrescentado pela Lei 
14.020/2020)

 14. Dispensa por Factum Principis
A dispensa de empregados decorrente de paralisação das atividades 
determinada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal para o 
enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia 
do Coronavírus COVID-19 não configura dispensa por factum principis, 
prevista no artigo 486 da CLT. (Acrescentado pela Lei 14.020/2020)

Medida Provisória 944 – Financiamento da Folha de Pagamento
Programa Emergencial de Suporte a Empregos

O Governo Federal buscando minimizar os efeitos da situação de 
calamidade pública e da emergência de saúde pública decorrente do 
Coronavírus (COVID-19) criou o Programa Emergencial de Suporte a 
Empregos, através da destinação de recursos para financiamento da folha 
de pagamento das pequenas e médias empresas, conforme estabelecido 
na Medida Provisória n. 944. 

Tal medida se soma àquelas para manutenção dos empregos já propostas 
através das Medidas Provisórias n. 927 e 936, sendo oportuno destacar os 
seguintes pontos do Programa Emergencial de Suporte a Empregos:

 1. Objetivo
A Programa Emergencial de Suporte à Emprego visa a manutenção dos 
postos de trabalho de empresas de pequenas e médias empresas, através 
do financiamento da folha de pagamento pelo período de 02 meses, 
limitado ao valor de até 02 salários mínimos (R$2.090,00) por empregado.

 2. Requisitos
Como requisito para recebimento da linha de crédito, a empresa precisa ter 
como receita bruta anual entre R$360.000,00 e R$10.000.000,00.

Ainda, a empresa deve possuir o processamento de sua folha de 
pagamento em uma das instituições financeiras que aderirem ao 
Programa Emergencial de Suporte a Empregos.

 3. Taxa de Juros - Prazo de Pagamento
A linha de crédito disponibilizada às empresas terá juros de 3,75% ao ano e 
prazo de 36 meses para pagamento. Ainda, será concedida uma carência de 
06 meses, porém com capitalização de juros neste período.

 4. Solicitação - Repasse dos Valores
A linha de crédito será ofertada diretamente pela instituição financeira que 
processa a folha de pagamento da empresa até o dia 30/06/2020, 
sujeitando-se a requerente aos requisitos de concessão de crédito 
normalmente estabelecidos pela instituição financeira, ou seja, com 
consulta aos órgãos de proteção de crédito na data da solicitação e análise 
de restrição junto ao BACEN nos últimos 06 meses.

Entretanto, fica dispensada a apresentação das certidões normalmente 
exigidas para a concessão de linhas de crédito disponibilizadas pela União 
(Certidão de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa de Débito, Consulta 
no CADIN e comprovante de quitação eleitoral. 

 5. Obrigações das Empresas
Como contrapartida, a empresa se obriga a não despedir seus empregados 
a partir da concessão do crédito até o prazo de 60 dias após o recebimento 
da última parcela da linha de crédito.

Ainda, a empresa se compromete a fornecer informações verídicas e a não 
utilizar os recursos financeiros concedidos para outro fim que não seja o 
pagamento de seus empregados.

 6. Penalidade
Caso não seja observada qualquer uma das obrigações assumidas pela a 
empresa, esta se sujeitará ao vencimento antecipado da dívida. 
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Com o intuito de enfrentamento da situação de calamidade pública e de 
emergência de saúde pública, o Governo Federal editou diversas medidas 
para a manutenção de empregos e renda, sendo que algumas já sofreram 
alterações ou perderam sua validade, conforme abaixo:  

• MP 927: Disposições Trabalhistas de Emergência (Perdeu sua 
validade em 19/07/2020)
• Lei n. 14.020/2020 (Conversão da MP 936): Redução Proporcional de 
Jornada e Salário e Suspensão de Contrato e Trabalho
• Decreto n. 10.422/2020: Ampliação dos prazos de Redução 
Proporcional de Jornada e Salário e Suspensão de Contrato e Trabalho 
• MP 944: Financiamento de Folha de Pagamento de Pequenas e 
Médias Empresas

A Comissão de Assuntos Trabalhistas da Divisão Jurídica da Federasul, 
apresenta um compilado destas medidas, bem como dos pontos mais 
relevantes de cada uma delas para a busca de soluções e alternativas à 
manutenção das empresas, empregos e renda, inclusive com os 
acréscimos da Lei n. 14.020/2020 e do Decreto n. 10.422/2020.

Perda de Validade da Medida Provisória 927 – Disposições Trabalhistas

A Medida Provisória n. 927 foi a primeira medida do Governo Federal 
visando o enfrentamento da situação de calamidade pública e da 
emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (COVID-19), a 
qual perdeu sua validade em 19/07/2020, tendo em vista que não foi 
convertida em lei pelo Congresso Nacional. 

A perda de eficácia da medida provisória não convertida em lei não implica 
em nulidade dos atos praticados durante sua vigência, os quais serão 
considerados atos jurídicos perfeitos, podendo, entretanto, o Congresso 
Nacional editar decreto legislativo para regular as relações jurídicas 
decorrentes desta medida provisória que perdeu sua validade.

Neste contexto, a partir de 20/07/2020, as empresas deverão observar a 
legislação trabalhista anterior à Medida Provisória n. 927, sendo relevante 
destacar as alterações mais impactantes nos mecanismos utilizados 
durante o estado de calamidade pública:
   

 1. Teletrabalho
A alteração para o regime de teletrabalho deverá observar as regras 
contidas na CLT, portanto, depende de mútuo acordo entre empresa e 
empregado, registrado em aditivo contratual. Caso a empresa entenda 
unilateralmente pela alteração de regime para o teletrabalho, deverá ser 
garantido ao empregado um período de transição de 15 dias. 

O tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da 
jornada de trabalho normal do empregado será considerado tempo à 
disposição do empregador.

Os estagiários e menores aprendizes não poderão trabalhar em regime de 
teletrabalho.

 2. Férias Individuais
As férias individuais respeitarão as normas estabelecidas pela CLT e 
eventuais disposições em normas coletivas, especialmente, no que tange 
ao período aquisitivo, períodos de gozo e aos prazos para comunicação e 
pagamento ao empregado.

 3. Férias Coletivas
No caso das férias coletivas estas também seguirão as regras 
determinadas pela CLT e eventual regramento em norma coletiva, devendo 
ser observados os períodos de concessão e os prazos para a comunicação 
dos empregados, do sindicato laboral e do Ministério da Economia.

 4. Antecipação de Feriados
Não é permitida a antecipação dos feriados mediante a simples 
comunicação do empregado. 

 5. Banco de Horas
O banco de horas pactuado através de acordo individual é limitado ao 
período de 06 meses, conforme estabelecido pela CLT, não sendo mais 
possível estabelecer pelo prazo de 18 meses, conforme previa a Medida 
Provisória n. 927.

 6. Exigências Administrativas em Segurança e Saúde do 
Trabalho
As regras de saúde e segurança do trabalho estabelecidas na CLT e nas 

Normas Regulamentadoras – NRs são aplicadas na íntegra, 
retomando-se a necessidade de realização de exames médicos e dos 
treinamentos obrigatórios.

Lei n. 14.020/2020 (Conversão da MP 936) – Redução de Salário e 
Suspensão de Contrato de Trabalho

Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda

A Medida Provisória n. 936 disponibilizou ao empregador a opção de 
adotar a i. redução proporcional da jornada e salário e a ii. suspensão do 
contrato de trabalho, mediante o pagamento de iii. Benefício Emergencial 
de Preservação do Emprego e da Renda, e ajustado mediante acordo 
individual ou convenção coletiva. Ato contínuo, a Medida Provisória 936 
foi convertida na Lei 14.020, de 06 de julho de 2020, ratificando as 
disposições daquela medida provisória e acrescentando alguns pontos 
relevantes que também destacaremos a seguir.

 2. Redução Proporcional de Jornada e Salário
Fica autorizada a redução proporcional de jornada de trabalho e salário 
dos empregados de forma setorial, departamental, parcial ou na 
totalidade dos postos de trabalho, com a preservação do salário-hora e 
com a compensação da renda dos empregados através do recebimento 
de “Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda” 
custeado pelo Governo Federal e que será pago durante o período 
acordado para a redução. (Alterado pela Lei 14.020/2020)

 2.1. Período de Redução Proporcional
O período de redução proporcional de jornada e salário não poderá 
exceder a 120 dias. (Alterado pelo Decreto 10.422/2020)

 2.2. Percentual de Redução Proporcional da Jornada e Salário
Poderá ser estabelecida redução proporcional de jornada e salário nos 
percentuais de 25%, 50% e 70%, sendo que percentuais diferentes poderão 
ser estabelecidos através de convenção ou acordo coletivo.

 2.3. Valor do Benefício Emergencial
O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e Renda será 
equivalente ao valor do seguro-desemprego que o empregado teria direito, 

porém calculado mediante a aplicação do mesmo percentual de redução 
da jornada e salário. 

Nos casos em que forem estabelecidos em convenção ou acordo coletivo 
percentuais diferentes de 25%, 50% e 70%, o valor do Benefício Emergencial 
será calculado mediante a redução daqueles percentuais incidentes sobre 
o valor do seguro-desemprego que o empregado teria direito, conforme 
tabela abaixo:

O pagamento da primeira parcela será em 30 dias, contada da data de 
celebração do acordo, e será pago apenas em relação ao período de 
redução proporcional da jornada e salário.

 3. Suspensão do Contrato de Trabalho
O Empregador poderá promover a suspensão do contrato de trabalho de 
seus empregados de forma setorial, departamental, parcial ou na 
totalidade dos postos de trabalho, pelo período de até 120 dias, garantida a 
renda destes empregados através da concessão de Benefício Emergencial 
de Preservação de Emprego e Renda pelo Governo Federal e a manutenção 
dos benefícios a eles concedidos pelo empregador. (Alterado pela Lei 
14.020/2020 e Decreto 10.422/2020)

 3.1. Período de Suspensão do Contrato de Trabalho
Suspensão pelo período de até 120 dias, o qual poderá ser fracionado em 
períodos sucessivos e intercalados, respeitado o período mínimo de 10 
dias. (Alterado pela Lei 14.020/2020 e Decreto 10.422/2020)

 3.2. Valor do Benefício Emergencial
Durante a suspensão do contrato de trabalho o empregado receberá 
“Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e Renda” conforme a 
receita bruta da empresa no ano-calendário de 2019:

a) Receita bruta de até R$4.800.000,00, o empregado receberá benefício 
de 100% do valor do seguro-desemprego que teria direito;

b) Receita bruta acima de R$4.800.000,00, o empregado receberá 
benefício de R$70% do valor do seguro-desemprego que o empregado teria 
direito, acrescido de ajuda compensatória paga pelo empregador calculada 
no percentual de 30% sobre o salário do empregado;

Ainda, durante a suspensão do contrato de trabalho as empresas deverão 
manter os benefícios normalmente fornecidos aos empregados.
O pagamento da primeira parcela será em 30 dias, contada da data de 
celebração do acordo, e será pago apenas em relação ao período de 
suspensão do contrato de trabalho.

 3.3. Curso ou Programa de Qualificação Profissional
O oferecimento de curso ou programa de qualificação profissional é 
facultativo, entretanto, caso o empregador opte por oferecer este benefício 
ao empregado, o curso ou programa deverá ser na modalidade não 
presencial e ter a duração não inferior a 01 mês e nem superior a 03 meses.

 3.4. Proibição de Prestar Serviços Durante a Suspensão
É expressamente proibido que durante a suspensão do contrato de trabalho 
o empregado preste serviços ao empregador, seja por meio de teletrabalho 
ou remoto, sob pena de descaracterizar a suspensão do contrato de 
trabalho e ser obrigado a pagar integralmente a remuneração do período, 
sem prejuízo da aplicação de multa legal e sanções previstas no acordo ou 
convenção coletiva.

 4. Ajuda Compensatória Paga pelo Empregador
Durante o período de redução proporcional da jornada e do salário ou de 
suspensão do contrato de trabalho, o empregador poderá efetuar o 
pagamento de ajuda compensatória ao empregado, o que deverá constar 
expressamente no acordo individual ou na negociação coletiva e possuirá 
natureza indenizatória.

Ainda, esta ajuda compensatória não integrará a base de cálculo da 
contribuição previdenciária e demais tributos incidentes sobre a folha de 
pagamento, imposto de renda do empregado beneficiário e do FGTS. Para 
as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, também poderá ser 
considerada como despesa operacional dedutível na determinação do 
lucro real e da base de cálculo da CSLL. (Alterado pela Lei 14.020/2020)

 5. Acordo Individual ou Convenção Coletiva
O Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda trouxe a 
possibilidade de se acordar a redução proporcional de jornada e salário e 
a suspensão do contrato de trabalho, entretanto, conforme o salário e grau 
de formação do empregado, o empregador poderá se utilizar de acordo 
individual ou negociação coletiva com o sindicato.

 5.1. Acordo Individual
Empresa e empregado poderão negociar a redução proporcional de 
jornada e salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho nas 
seguintes hipóteses:

a) Se empregado receber salário de até R$3.135,00 e a empresa teve 
renda bruta anual igual ou inferior a R$4.800.000,00 no ano-calendário de 
2019; 
b) Se o empregado receber salário de até R$2.090,00 e a empresa teve 
renda bruta anual superior a R$4.800.000,00 no ano-calendário de 2019; 
(Acrescentado pela Lei 14.020/2020)
c) Se o empregado for hipersuficiente, ou seja, recebe salário acima de 
R$12.202,12 e possui diploma de curso superior;
d) Quando a redução proporcional de jornada e salário for no percentual 
de 25%, independentemente, do salário do empregado.

O acordo individual pactuando a redução proporcional de jornada e salário 
ou a suspensão do contrato de trabalho deverá ser encaminhado ao 
empregado com antecedência mínima de 02 dias corridos. 

A empresa deverá informar ao Sindicato laboral no prazo de 10 dias da 
celebração do acordo individual.

 ADI 6.363 – Medida Cautelar: Constitucionalidade do Acordo Individual
 No dia 17/04/2020, o Plenário do STF proferiu decisão no sentido de afastar  
 a medida cautelar pela inconstitucionalidade do acordo individual para ajuste  
 entre empresa e empregados da redução proporcional de jornada e salário e  
 de suspensão do contrato de trabalho. 
 O Plenário do STF julgou como válidas as regras previstas na MP 936,  tendo  
 em vista a situação emergencial e transitória, decidindo que a exigência de  
 intervenção do sindicato em todas os acordos individuais poderia frustrar a  

 proteção ao emprego, inclusive pela dificuldade dos sindicatos    
 acompanharem o imenso volume de acordos resultantes da crise sanitária,  
 econômica e humanitária trazida pela pandemia. 
 A decisão do STF sobre a medida cautelar embora sinalize a direção e   
 posicionamento da corte sobre matéria, esta voltará a ser apreciada na   
 decisão final da ADI 6363. Ainda, tal posicionamento não impede o   
 questionamento de acordos individuais perante a Justiça do Trabalho e não é  
 garantia de decisão favorável às empresas em primeira e segunda instância. 
 Neste ponto, caso a empresa tenha a possibilidade de fazer a redução   
 proporcional da jornada e salário ou suspensão do contrato de trabalho   
 através de acordo coletivo, evitará o risco de uma rediscussão da questão  
 constitucional envolvendo o acordo individual em demandas judiciais   
 interpostas pelos empregados.

 5.1.1. Empregado Aposentado
O empregado aposentado não possui direito ao recebimento do “Benefício 
Emergencial de Preservação do Emprego e Renda”, pois já recebem 
benefício previdenciário de prestação continuada. 

Assim, a negociação através de acordo individual para a redução de 
jornada ou suspensão do contrato de trabalho do trabalhador aposentado 
fica condicionada ao empregador efetuar o pagamento da ajuda 
compensatória mensal em valor equivalente ao benefício emergencial que 
o empregado teria direito. (Acrescentado pela Lei 14.020/2020)

 5.2. Convenção e Acordo Coletivo
A convenção e o acordo coletivo poderão ser utilizados para todos os 
empregados, entretanto, 
será obrigatória a negociação coletiva com o sindicato da categoria 
profissional quando a situação do empregado ou a redução de jornada e 
salário não se enquadrar nas hipóteses previstas para a realização de 
acordo individual (item 5.1 acima). 

 5.3. Adequação das Negociações Anteriores
As empresas poderão renegociar, no prazo de 10 dias, a adequação de 
convenções ou acordos coletivos celebrados anteriormente que tenham 
por objeto a redução de salário ou suspensão do contrato de trabalho, 
promovendo adequação aos termos da Lei 14.020/2020. 

 5.4. Solução de Conflito entre Acordo Individual e Norma Coletiva
Se após a celebração de acordo individual sobrevenha convenção ou 
acordo coletivo, serão aplicadas as disposições do acordo individual até a 
data da celebração da norma coletiva, a qual passará a reger a relação 
entre as partes, exceto se as condições do acordo individual forem mais 
favoráveis ao empregado. (Acrescentado pela Lei 14.020/2020)
 
 5.5. Simplificação das Regras e Prazos do Acordo Individual
Os atos necessários para a pactuação dos acordos individuais poderão 
ser realizados por quaisquer meios físicos ou eletrônicos. (Acrescentado 
pela Lei 14.020/2020)

 5.6. Simplificação das Regras e Prazos do Acordo Coletivo
Fica autorizada a utilização de meios eletrônicos para o cumprimento das 
formalidades para a celebração de convenções e acordos coletivos, 
inclusive para convocação, deliberação, decisão, formalização e 
publicidade de convenção ou de acordo coletivo de trabalho. 

De mesma forma, com o intuito de simplificar e agilizar os procedimentos, 
os prazos previstos na CLT para celebração de convenções e acordos 
coletivos ficam reduzidos pela metade.

 6. Garantia Provisória no Emprego
O empregado terá garantia no emprego durante o período de redução 
proporcional da jornada e salário ou de suspensão do contrato de 
trabalho, bem como pelo mesmo período após o encerramento da 
redução ou suspensão acordada. 

Em relação às empregadas gestantes, a garantia provisória no emprego 
referida acima contará somente após o encerramento da estabilidade 
normal concedida às gestantes, ou seja, somando-se os períodos. 
(Acrescentado pela Lei 14.020/2020)

Caso o empregado venha a ser dispensado durante o período de garantida 

provisória no emprego terá direito à indenização calculada sobre o 
período restante de garantia no emprego, conforme abaixo:

A garantia no emprego não se aplica para os casos de pedido de demissão 
e na dispensa por justa causa.

 7. Comunicação ao Ministério da Economia
O empregador deverá comunicar ao Ministério da Economia a celebração 
do acordo para redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou 
de suspensão temporária do contrato de trabalho, no prazo de 10 dias 
contados da assinatura do acordo individual, convenção ou acordo 
coletivo, através do portal empregadorweb.  

Caso não respeite este prazo, a empresa arcará com o pagamento da 
remuneração do empregado até a data da comunicação e o Benefício 
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda será devido apenas 
pelo período restante.

 8. Período Máximo de Redução Proporcional e Suspensão
A redução proporcional da jornada e redução de salários poderá ocorrer de 
forma sucessiva à suspensão do contrato de trabalho e, vice-versa, 
entretanto, a soma dos períodos não poderá superar 120 dias. (Alterado 
pelo Decreto 10.422/2020)

O limite de 120 dias acima se refere à soma de todos os períodos de 
redução proporcional de jornada e de salário ou de suspensão temporária 
do contrato de trabalho utilizados desde a publicação da Medida Provisória 
n. 936.

 9. Do Retorno às Atividades Normais
O restabelecimento da jornada e salário normal e o retorno às atividades 
em caso de suspensão ocorrerá no prazo de 02 dias corridos contados:
• Da data que encerrar o estado de calamidade pública
• Da data que encerrar o período acordado para a redução ou 
suspensão pactuado
• Da data de comunicação do empregador sobre sua decisão de 
antecipar o fim do período de redução ou do período de suspensão 
pactuado

 10. Empregada Gestante
Fica expressamente autorizada a possiblidade das gestantes, inclusive as 
domésticas, a participarem do Programa Emergencial de Manutenção do 
Emprego e Renda. 

Entretanto, as medidas de redução de jornada ou suspensão do contrato 
de trabalho deverão ser interrompidas a partir do momento em que a 
empregada passar a receber o salário-maternidade, o que deverá ser 
comunicado imediatamente pelo empregador ao Ministério da Economia. 
Tal previsão se aplica, também, aos casos de adoção. (Acrescentado pela 
Lei 14.020/2020)

 11. Do Trabalho Intermitente
Os trabalhadores que possuírem contrato de trabalho intermitente 
assinado até a data da publicação da Medida Provisória n. 936, receberá 
benefício emergencial mensal de R$600,00 pelo período de 04 meses a 
partir de 01/04/2020, conforme acréscimo realizado pelo Decreto n. 
10.422/2020.

 12. Empregado Pessoa com Deficiência - PCD
Durante o período que perdurar o estado de calamidade pública 
reconhecido pelo Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020 fica 
proibida a dispensa sem justa causa do empregado pessoa com 
deficiência – PCD. (Acrescentado pela Lei 14.020/2020)

 13. Cancelamento do Aviso Prévio
Visando a preservação de empregos, é possível o cancelamento de 
comum acordo do aviso prévio em curso, permitindo que o empregador e 

empregado adotem as medidas do Programa Emergencial de 
Manutenção do Emprego e da Renda. (Acrescentado pela Lei 
14.020/2020)

 14. Dispensa por Factum Principis
A dispensa de empregados decorrente de paralisação das atividades 
determinada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal para o 
enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia 
do Coronavírus COVID-19 não configura dispensa por factum principis, 
prevista no artigo 486 da CLT. (Acrescentado pela Lei 14.020/2020)

Medida Provisória 944 – Financiamento da Folha de Pagamento
Programa Emergencial de Suporte a Empregos

O Governo Federal buscando minimizar os efeitos da situação de 
calamidade pública e da emergência de saúde pública decorrente do 
Coronavírus (COVID-19) criou o Programa Emergencial de Suporte a 
Empregos, através da destinação de recursos para financiamento da folha 
de pagamento das pequenas e médias empresas, conforme estabelecido 
na Medida Provisória n. 944. 

Tal medida se soma àquelas para manutenção dos empregos já propostas 
através das Medidas Provisórias n. 927 e 936, sendo oportuno destacar os 
seguintes pontos do Programa Emergencial de Suporte a Empregos:

 1. Objetivo
A Programa Emergencial de Suporte à Emprego visa a manutenção dos 
postos de trabalho de empresas de pequenas e médias empresas, através 
do financiamento da folha de pagamento pelo período de 02 meses, 
limitado ao valor de até 02 salários mínimos (R$2.090,00) por empregado.

 2. Requisitos
Como requisito para recebimento da linha de crédito, a empresa precisa ter 
como receita bruta anual entre R$360.000,00 e R$10.000.000,00.

Ainda, a empresa deve possuir o processamento de sua folha de 
pagamento em uma das instituições financeiras que aderirem ao 
Programa Emergencial de Suporte a Empregos.

 3. Taxa de Juros - Prazo de Pagamento
A linha de crédito disponibilizada às empresas terá juros de 3,75% ao ano e 
prazo de 36 meses para pagamento. Ainda, será concedida uma carência de 
06 meses, porém com capitalização de juros neste período.

 4. Solicitação - Repasse dos Valores
A linha de crédito será ofertada diretamente pela instituição financeira que 
processa a folha de pagamento da empresa até o dia 30/06/2020, 
sujeitando-se a requerente aos requisitos de concessão de crédito 
normalmente estabelecidos pela instituição financeira, ou seja, com 
consulta aos órgãos de proteção de crédito na data da solicitação e análise 
de restrição junto ao BACEN nos últimos 06 meses.

Entretanto, fica dispensada a apresentação das certidões normalmente 
exigidas para a concessão de linhas de crédito disponibilizadas pela União 
(Certidão de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa de Débito, Consulta 
no CADIN e comprovante de quitação eleitoral. 

 5. Obrigações das Empresas
Como contrapartida, a empresa se obriga a não despedir seus empregados 
a partir da concessão do crédito até o prazo de 60 dias após o recebimento 
da última parcela da linha de crédito.

Ainda, a empresa se compromete a fornecer informações verídicas e a não 
utilizar os recursos financeiros concedidos para outro fim que não seja o 
pagamento de seus empregados.

 6. Penalidade
Caso não seja observada qualquer uma das obrigações assumidas pela a 
empresa, esta se sujeitará ao vencimento antecipado da dívida. 
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Com o intuito de enfrentamento da situação de calamidade pública e de 
emergência de saúde pública, o Governo Federal editou diversas medidas 
para a manutenção de empregos e renda, sendo que algumas já sofreram 
alterações ou perderam sua validade, conforme abaixo:  

• MP 927: Disposições Trabalhistas de Emergência (Perdeu sua 
validade em 19/07/2020)
• Lei n. 14.020/2020 (Conversão da MP 936): Redução Proporcional de 
Jornada e Salário e Suspensão de Contrato e Trabalho
• Decreto n. 10.422/2020: Ampliação dos prazos de Redução 
Proporcional de Jornada e Salário e Suspensão de Contrato e Trabalho 
• MP 944: Financiamento de Folha de Pagamento de Pequenas e 
Médias Empresas

A Comissão de Assuntos Trabalhistas da Divisão Jurídica da Federasul, 
apresenta um compilado destas medidas, bem como dos pontos mais 
relevantes de cada uma delas para a busca de soluções e alternativas à 
manutenção das empresas, empregos e renda, inclusive com os 
acréscimos da Lei n. 14.020/2020 e do Decreto n. 10.422/2020.

Perda de Validade da Medida Provisória 927 – Disposições Trabalhistas

A Medida Provisória n. 927 foi a primeira medida do Governo Federal 
visando o enfrentamento da situação de calamidade pública e da 
emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (COVID-19), a 
qual perdeu sua validade em 19/07/2020, tendo em vista que não foi 
convertida em lei pelo Congresso Nacional. 

A perda de eficácia da medida provisória não convertida em lei não implica 
em nulidade dos atos praticados durante sua vigência, os quais serão 
considerados atos jurídicos perfeitos, podendo, entretanto, o Congresso 
Nacional editar decreto legislativo para regular as relações jurídicas 
decorrentes desta medida provisória que perdeu sua validade.

Neste contexto, a partir de 20/07/2020, as empresas deverão observar a 
legislação trabalhista anterior à Medida Provisória n. 927, sendo relevante 
destacar as alterações mais impactantes nos mecanismos utilizados 
durante o estado de calamidade pública:
   

 1. Teletrabalho
A alteração para o regime de teletrabalho deverá observar as regras 
contidas na CLT, portanto, depende de mútuo acordo entre empresa e 
empregado, registrado em aditivo contratual. Caso a empresa entenda 
unilateralmente pela alteração de regime para o teletrabalho, deverá ser 
garantido ao empregado um período de transição de 15 dias. 

O tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da 
jornada de trabalho normal do empregado será considerado tempo à 
disposição do empregador.

Os estagiários e menores aprendizes não poderão trabalhar em regime de 
teletrabalho.

 2. Férias Individuais
As férias individuais respeitarão as normas estabelecidas pela CLT e 
eventuais disposições em normas coletivas, especialmente, no que tange 
ao período aquisitivo, períodos de gozo e aos prazos para comunicação e 
pagamento ao empregado.

 3. Férias Coletivas
No caso das férias coletivas estas também seguirão as regras 
determinadas pela CLT e eventual regramento em norma coletiva, devendo 
ser observados os períodos de concessão e os prazos para a comunicação 
dos empregados, do sindicato laboral e do Ministério da Economia.

 4. Antecipação de Feriados
Não é permitida a antecipação dos feriados mediante a simples 
comunicação do empregado. 

 5. Banco de Horas
O banco de horas pactuado através de acordo individual é limitado ao 
período de 06 meses, conforme estabelecido pela CLT, não sendo mais 
possível estabelecer pelo prazo de 18 meses, conforme previa a Medida 
Provisória n. 927.

 6. Exigências Administrativas em Segurança e Saúde do 
Trabalho
As regras de saúde e segurança do trabalho estabelecidas na CLT e nas 

Normas Regulamentadoras – NRs são aplicadas na íntegra, 
retomando-se a necessidade de realização de exames médicos e dos 
treinamentos obrigatórios.

Lei n. 14.020/2020 (Conversão da MP 936) – Redução de Salário e 
Suspensão de Contrato de Trabalho

Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda

A Medida Provisória n. 936 disponibilizou ao empregador a opção de 
adotar a i. redução proporcional da jornada e salário e a ii. suspensão do 
contrato de trabalho, mediante o pagamento de iii. Benefício Emergencial 
de Preservação do Emprego e da Renda, e ajustado mediante acordo 
individual ou convenção coletiva. Ato contínuo, a Medida Provisória 936 
foi convertida na Lei 14.020, de 06 de julho de 2020, ratificando as 
disposições daquela medida provisória e acrescentando alguns pontos 
relevantes que também destacaremos a seguir.

 2. Redução Proporcional de Jornada e Salário
Fica autorizada a redução proporcional de jornada de trabalho e salário 
dos empregados de forma setorial, departamental, parcial ou na 
totalidade dos postos de trabalho, com a preservação do salário-hora e 
com a compensação da renda dos empregados através do recebimento 
de “Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda” 
custeado pelo Governo Federal e que será pago durante o período 
acordado para a redução. (Alterado pela Lei 14.020/2020)

 2.1. Período de Redução Proporcional
O período de redução proporcional de jornada e salário não poderá 
exceder a 120 dias. (Alterado pelo Decreto 10.422/2020)

 2.2. Percentual de Redução Proporcional da Jornada e Salário
Poderá ser estabelecida redução proporcional de jornada e salário nos 
percentuais de 25%, 50% e 70%, sendo que percentuais diferentes poderão 
ser estabelecidos através de convenção ou acordo coletivo.

 2.3. Valor do Benefício Emergencial
O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e Renda será 
equivalente ao valor do seguro-desemprego que o empregado teria direito, 

porém calculado mediante a aplicação do mesmo percentual de redução 
da jornada e salário. 

Nos casos em que forem estabelecidos em convenção ou acordo coletivo 
percentuais diferentes de 25%, 50% e 70%, o valor do Benefício Emergencial 
será calculado mediante a redução daqueles percentuais incidentes sobre 
o valor do seguro-desemprego que o empregado teria direito, conforme 
tabela abaixo:

O pagamento da primeira parcela será em 30 dias, contada da data de 
celebração do acordo, e será pago apenas em relação ao período de 
redução proporcional da jornada e salário.

 3. Suspensão do Contrato de Trabalho
O Empregador poderá promover a suspensão do contrato de trabalho de 
seus empregados de forma setorial, departamental, parcial ou na 
totalidade dos postos de trabalho, pelo período de até 120 dias, garantida a 
renda destes empregados através da concessão de Benefício Emergencial 
de Preservação de Emprego e Renda pelo Governo Federal e a manutenção 
dos benefícios a eles concedidos pelo empregador. (Alterado pela Lei 
14.020/2020 e Decreto 10.422/2020)

 3.1. Período de Suspensão do Contrato de Trabalho
Suspensão pelo período de até 120 dias, o qual poderá ser fracionado em 
períodos sucessivos e intercalados, respeitado o período mínimo de 10 
dias. (Alterado pela Lei 14.020/2020 e Decreto 10.422/2020)

 3.2. Valor do Benefício Emergencial
Durante a suspensão do contrato de trabalho o empregado receberá 
“Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e Renda” conforme a 
receita bruta da empresa no ano-calendário de 2019:

a) Receita bruta de até R$4.800.000,00, o empregado receberá benefício 
de 100% do valor do seguro-desemprego que teria direito;

b) Receita bruta acima de R$4.800.000,00, o empregado receberá 
benefício de R$70% do valor do seguro-desemprego que o empregado teria 
direito, acrescido de ajuda compensatória paga pelo empregador calculada 
no percentual de 30% sobre o salário do empregado;

Ainda, durante a suspensão do contrato de trabalho as empresas deverão 
manter os benefícios normalmente fornecidos aos empregados.
O pagamento da primeira parcela será em 30 dias, contada da data de 
celebração do acordo, e será pago apenas em relação ao período de 
suspensão do contrato de trabalho.

 3.3. Curso ou Programa de Qualificação Profissional
O oferecimento de curso ou programa de qualificação profissional é 
facultativo, entretanto, caso o empregador opte por oferecer este benefício 
ao empregado, o curso ou programa deverá ser na modalidade não 
presencial e ter a duração não inferior a 01 mês e nem superior a 03 meses.

 3.4. Proibição de Prestar Serviços Durante a Suspensão
É expressamente proibido que durante a suspensão do contrato de trabalho 
o empregado preste serviços ao empregador, seja por meio de teletrabalho 
ou remoto, sob pena de descaracterizar a suspensão do contrato de 
trabalho e ser obrigado a pagar integralmente a remuneração do período, 
sem prejuízo da aplicação de multa legal e sanções previstas no acordo ou 
convenção coletiva.

 4. Ajuda Compensatória Paga pelo Empregador
Durante o período de redução proporcional da jornada e do salário ou de 
suspensão do contrato de trabalho, o empregador poderá efetuar o 
pagamento de ajuda compensatória ao empregado, o que deverá constar 
expressamente no acordo individual ou na negociação coletiva e possuirá 
natureza indenizatória.

Ainda, esta ajuda compensatória não integrará a base de cálculo da 
contribuição previdenciária e demais tributos incidentes sobre a folha de 
pagamento, imposto de renda do empregado beneficiário e do FGTS. Para 
as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, também poderá ser 
considerada como despesa operacional dedutível na determinação do 
lucro real e da base de cálculo da CSLL. (Alterado pela Lei 14.020/2020)

 5. Acordo Individual ou Convenção Coletiva
O Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda trouxe a 
possibilidade de se acordar a redução proporcional de jornada e salário e 
a suspensão do contrato de trabalho, entretanto, conforme o salário e grau 
de formação do empregado, o empregador poderá se utilizar de acordo 
individual ou negociação coletiva com o sindicato.

 5.1. Acordo Individual
Empresa e empregado poderão negociar a redução proporcional de 
jornada e salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho nas 
seguintes hipóteses:

a) Se empregado receber salário de até R$3.135,00 e a empresa teve 
renda bruta anual igual ou inferior a R$4.800.000,00 no ano-calendário de 
2019; 
b) Se o empregado receber salário de até R$2.090,00 e a empresa teve 
renda bruta anual superior a R$4.800.000,00 no ano-calendário de 2019; 
(Acrescentado pela Lei 14.020/2020)
c) Se o empregado for hipersuficiente, ou seja, recebe salário acima de 
R$12.202,12 e possui diploma de curso superior;
d) Quando a redução proporcional de jornada e salário for no percentual 
de 25%, independentemente, do salário do empregado.

O acordo individual pactuando a redução proporcional de jornada e salário 
ou a suspensão do contrato de trabalho deverá ser encaminhado ao 
empregado com antecedência mínima de 02 dias corridos. 

A empresa deverá informar ao Sindicato laboral no prazo de 10 dias da 
celebração do acordo individual.

 ADI 6.363 – Medida Cautelar: Constitucionalidade do Acordo Individual
 No dia 17/04/2020, o Plenário do STF proferiu decisão no sentido de afastar  
 a medida cautelar pela inconstitucionalidade do acordo individual para ajuste  
 entre empresa e empregados da redução proporcional de jornada e salário e  
 de suspensão do contrato de trabalho. 
 O Plenário do STF julgou como válidas as regras previstas na MP 936,  tendo  
 em vista a situação emergencial e transitória, decidindo que a exigência de  
 intervenção do sindicato em todas os acordos individuais poderia frustrar a  

 proteção ao emprego, inclusive pela dificuldade dos sindicatos    
 acompanharem o imenso volume de acordos resultantes da crise sanitária,  
 econômica e humanitária trazida pela pandemia. 
 A decisão do STF sobre a medida cautelar embora sinalize a direção e   
 posicionamento da corte sobre matéria, esta voltará a ser apreciada na   
 decisão final da ADI 6363. Ainda, tal posicionamento não impede o   
 questionamento de acordos individuais perante a Justiça do Trabalho e não é  
 garantia de decisão favorável às empresas em primeira e segunda instância. 
 Neste ponto, caso a empresa tenha a possibilidade de fazer a redução   
 proporcional da jornada e salário ou suspensão do contrato de trabalho   
 através de acordo coletivo, evitará o risco de uma rediscussão da questão  
 constitucional envolvendo o acordo individual em demandas judiciais   
 interpostas pelos empregados.

 5.1.1. Empregado Aposentado
O empregado aposentado não possui direito ao recebimento do “Benefício 
Emergencial de Preservação do Emprego e Renda”, pois já recebem 
benefício previdenciário de prestação continuada. 

Assim, a negociação através de acordo individual para a redução de 
jornada ou suspensão do contrato de trabalho do trabalhador aposentado 
fica condicionada ao empregador efetuar o pagamento da ajuda 
compensatória mensal em valor equivalente ao benefício emergencial que 
o empregado teria direito. (Acrescentado pela Lei 14.020/2020)

 5.2. Convenção e Acordo Coletivo
A convenção e o acordo coletivo poderão ser utilizados para todos os 
empregados, entretanto, 
será obrigatória a negociação coletiva com o sindicato da categoria 
profissional quando a situação do empregado ou a redução de jornada e 
salário não se enquadrar nas hipóteses previstas para a realização de 
acordo individual (item 5.1 acima). 

 5.3. Adequação das Negociações Anteriores
As empresas poderão renegociar, no prazo de 10 dias, a adequação de 
convenções ou acordos coletivos celebrados anteriormente que tenham 
por objeto a redução de salário ou suspensão do contrato de trabalho, 
promovendo adequação aos termos da Lei 14.020/2020. 

 5.4. Solução de Conflito entre Acordo Individual e Norma Coletiva
Se após a celebração de acordo individual sobrevenha convenção ou 
acordo coletivo, serão aplicadas as disposições do acordo individual até a 
data da celebração da norma coletiva, a qual passará a reger a relação 
entre as partes, exceto se as condições do acordo individual forem mais 
favoráveis ao empregado. (Acrescentado pela Lei 14.020/2020)
 
 5.5. Simplificação das Regras e Prazos do Acordo Individual
Os atos necessários para a pactuação dos acordos individuais poderão 
ser realizados por quaisquer meios físicos ou eletrônicos. (Acrescentado 
pela Lei 14.020/2020)

 5.6. Simplificação das Regras e Prazos do Acordo Coletivo
Fica autorizada a utilização de meios eletrônicos para o cumprimento das 
formalidades para a celebração de convenções e acordos coletivos, 
inclusive para convocação, deliberação, decisão, formalização e 
publicidade de convenção ou de acordo coletivo de trabalho. 

De mesma forma, com o intuito de simplificar e agilizar os procedimentos, 
os prazos previstos na CLT para celebração de convenções e acordos 
coletivos ficam reduzidos pela metade.

 6. Garantia Provisória no Emprego
O empregado terá garantia no emprego durante o período de redução 
proporcional da jornada e salário ou de suspensão do contrato de 
trabalho, bem como pelo mesmo período após o encerramento da 
redução ou suspensão acordada. 

Em relação às empregadas gestantes, a garantia provisória no emprego 
referida acima contará somente após o encerramento da estabilidade 
normal concedida às gestantes, ou seja, somando-se os períodos. 
(Acrescentado pela Lei 14.020/2020)

Caso o empregado venha a ser dispensado durante o período de garantida 

provisória no emprego terá direito à indenização calculada sobre o 
período restante de garantia no emprego, conforme abaixo:

A garantia no emprego não se aplica para os casos de pedido de demissão 
e na dispensa por justa causa.

 7. Comunicação ao Ministério da Economia
O empregador deverá comunicar ao Ministério da Economia a celebração 
do acordo para redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou 
de suspensão temporária do contrato de trabalho, no prazo de 10 dias 
contados da assinatura do acordo individual, convenção ou acordo 
coletivo, através do portal empregadorweb.  

Caso não respeite este prazo, a empresa arcará com o pagamento da 
remuneração do empregado até a data da comunicação e o Benefício 
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda será devido apenas 
pelo período restante.

 8. Período Máximo de Redução Proporcional e Suspensão
A redução proporcional da jornada e redução de salários poderá ocorrer de 
forma sucessiva à suspensão do contrato de trabalho e, vice-versa, 
entretanto, a soma dos períodos não poderá superar 120 dias. (Alterado 
pelo Decreto 10.422/2020)

O limite de 120 dias acima se refere à soma de todos os períodos de 
redução proporcional de jornada e de salário ou de suspensão temporária 
do contrato de trabalho utilizados desde a publicação da Medida Provisória 
n. 936.

 9. Do Retorno às Atividades Normais
O restabelecimento da jornada e salário normal e o retorno às atividades 
em caso de suspensão ocorrerá no prazo de 02 dias corridos contados:
• Da data que encerrar o estado de calamidade pública
• Da data que encerrar o período acordado para a redução ou 
suspensão pactuado
• Da data de comunicação do empregador sobre sua decisão de 
antecipar o fim do período de redução ou do período de suspensão 
pactuado

 10. Empregada Gestante
Fica expressamente autorizada a possiblidade das gestantes, inclusive as 
domésticas, a participarem do Programa Emergencial de Manutenção do 
Emprego e Renda. 

Entretanto, as medidas de redução de jornada ou suspensão do contrato 
de trabalho deverão ser interrompidas a partir do momento em que a 
empregada passar a receber o salário-maternidade, o que deverá ser 
comunicado imediatamente pelo empregador ao Ministério da Economia. 
Tal previsão se aplica, também, aos casos de adoção. (Acrescentado pela 
Lei 14.020/2020)

 11. Do Trabalho Intermitente
Os trabalhadores que possuírem contrato de trabalho intermitente 
assinado até a data da publicação da Medida Provisória n. 936, receberá 
benefício emergencial mensal de R$600,00 pelo período de 04 meses a 
partir de 01/04/2020, conforme acréscimo realizado pelo Decreto n. 
10.422/2020.

 12. Empregado Pessoa com Deficiência - PCD
Durante o período que perdurar o estado de calamidade pública 
reconhecido pelo Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020 fica 
proibida a dispensa sem justa causa do empregado pessoa com 
deficiência – PCD. (Acrescentado pela Lei 14.020/2020)

 13. Cancelamento do Aviso Prévio
Visando a preservação de empregos, é possível o cancelamento de 
comum acordo do aviso prévio em curso, permitindo que o empregador e 

empregado adotem as medidas do Programa Emergencial de 
Manutenção do Emprego e da Renda. (Acrescentado pela Lei 
14.020/2020)

 14. Dispensa por Factum Principis
A dispensa de empregados decorrente de paralisação das atividades 
determinada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal para o 
enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia 
do Coronavírus COVID-19 não configura dispensa por factum principis, 
prevista no artigo 486 da CLT. (Acrescentado pela Lei 14.020/2020)

Medida Provisória 944 – Financiamento da Folha de Pagamento
Programa Emergencial de Suporte a Empregos

O Governo Federal buscando minimizar os efeitos da situação de 
calamidade pública e da emergência de saúde pública decorrente do 
Coronavírus (COVID-19) criou o Programa Emergencial de Suporte a 
Empregos, através da destinação de recursos para financiamento da folha 
de pagamento das pequenas e médias empresas, conforme estabelecido 
na Medida Provisória n. 944. 

Tal medida se soma àquelas para manutenção dos empregos já propostas 
através das Medidas Provisórias n. 927 e 936, sendo oportuno destacar os 
seguintes pontos do Programa Emergencial de Suporte a Empregos:

 1. Objetivo
A Programa Emergencial de Suporte à Emprego visa a manutenção dos 
postos de trabalho de empresas de pequenas e médias empresas, através 
do financiamento da folha de pagamento pelo período de 02 meses, 
limitado ao valor de até 02 salários mínimos (R$2.090,00) por empregado.

 2. Requisitos
Como requisito para recebimento da linha de crédito, a empresa precisa ter 
como receita bruta anual entre R$360.000,00 e R$10.000.000,00.

Ainda, a empresa deve possuir o processamento de sua folha de 
pagamento em uma das instituições financeiras que aderirem ao 
Programa Emergencial de Suporte a Empregos.

 3. Taxa de Juros - Prazo de Pagamento
A linha de crédito disponibilizada às empresas terá juros de 3,75% ao ano e 
prazo de 36 meses para pagamento. Ainda, será concedida uma carência de 
06 meses, porém com capitalização de juros neste período.

 4. Solicitação - Repasse dos Valores
A linha de crédito será ofertada diretamente pela instituição financeira que 
processa a folha de pagamento da empresa até o dia 30/06/2020, 
sujeitando-se a requerente aos requisitos de concessão de crédito 
normalmente estabelecidos pela instituição financeira, ou seja, com 
consulta aos órgãos de proteção de crédito na data da solicitação e análise 
de restrição junto ao BACEN nos últimos 06 meses.

Entretanto, fica dispensada a apresentação das certidões normalmente 
exigidas para a concessão de linhas de crédito disponibilizadas pela União 
(Certidão de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa de Débito, Consulta 
no CADIN e comprovante de quitação eleitoral. 

 5. Obrigações das Empresas
Como contrapartida, a empresa se obriga a não despedir seus empregados 
a partir da concessão do crédito até o prazo de 60 dias após o recebimento 
da última parcela da linha de crédito.

Ainda, a empresa se compromete a fornecer informações verídicas e a não 
utilizar os recursos financeiros concedidos para outro fim que não seja o 
pagamento de seus empregados.

 6. Penalidade
Caso não seja observada qualquer uma das obrigações assumidas pela a 
empresa, esta se sujeitará ao vencimento antecipado da dívida. 
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INTEGRAÇÃO

PERTENCIMENTO

SIMPLICIDADE

PROPÓSITO

Com o intuito de enfrentamento da situação de calamidade pública e de 
emergência de saúde pública, o Governo Federal editou diversas medidas 
para a manutenção de empregos e renda, sendo que algumas já sofreram 
alterações ou perderam sua validade, conforme abaixo:  

• MP 927: Disposições Trabalhistas de Emergência (Perdeu sua 
validade em 19/07/2020)
• Lei n. 14.020/2020 (Conversão da MP 936): Redução Proporcional de 
Jornada e Salário e Suspensão de Contrato e Trabalho
• Decreto n. 10.422/2020: Ampliação dos prazos de Redução 
Proporcional de Jornada e Salário e Suspensão de Contrato e Trabalho 
• MP 944: Financiamento de Folha de Pagamento de Pequenas e 
Médias Empresas

A Comissão de Assuntos Trabalhistas da Divisão Jurídica da Federasul, 
apresenta um compilado destas medidas, bem como dos pontos mais 
relevantes de cada uma delas para a busca de soluções e alternativas à 
manutenção das empresas, empregos e renda, inclusive com os 
acréscimos da Lei n. 14.020/2020 e do Decreto n. 10.422/2020.

Perda de Validade da Medida Provisória 927 – Disposições Trabalhistas

A Medida Provisória n. 927 foi a primeira medida do Governo Federal 
visando o enfrentamento da situação de calamidade pública e da 
emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (COVID-19), a 
qual perdeu sua validade em 19/07/2020, tendo em vista que não foi 
convertida em lei pelo Congresso Nacional. 

A perda de eficácia da medida provisória não convertida em lei não implica 
em nulidade dos atos praticados durante sua vigência, os quais serão 
considerados atos jurídicos perfeitos, podendo, entretanto, o Congresso 
Nacional editar decreto legislativo para regular as relações jurídicas 
decorrentes desta medida provisória que perdeu sua validade.

Neste contexto, a partir de 20/07/2020, as empresas deverão observar a 
legislação trabalhista anterior à Medida Provisória n. 927, sendo relevante 
destacar as alterações mais impactantes nos mecanismos utilizados 
durante o estado de calamidade pública:
   

 1. Teletrabalho
A alteração para o regime de teletrabalho deverá observar as regras 
contidas na CLT, portanto, depende de mútuo acordo entre empresa e 
empregado, registrado em aditivo contratual. Caso a empresa entenda 
unilateralmente pela alteração de regime para o teletrabalho, deverá ser 
garantido ao empregado um período de transição de 15 dias. 

O tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da 
jornada de trabalho normal do empregado será considerado tempo à 
disposição do empregador.

Os estagiários e menores aprendizes não poderão trabalhar em regime de 
teletrabalho.

 2. Férias Individuais
As férias individuais respeitarão as normas estabelecidas pela CLT e 
eventuais disposições em normas coletivas, especialmente, no que tange 
ao período aquisitivo, períodos de gozo e aos prazos para comunicação e 
pagamento ao empregado.

 3. Férias Coletivas
No caso das férias coletivas estas também seguirão as regras 
determinadas pela CLT e eventual regramento em norma coletiva, devendo 
ser observados os períodos de concessão e os prazos para a comunicação 
dos empregados, do sindicato laboral e do Ministério da Economia.

 4. Antecipação de Feriados
Não é permitida a antecipação dos feriados mediante a simples 
comunicação do empregado. 

 5. Banco de Horas
O banco de horas pactuado através de acordo individual é limitado ao 
período de 06 meses, conforme estabelecido pela CLT, não sendo mais 
possível estabelecer pelo prazo de 18 meses, conforme previa a Medida 
Provisória n. 927.

 6. Exigências Administrativas em Segurança e Saúde do 
Trabalho
As regras de saúde e segurança do trabalho estabelecidas na CLT e nas 

Normas Regulamentadoras – NRs são aplicadas na íntegra, 
retomando-se a necessidade de realização de exames médicos e dos 
treinamentos obrigatórios.

Lei n. 14.020/2020 (Conversão da MP 936) – Redução de Salário e 
Suspensão de Contrato de Trabalho

Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda

A Medida Provisória n. 936 disponibilizou ao empregador a opção de 
adotar a i. redução proporcional da jornada e salário e a ii. suspensão do 
contrato de trabalho, mediante o pagamento de iii. Benefício Emergencial 
de Preservação do Emprego e da Renda, e ajustado mediante acordo 
individual ou convenção coletiva. Ato contínuo, a Medida Provisória 936 
foi convertida na Lei 14.020, de 06 de julho de 2020, ratificando as 
disposições daquela medida provisória e acrescentando alguns pontos 
relevantes que também destacaremos a seguir.

 2. Redução Proporcional de Jornada e Salário
Fica autorizada a redução proporcional de jornada de trabalho e salário 
dos empregados de forma setorial, departamental, parcial ou na 
totalidade dos postos de trabalho, com a preservação do salário-hora e 
com a compensação da renda dos empregados através do recebimento 
de “Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda” 
custeado pelo Governo Federal e que será pago durante o período 
acordado para a redução. (Alterado pela Lei 14.020/2020)

 2.1. Período de Redução Proporcional
O período de redução proporcional de jornada e salário não poderá 
exceder a 120 dias. (Alterado pelo Decreto 10.422/2020)

 2.2. Percentual de Redução Proporcional da Jornada e Salário
Poderá ser estabelecida redução proporcional de jornada e salário nos 
percentuais de 25%, 50% e 70%, sendo que percentuais diferentes poderão 
ser estabelecidos através de convenção ou acordo coletivo.

 2.3. Valor do Benefício Emergencial
O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e Renda será 
equivalente ao valor do seguro-desemprego que o empregado teria direito, 

porém calculado mediante a aplicação do mesmo percentual de redução 
da jornada e salário. 

Nos casos em que forem estabelecidos em convenção ou acordo coletivo 
percentuais diferentes de 25%, 50% e 70%, o valor do Benefício Emergencial 
será calculado mediante a redução daqueles percentuais incidentes sobre 
o valor do seguro-desemprego que o empregado teria direito, conforme 
tabela abaixo:

O pagamento da primeira parcela será em 30 dias, contada da data de 
celebração do acordo, e será pago apenas em relação ao período de 
redução proporcional da jornada e salário.

 3. Suspensão do Contrato de Trabalho
O Empregador poderá promover a suspensão do contrato de trabalho de 
seus empregados de forma setorial, departamental, parcial ou na 
totalidade dos postos de trabalho, pelo período de até 120 dias, garantida a 
renda destes empregados através da concessão de Benefício Emergencial 
de Preservação de Emprego e Renda pelo Governo Federal e a manutenção 
dos benefícios a eles concedidos pelo empregador. (Alterado pela Lei 
14.020/2020 e Decreto 10.422/2020)

 3.1. Período de Suspensão do Contrato de Trabalho
Suspensão pelo período de até 120 dias, o qual poderá ser fracionado em 
períodos sucessivos e intercalados, respeitado o período mínimo de 10 
dias. (Alterado pela Lei 14.020/2020 e Decreto 10.422/2020)

 3.2. Valor do Benefício Emergencial
Durante a suspensão do contrato de trabalho o empregado receberá 
“Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e Renda” conforme a 
receita bruta da empresa no ano-calendário de 2019:

a) Receita bruta de até R$4.800.000,00, o empregado receberá benefício 
de 100% do valor do seguro-desemprego que teria direito;

b) Receita bruta acima de R$4.800.000,00, o empregado receberá 
benefício de R$70% do valor do seguro-desemprego que o empregado teria 
direito, acrescido de ajuda compensatória paga pelo empregador calculada 
no percentual de 30% sobre o salário do empregado;

Ainda, durante a suspensão do contrato de trabalho as empresas deverão 
manter os benefícios normalmente fornecidos aos empregados.
O pagamento da primeira parcela será em 30 dias, contada da data de 
celebração do acordo, e será pago apenas em relação ao período de 
suspensão do contrato de trabalho.

 3.3. Curso ou Programa de Qualificação Profissional
O oferecimento de curso ou programa de qualificação profissional é 
facultativo, entretanto, caso o empregador opte por oferecer este benefício 
ao empregado, o curso ou programa deverá ser na modalidade não 
presencial e ter a duração não inferior a 01 mês e nem superior a 03 meses.

 3.4. Proibição de Prestar Serviços Durante a Suspensão
É expressamente proibido que durante a suspensão do contrato de trabalho 
o empregado preste serviços ao empregador, seja por meio de teletrabalho 
ou remoto, sob pena de descaracterizar a suspensão do contrato de 
trabalho e ser obrigado a pagar integralmente a remuneração do período, 
sem prejuízo da aplicação de multa legal e sanções previstas no acordo ou 
convenção coletiva.

 4. Ajuda Compensatória Paga pelo Empregador
Durante o período de redução proporcional da jornada e do salário ou de 
suspensão do contrato de trabalho, o empregador poderá efetuar o 
pagamento de ajuda compensatória ao empregado, o que deverá constar 
expressamente no acordo individual ou na negociação coletiva e possuirá 
natureza indenizatória.

Ainda, esta ajuda compensatória não integrará a base de cálculo da 
contribuição previdenciária e demais tributos incidentes sobre a folha de 
pagamento, imposto de renda do empregado beneficiário e do FGTS. Para 
as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, também poderá ser 
considerada como despesa operacional dedutível na determinação do 
lucro real e da base de cálculo da CSLL. (Alterado pela Lei 14.020/2020)

 5. Acordo Individual ou Convenção Coletiva
O Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda trouxe a 
possibilidade de se acordar a redução proporcional de jornada e salário e 
a suspensão do contrato de trabalho, entretanto, conforme o salário e grau 
de formação do empregado, o empregador poderá se utilizar de acordo 
individual ou negociação coletiva com o sindicato.

 5.1. Acordo Individual
Empresa e empregado poderão negociar a redução proporcional de 
jornada e salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho nas 
seguintes hipóteses:

a) Se empregado receber salário de até R$3.135,00 e a empresa teve 
renda bruta anual igual ou inferior a R$4.800.000,00 no ano-calendário de 
2019; 
b) Se o empregado receber salário de até R$2.090,00 e a empresa teve 
renda bruta anual superior a R$4.800.000,00 no ano-calendário de 2019; 
(Acrescentado pela Lei 14.020/2020)
c) Se o empregado for hipersuficiente, ou seja, recebe salário acima de 
R$12.202,12 e possui diploma de curso superior;
d) Quando a redução proporcional de jornada e salário for no percentual 
de 25%, independentemente, do salário do empregado.

O acordo individual pactuando a redução proporcional de jornada e salário 
ou a suspensão do contrato de trabalho deverá ser encaminhado ao 
empregado com antecedência mínima de 02 dias corridos. 

A empresa deverá informar ao Sindicato laboral no prazo de 10 dias da 
celebração do acordo individual.

 ADI 6.363 – Medida Cautelar: Constitucionalidade do Acordo Individual
 No dia 17/04/2020, o Plenário do STF proferiu decisão no sentido de afastar  
 a medida cautelar pela inconstitucionalidade do acordo individual para ajuste  
 entre empresa e empregados da redução proporcional de jornada e salário e  
 de suspensão do contrato de trabalho. 
 O Plenário do STF julgou como válidas as regras previstas na MP 936,  tendo  
 em vista a situação emergencial e transitória, decidindo que a exigência de  
 intervenção do sindicato em todas os acordos individuais poderia frustrar a  

 proteção ao emprego, inclusive pela dificuldade dos sindicatos    
 acompanharem o imenso volume de acordos resultantes da crise sanitária,  
 econômica e humanitária trazida pela pandemia. 
 A decisão do STF sobre a medida cautelar embora sinalize a direção e   
 posicionamento da corte sobre matéria, esta voltará a ser apreciada na   
 decisão final da ADI 6363. Ainda, tal posicionamento não impede o   
 questionamento de acordos individuais perante a Justiça do Trabalho e não é  
 garantia de decisão favorável às empresas em primeira e segunda instância. 
 Neste ponto, caso a empresa tenha a possibilidade de fazer a redução   
 proporcional da jornada e salário ou suspensão do contrato de trabalho   
 através de acordo coletivo, evitará o risco de uma rediscussão da questão  
 constitucional envolvendo o acordo individual em demandas judiciais   
 interpostas pelos empregados.

 5.1.1. Empregado Aposentado
O empregado aposentado não possui direito ao recebimento do “Benefício 
Emergencial de Preservação do Emprego e Renda”, pois já recebem 
benefício previdenciário de prestação continuada. 

Assim, a negociação através de acordo individual para a redução de 
jornada ou suspensão do contrato de trabalho do trabalhador aposentado 
fica condicionada ao empregador efetuar o pagamento da ajuda 
compensatória mensal em valor equivalente ao benefício emergencial que 
o empregado teria direito. (Acrescentado pela Lei 14.020/2020)

 5.2. Convenção e Acordo Coletivo
A convenção e o acordo coletivo poderão ser utilizados para todos os 
empregados, entretanto, 
será obrigatória a negociação coletiva com o sindicato da categoria 
profissional quando a situação do empregado ou a redução de jornada e 
salário não se enquadrar nas hipóteses previstas para a realização de 
acordo individual (item 5.1 acima). 

 5.3. Adequação das Negociações Anteriores
As empresas poderão renegociar, no prazo de 10 dias, a adequação de 
convenções ou acordos coletivos celebrados anteriormente que tenham 
por objeto a redução de salário ou suspensão do contrato de trabalho, 
promovendo adequação aos termos da Lei 14.020/2020. 

 5.4. Solução de Conflito entre Acordo Individual e Norma Coletiva
Se após a celebração de acordo individual sobrevenha convenção ou 
acordo coletivo, serão aplicadas as disposições do acordo individual até a 
data da celebração da norma coletiva, a qual passará a reger a relação 
entre as partes, exceto se as condições do acordo individual forem mais 
favoráveis ao empregado. (Acrescentado pela Lei 14.020/2020)
 
 5.5. Simplificação das Regras e Prazos do Acordo Individual
Os atos necessários para a pactuação dos acordos individuais poderão 
ser realizados por quaisquer meios físicos ou eletrônicos. (Acrescentado 
pela Lei 14.020/2020)

 5.6. Simplificação das Regras e Prazos do Acordo Coletivo
Fica autorizada a utilização de meios eletrônicos para o cumprimento das 
formalidades para a celebração de convenções e acordos coletivos, 
inclusive para convocação, deliberação, decisão, formalização e 
publicidade de convenção ou de acordo coletivo de trabalho. 

De mesma forma, com o intuito de simplificar e agilizar os procedimentos, 
os prazos previstos na CLT para celebração de convenções e acordos 
coletivos ficam reduzidos pela metade.

 6. Garantia Provisória no Emprego
O empregado terá garantia no emprego durante o período de redução 
proporcional da jornada e salário ou de suspensão do contrato de 
trabalho, bem como pelo mesmo período após o encerramento da 
redução ou suspensão acordada. 

Em relação às empregadas gestantes, a garantia provisória no emprego 
referida acima contará somente após o encerramento da estabilidade 
normal concedida às gestantes, ou seja, somando-se os períodos. 
(Acrescentado pela Lei 14.020/2020)

Caso o empregado venha a ser dispensado durante o período de garantida 

provisória no emprego terá direito à indenização calculada sobre o 
período restante de garantia no emprego, conforme abaixo:

A garantia no emprego não se aplica para os casos de pedido de demissão 
e na dispensa por justa causa.

 7. Comunicação ao Ministério da Economia
O empregador deverá comunicar ao Ministério da Economia a celebração 
do acordo para redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou 
de suspensão temporária do contrato de trabalho, no prazo de 10 dias 
contados da assinatura do acordo individual, convenção ou acordo 
coletivo, através do portal empregadorweb.  

Caso não respeite este prazo, a empresa arcará com o pagamento da 
remuneração do empregado até a data da comunicação e o Benefício 
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda será devido apenas 
pelo período restante.

 8. Período Máximo de Redução Proporcional e Suspensão
A redução proporcional da jornada e redução de salários poderá ocorrer de 
forma sucessiva à suspensão do contrato de trabalho e, vice-versa, 
entretanto, a soma dos períodos não poderá superar 120 dias. (Alterado 
pelo Decreto 10.422/2020)

O limite de 120 dias acima se refere à soma de todos os períodos de 
redução proporcional de jornada e de salário ou de suspensão temporária 
do contrato de trabalho utilizados desde a publicação da Medida Provisória 
n. 936.

 9. Do Retorno às Atividades Normais
O restabelecimento da jornada e salário normal e o retorno às atividades 
em caso de suspensão ocorrerá no prazo de 02 dias corridos contados:
• Da data que encerrar o estado de calamidade pública
• Da data que encerrar o período acordado para a redução ou 
suspensão pactuado
• Da data de comunicação do empregador sobre sua decisão de 
antecipar o fim do período de redução ou do período de suspensão 
pactuado

 10. Empregada Gestante
Fica expressamente autorizada a possiblidade das gestantes, inclusive as 
domésticas, a participarem do Programa Emergencial de Manutenção do 
Emprego e Renda. 

Entretanto, as medidas de redução de jornada ou suspensão do contrato 
de trabalho deverão ser interrompidas a partir do momento em que a 
empregada passar a receber o salário-maternidade, o que deverá ser 
comunicado imediatamente pelo empregador ao Ministério da Economia. 
Tal previsão se aplica, também, aos casos de adoção. (Acrescentado pela 
Lei 14.020/2020)

 11. Do Trabalho Intermitente
Os trabalhadores que possuírem contrato de trabalho intermitente 
assinado até a data da publicação da Medida Provisória n. 936, receberá 
benefício emergencial mensal de R$600,00 pelo período de 04 meses a 
partir de 01/04/2020, conforme acréscimo realizado pelo Decreto n. 
10.422/2020.

 12. Empregado Pessoa com Deficiência - PCD
Durante o período que perdurar o estado de calamidade pública 
reconhecido pelo Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020 fica 
proibida a dispensa sem justa causa do empregado pessoa com 
deficiência – PCD. (Acrescentado pela Lei 14.020/2020)

 13. Cancelamento do Aviso Prévio
Visando a preservação de empregos, é possível o cancelamento de 
comum acordo do aviso prévio em curso, permitindo que o empregador e 

empregado adotem as medidas do Programa Emergencial de 
Manutenção do Emprego e da Renda. (Acrescentado pela Lei 
14.020/2020)

 14. Dispensa por Factum Principis
A dispensa de empregados decorrente de paralisação das atividades 
determinada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal para o 
enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia 
do Coronavírus COVID-19 não configura dispensa por factum principis, 
prevista no artigo 486 da CLT. (Acrescentado pela Lei 14.020/2020)

Medida Provisória 944 – Financiamento da Folha de Pagamento
Programa Emergencial de Suporte a Empregos

O Governo Federal buscando minimizar os efeitos da situação de 
calamidade pública e da emergência de saúde pública decorrente do 
Coronavírus (COVID-19) criou o Programa Emergencial de Suporte a 
Empregos, através da destinação de recursos para financiamento da folha 
de pagamento das pequenas e médias empresas, conforme estabelecido 
na Medida Provisória n. 944. 

Tal medida se soma àquelas para manutenção dos empregos já propostas 
através das Medidas Provisórias n. 927 e 936, sendo oportuno destacar os 
seguintes pontos do Programa Emergencial de Suporte a Empregos:

 1. Objetivo
A Programa Emergencial de Suporte à Emprego visa a manutenção dos 
postos de trabalho de empresas de pequenas e médias empresas, através 
do financiamento da folha de pagamento pelo período de 02 meses, 
limitado ao valor de até 02 salários mínimos (R$2.090,00) por empregado.

 2. Requisitos
Como requisito para recebimento da linha de crédito, a empresa precisa ter 
como receita bruta anual entre R$360.000,00 e R$10.000.000,00.

Ainda, a empresa deve possuir o processamento de sua folha de 
pagamento em uma das instituições financeiras que aderirem ao 
Programa Emergencial de Suporte a Empregos.

 3. Taxa de Juros - Prazo de Pagamento
A linha de crédito disponibilizada às empresas terá juros de 3,75% ao ano e 
prazo de 36 meses para pagamento. Ainda, será concedida uma carência de 
06 meses, porém com capitalização de juros neste período.

 4. Solicitação - Repasse dos Valores
A linha de crédito será ofertada diretamente pela instituição financeira que 
processa a folha de pagamento da empresa até o dia 30/06/2020, 
sujeitando-se a requerente aos requisitos de concessão de crédito 
normalmente estabelecidos pela instituição financeira, ou seja, com 
consulta aos órgãos de proteção de crédito na data da solicitação e análise 
de restrição junto ao BACEN nos últimos 06 meses.

Entretanto, fica dispensada a apresentação das certidões normalmente 
exigidas para a concessão de linhas de crédito disponibilizadas pela União 
(Certidão de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa de Débito, Consulta 
no CADIN e comprovante de quitação eleitoral. 

 5. Obrigações das Empresas
Como contrapartida, a empresa se obriga a não despedir seus empregados 
a partir da concessão do crédito até o prazo de 60 dias após o recebimento 
da última parcela da linha de crédito.

Ainda, a empresa se compromete a fornecer informações verídicas e a não 
utilizar os recursos financeiros concedidos para outro fim que não seja o 
pagamento de seus empregados.

 6. Penalidade
Caso não seja observada qualquer uma das obrigações assumidas pela a 
empresa, esta se sujeitará ao vencimento antecipado da dívida. 
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