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 Conforme amplamente noticiado nos veículos de comunicação, 
o país enfrenta um momento delicado em virtude do coronavírus 
(Covid-19). A crise está obrigando muitas empresas e profissionais a se 
adequar à nova conjuntura e modificar a forma habitual de desempenho 
das atividades profissionais. Sendo assim, em 3 de fevereiro de 2020, 
nos termos do disposto na Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
foi decretado emergência de saúde pública pelo Ministro de Estado da 
Saúde. Por intermédio do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 
2020, decretou-se estado de calamidade pública. Dentre os fundamentos 
jurídicos autorizadores da implementação das medidas pela União, pelos 
Estados ou pelos Municípios, encontra-se o princípio da supremacia 
do interesse público, o qual legitima a atuação estatal em medidas 
que impõem condicionamento de direitos e interesses particulares, 
preservando-se o interesse público em detrimento do interesse privado. 

 É evidente que, na atual conjuntura, para além das demais 
discussões que o tema levanta, encontra-se inequívoca ameaça à 
saúde da população. Portanto, o presente conteúdo foi elaborado com 
compromisso de reunir as informações e alterações mais relevantes nas 
relações trabalhistas durante o período de calamidade pública.

Introdução
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NOVIDADES!

 Em virtude de não ter sido votada e convertida em lei pelo Congresso 
Nacional antes do vencimento do prazo de vigência, a MP 927/2020 
perdeu a validade no dia 20 de julho de 2020. Desta forma, a referida 
medida produziu efeitos no período de 22 de março de 2020 até 19 de 
julho de 2020, sendo importante frisar que os atos praticados durante a 
vigência continuarão, para todos os efeitos legais, produzindo efeitos nos 
termos e conforme regras acordadas entre empregador e empregado.
Desta forma, o empregador não poderá mais alterar o regime de trabalho 
presencial para o teletrabalho, trabalho remoto ou outro tipo de trabalho 
realizado à distância. No tocante às férias, retorna à obrigação do 
empregador em comunicar o empregado com 30 dias de antecedência sob 
a concessão das mesmas, observando o prazo de lei para pagamento das 
férias e abono, inclusive sendo permitida concessão das férias somente 
em relação ao período aquisitivo completado pelo empregado.
Com a perda da eficácia da MP 927/2020 ficam vedadas, entre outras, as 
seguintes medidas: a antecipação de feriados; interrupção das atividades 
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e constituição de regime de banco de horas para compensação da jornada; 
os estabelecimentos de saúde não poderão mais prorrogar a jornada de 
trabalho ou adotar escalas suplementares.

CONTEÚDO DA MP 927/2020

 Em 22 de março de 2020, foi publicada Medida Provisória 927, 
dispondo sobre as alterações trabalhistas e, conforme artigo 3º, ficou 
autorizada adoção das seguintes medidas para enfrentamento dos 
efeitos econômicos: o teletrabalho; a antecipação de férias individuais; 
a concessão de férias coletivas; o aproveitamento e a antecipação de 
feriados; o banco de horas; a suspensão de exigências administrativas 
em segurança e saúde no trabalho; o direcionamento do trabalhador para 
qualificação; e o diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço - FGTS. 

 A primeira medida, denominada TELETRABALHO, corresponde à 
prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do 
empregador e mediante utilização de tecnologias de informação e de 
comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho 
externo, conforme prevê o artigo 75-B da CLT. 

 Com a MP, o empregador fica autorizado a alterar o regime de 
trabalho presencial para teletrabalho, valendo inclusive para estagiários 
e aprendizes, e independentemente da existência de acordos individuais 
ou coletivos, ficando inclusive dispensado o registro prévio da alteração 
no contrato individual de trabalho. O prazo para notificação, por escrito 
ou meio eletrônico, sobre a alteração é com antecedência mínima de 48 
(quarenta e oito) horas.
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 A segunda medida prevê a ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS 
mediante comunicação, por escrito ou por meio eletrônico, com 
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas e clara indicação do 
período a ser gozado pelo empregado. A medida autoriza a antecipação 
de férias inclusive para os casos em que ainda não transcorreu o prazo 
do período aquisitivo. Em relação ao pagamento, a MP determina que 
poderá ser efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente ao início 
do gozo das férias e concede ao empregador a possibilidade de efetuar o 
pagamento do adicional de um terço de férias após sua concessão, desde 
que ocorra até a data em que é devida a gratificação natalina prevista. 

 A terceira medida que poderá ser adotada é a concessão de FÉRIAS 
COLETIVAS, devendo o empregador notificar o conjunto de empregados 
com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, dispensando-
se a comunicação prévia ao órgão local do Ministério da Economia e a 
comunicação aos sindicatos representativos da categoria profissional. 

 Outra medida prevista pela MP é o APROVEITAMENTO E DA 
ANTECIPAÇÃO DE FERIADOS, que consiste na antecipação do gozo de 
feriados não religiosos federais, estaduais, distritais e municipais, sendo 
que, para tanto, é necessário notificar com expressa indicação dos feriados 
aproveitados, por escrito ou por meio eletrônico, com antecedência 
mínima de 48 (quarenta e oito) horas. 
 A MP contém ainda disposição sobre BANCO DE HORAS nos 
casos de interrupção das atividades pelo empregador, ocasião em que 
será aplicada a constituição de regime especial de compensação de 
jornada por meio de acordo coletivo ou individual formal, em favor do 
empregador ou do empregado, para compensação das horas no prazo 
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de até dezoito meses, contado da data de encerramento do estado de 
calamidade pública. Necessário observar que a posterior compensação 
de tempo para recuperação do período interrompido poderá ser feita 
mediante prorrogação de jornada em até duas horas, que não poderá 
exceder dez horas diárias. No mesmo sentido, a MP estabelece ainda 
que a compensação do saldo de horas poderá ser determinada pelo 
empregador independentemente de convenção coletiva ou acordo 
individual ou coletivo.
 
 Em relação à SUSPENSÃO DE EXIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 
EM SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, ficou  suspensa   a  
obrigatoriedade   de  realização dos exames médicos ocupacionais, 
clínicos e complementares, exceto os exames demissionais. A realização 
dos exames foi postergada para o prazo de 60 (sessenta dias) a partir da 
data de encerramento do estado de calamidade pública. Poderá ainda 
ocorrer a dispensa do exame demissional para os casos em que o exame 
médico ocupacional tenha sido realizado em favor inferior de 180 (cento 
e oitenta) dias. No mesmo sentido, ficaram dispensados os treinamentos 
periódicos e eventuais previstos em normas regulamentadoras de 
segurança e saúde no trabalho, devendo ser retomados no prazo de 90 
(noventa dias) a partir da data de encerramento do estado de calamidade 
pública. Há ainda possibilidade da realização dos treinamentos na 
modalidade de ensino a distância, incumbindo ao empregador observar 
os conteúdos práticos, a fim de que as atividades sejam executadas com 
segurança. 
 No  caso do RECOLHIMENTO DO FGTS, a Medida Provisória 
suspendeu a exigibilidade do recolhimento nos períodos de competências 
de março, abril e maio de 2020, com vencimento em abril, maio e junho 
de 2020, respectivamente. Os pagamentos poderão ser regularizados 
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em até seis parcelas mensais, com vencimento no sétimo dia de cada 
mês, a partir de julho de 2020, sem acréscimos da atualização, da 
multa e dos encargos legais. Em caso de inadimplemento da quitação, 
os empregadores estarão sujeitos à multa e aos encargos legais, bem 
como bloqueio do certificado de regularidade do FGTS. A medida é 
extensiva a todos os empregadores, independentemente do número de 
empregados, do regime de tributação, da natureza jurídica, do ramo de 
atividade econômica e da adesão prévia, sendo obrigatória declaração 
das informações até 20 de junho de 2020. A medida suspende ainda a 
contagem do prazo prescricional dos débitos relativos a contribuições do 
FGTS pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, com início de vigência a partir 
da entrada em vigor da Medida Provisória. 

 Sem prejuízo das deliberações citadas, ficou ainda ajustada a 
ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DO ABONO ANUAL previsto no artigo 
40 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, de modo que os beneficiários 
da previdência social que, durante este ano, tenham recebido auxílio-
doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-
reclusão, recebam o abono em duas parcelas. Uma, de 50%, em abril, e a 
segunda parcela correspondendo à diferença entre o valor total do abono 
anual e o valor da parcela antecipada, sendo paga juntamente com o 
benefício da competência de maio. 

 Por fim, a medida conta ainda com OUTRAS DISPOSIÇÕES, 
sendo que, durante o estado de calamidade pública, ficou autorizado 
que estabelecimentos de saúde, mediante acordo individual escrito, 
promovam a prorrogação da jornada de trabalho independentemente do 
limite de 2 (duas) horas extras por dia, com possibilidade de extensão da 
jornada de 12x36 em até 24 horas de trabalho, isentando o empregador 
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de penalidade administrativa e garantido o repouso semanal remunerado. 
As horas suplementares poderão ser compensadas no prazo de dezoito 
meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade 
pública, por meio de banco de horas ou remuneradas como hora extra.
 
 A Medida Provisória estabelecia ainda que os casos de contaminação 
pelo coronavírus (covid-19) não seriam considerados doenças 
ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Contudo, 
a disposição foi suspensa por ocasião do julgamento das ADIs 6.342, 
6.344, 6.346, 6.348, 6.349, 6.352 e 6.354 pelo Superior Tribunal Federal. 
De acordo com as recentes publicações, o artigo 18, que abordava o 
Direcionamento do Trabalhador para Qualificação, inclusive com medidas 
como a suspensão do contrato de trabalho pelo prazo de 4 (quatro) meses, 
foi revogado no dia seguinte à publicação da MP 927. 
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LEI 14.020, DE 06 DE JULHO DE 
2020 (ANTIGA MP 936/2020)

Programa Emergencial
de Manutenção do
Emprego e da Renda 

 A antiga MP 936/2020 foi convertida 
na Lei 14.020, com escopo de consolidar as 
proposições trazidas na referida medida e cujo 
objeto era preservar o emprego e a renda, 
possibilitando a manutenção das atividades 
laborais com redução do impacto social em 
virtude do estado de calamidade pública 
vivenciado pelo País.
 O texto legal trouxe ainda algumas 
inovações conforme abordado pontualmente 
abaixo:
 Aplicabilidade: Aos contratos de trabalho 
que ainda não atingiram o prazo máximo de 
tempo previsto para suspensão ou redução de 
jornada e salário;
 Prorrogação: O parágrafo único do artigo 
16 autoriza o Poder Judiciário, respeitado o limite 
temporal decorrente do estado de calamidade 
pública, a prorrogar o prazo máximo das medidas 
de redução proporcional de salários e de jornada, 
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que no texto original não pode exceder o tempo de 90 (noventa) dias;
 Abrangência do Acordo: O artigo 7º prevê a possibilidade do 
empregador negociar a redução proporcional de jornada de trabalho e de 
salário de seus empregados, de forma setorial, departamental, parcial 
ou na totalidade dos postos de trabalho;
 Redução, Faixas Salariais e Modalidade de Redução: A Lei trouxe 
limitações para realização de acordo individual. No casos de empresa 
com receita bruta (2019) superior a R$ 4,8 milhões somente é possível 
redução nos percentuais de 50% e 70% ou a suspensão do contrato de 
trabalho, mediante acordo individual por empregados com salário de até 
R$ 2.090 ou hipersuficientes.
 As demais regras podem ser conferidas na tabela abaixo:

Redução proporcional de jornada de trabalho e de salário

Redução Modalidade Acordo Regras
25%

Individual

Todos os Empregados

50% e 70%

Receita Bruta 
superior R$ 4.8
milhões (2019)

empregados 
com salário até 
R$ 2.090,00 ou 

hipersuficientes*
Receita Bruta 

Inferior ou até R$ 
4.8

milhões (2019)

empregados 
com salário até 
R$ 3.135,00 e 

hipersuficientes*

Convenção ou 
Acordo Coletivo

Receita Bruta 
Inferior ou até R$ 

4.8
milhões (2019)

empregados com 
salário entre R$ 
3.135,00 e R$ 

12.202,12

50% e 70% - Outras 
hipóteses

 Individual
Não há redução anterior e devem ser ob-
servados os seguintes requisitos: salário 

reduzido + BEm** + ajuda mensal
compensatória da empresa
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Aposentado Individual Empresa assume os custos da redução + 
custo do BEm**

Qualquer percentual
Convenção ou 

Acordo Coletivo

Percentual diverso de 25%, 50% e 70%, 
valor do BEm deverá observe as faixas de: 
• < que 25%, BEm = 0; • ≥ que 25% e < que 
50%, BEm = 25% do seguro-desemprego; 

• ≥ que 50% < que 70%, BEm = 50% do 
seguro-desemprego; • ≥ 70%, BEm = 70% 

do seguro-desemprego

*Diploma de nível superior e salário igual ou maior que R$ 12.202,12

** Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda

  Recolhimento Previdenciário: o inciso II, do §2º, do artigo 
8º, da Lei autoriza o empregado com contrato suspenso à efetuar o 
recolhimento da contribuição para o Regime Geral de Previdência Social 
na qualidade de segurado facultativo;
Empregada gestante e Adotante:
 > Pode participar do Programa instituído pela Lei, incumbindo 
ao empregador o dever de comunicar ao Ministério da Economia o 
evento caracterizador do início do benefício de Salário Maternidade, 
ficando interrompida a aplicação da Lei e será pago salário maternidade 
considerando como remuneração integral ou último salário de contribuição 
os valores a que teriam direito sem a aplicação das medidas previstas 
nesta Lei. Aplica-se nos casos de adoção e guarda judicial;
 > Garantia Provisória no Emprego: além das garantias já previstas, 
o inciso III, do artigo 10, determina que a empregada gestante terá 
estabilidade provisória no emprego por período equivalente ao acordado 
para a redução da jornada e salário ou suspensão contado a partir do 
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término do período da licença maternidade (garantia estabelecida na alínea 
“b” do inciso II do caput do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias);
 Garantia Provisória no Emprego: O §1º, do artigo 10 determina 
o pagamento de indenização por dispensa sem justa causa que ocorrer 
durante o período de garantia provisória no emprego, além das verbas 
rescisórias, conforme tabela abaixo:

Percentual Redução Indenização

 igual ou superior a 25% e inferior a 50% 50% do salário a que o empregado teria 
direito no período de garantia provisória 

no emprego

 igual ou superior a 50% e inferior a 70% 75% do salário a que o empregado teria 
direito no período de garantia provisória 

no emprego

 igual ou superior a 70% ou de suspensão 
temporária do contrato de trabalho

100% (cem por cento) do salário a que o 
empregado teria direito no período de 

garantia provisória no emprego

 Pessoa com deficiência: é vedada dispensa sem justa causa durante 
o estado de calamidade conforme disposto no inciso V, do artigo 17, da 
Lei 14.020;
 Trabalho intermitente: faz jus ao benefício emergencial mensal 
no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), pelo período de 3 (três) meses, 
limitado a um único benefício, mesmo que haja mais de um contrato de 
trabalho intermitente;
 Aviso Prévio: o artigo 23 da Lei estabelece a possibilidade de 
cancelamento, em comum acordo, de aviso prévio em curso, podendo em 
caso de cancelamento a adoção das medidas do Programa Emergencial 
de Manutenção do Emprego e da Renda, conforme determina o parágrafo 
único do artigo supracitado;
 Acordo Coletivo após Acordo Individual: As condições previstas 
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no acordo individual aplicam-se ao período anterior ao da negociação 
coletiva, sendo que a partir da vigência do instrumento coletivo, passarão 
a prevalecer as condições estipuladas pela negociação coletiva. Em caso 
de conflitos de disposições, deverão prevalecer as regras do acordo 
coletivo, com exceção dos casos que as condições do acordo individual 
sejam mais benéficas ao empregado, caso em que estas prevalecerão;
 Inaplicabilidade do artigo 486, da CLT (Fato do Príncipe): O artigo 
29 da Lei afasta a responsabilidade do Poder Público em relação ao 
pagamento de indenização decorrente da rescisão de contrato de trabalho 
nos casos de paralisação ou suspensão das atividades decorrentes de 
determinação de autoridade municipal, estadual ou federal;
 Repactuação de Débitos: O artigo 25 da Lei assegura, durante a 
vigência do estado de calamidade pública, a possibilidade de repactuação 
das operações de empréstimos, de financiamentos, de cartões de crédito 
e de arrendamento mercantil concedidas por instituições financeiras e 
sociedades de arrendamento mercantil e contraídas com o desconto em 
folha de pagamento ou na remuneração, nos casos do empregado que 
sofrer redução de jornada e salário, suspensão contratual ou  que, por 
meio de laudo médico acompanhado de exame de testagem, comprovar 
a contaminação pelo novo coronavírus. As condições e termos previstos 
na Lei abrangem:
 > Possibilidade de redução das prestações decorrentes de 
empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de 
arrendamento mercantil na mesma proporção de sua redução salarial, 
nos casos de redução de salário e jornada;
 > Prazo de carência de até 90 (noventa) dias, à escolha do mutuário;
 > Manutenção das condições financeiras de juros, encargos 
remuneratórios e garantias, salvo no caso de diminuição de tais juros e 
demais encargos remuneratórios.
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CONTEÚDO DA MP 936/2020

No dia 1° de abril de 2020, o Governo Federal publicou a Medida Provisória 
936, instituindo o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego 
e da Renda e dispondo sobre outras medidas trabalhistas para o atual 
momento nacional, vivido em decorrência do coronavírus (Covid-19). De 
acordo com o artigo 2º, os objetivos são a preservação do emprego e 
da renda, garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais 
e reduzir o impacto social, sendo que para tanto serão adotadas as 
seguintes medidas (artigo 3º): Pagamento de Benefício Emergencial de 
Preservação do Emprego e da Renda; Redução proporcional de jornada 
de trabalho e de salários; Suspensão temporária do contrato de trabalho.

 As medidas acima não se aplicam no âmbito da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, aos órgãos da administração pública 
direta e indireta, às empresas públicas e sociedades de economia mista. 
O benefício previsto no artigo 5º será custeado com recursos da União e 
pago nas hipóteses de redução proporcional de jornada de trabalho e de 
salário, bem como suspensão temporária do contrato de trabalho. 

 O pagamento ocorrerá em prestação mensal e o direito ao 
recebimento decorre da adesão do empregador ao programa, incumbindo 
ao empregador comunicar ao Ministério da Economia no prazo de 10 (dez) 
dias contados da data da celebração do acordo.  
A primeira parcela será paga no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data 
da celebração do acordo e o benefício será pago exclusivamente durante o 
período de redução proporcional de jornada ou suspensão temporária do 
contrato de trabalho. O artigo 12 é claro ao dispor que as medidas serão 
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implementadas por meio de acordo individual ou negociação coletiva 
observados os seguintes critérios: 

 > Acordo Individual - Redução 25% Salário igual ou inferior a R$ 
3.135,00 (três mil cento e trinta e cinco reais); 
 > Acordo Individual - Redução de 50% ou 70%: Salário igual ou 
superior a R$12.202,12 (doze mil duzentos e dois reais e doze centavos) 
desde que possua diploma de nível superior; 
 > Convenção ou Acordo Coletivo: demais casos. 

 O Ministério da Economia vai definir a forma de transmissão das 
informações e comunicações pelo empregador, bem como a forma de 
concessão e pagamento do benefício. O benefício não influencia nos 
casos de seguro desemprego que o empregado venha a ter direito, desde 
que cumpra os requisitos legais, no ato da dispensa. 

REQUISITOS E FORMA DE PAGAMENTO

 O artigo 6º estipula que o valor do benefício terá como base de 
cálculo o valor mensal do seguro-desemprego a que o empregado teria 
direito, observando-se as seguintes hipóteses: 

 > Redução de jornada e salário calculado aplicando-se sobre a base 
de cálculo o percentual da redução; 
 > Suspensão temporária do contrato de trabalho terá valor mensal 
equivalente a 100% do valor do seguro-desemprego a que o empregado 
teria direito, na hipótese prevista no caput do art. 8º; equivalente a 70% 
do seguro-desemprego a que o empregado teria direito, na hipótese 
prevista no § 5º do art. 8º; 
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 O §1º do artigo 6º esclarece ainda que o benefício será pago 
independentemente do cumprimento de qualquer período aquisitivo, 
tempo de vínculo empregatício e número de salários recebidos. Porém, 
segundo o § 2º do artigo 6º, o benefício não será pago para as pessoas 
que estiverem recebendo benefício de prestação continuada, seguro-
desemprego em qualquer de suas modalidades ou bolsa de qualificação 
profissional.
 O §3º do artigo 6º acrescenta que o empregado com mais de um 
vínculo formal de emprego poderá receber cumulativamente um benefício 
para cada vínculo com redução ou suspensão, observado o valor previsto 
no caput do art. 18º e a condição prevista no § 3º do art. 18º, se houver 
vínculo na modalidade de contrato intermitente, nos termos do disposto 
no § 3º do art. 443º da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943. 

REDUÇÃO PROPORCIONAL DE JORNADA DE TRABALHO
E DE SALÁRIO 

 > Poderá acordar a redução da jornada e do salário, com prazo de 
90 dias; 
 > Base de cálculo / referência seguro-desemprego não afeta o 
recebimento do seguro-desemprego em caso de futura rescisão; 
 > Medidas por acordo individual escrito ou negociação coletiva 
podem ser feitas observados os seguintes critérios: 
  - Acordo Individual - Redução 25% Salário igual ou inferior a 
R$ 3.135,00 (três mil cento e trinta e cinco reais);
  - Acordo Individual - Redução de 50% ou 70%: Salário igual ou 
superior a R$12.202,12 (doze mil duzentos e dois reais e doze centavos) 
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desde que possua diploma de nível superior; 
  - Convenção ou Acordo Coletivo: demais casos. 
 > Não afeta o recebimento do seguro-desemprego em caso de 
futura rescisão; 
 > A jornada e salário serão restabelecidos no prazo de 2 (dois) 
dias corridos, contados da cessação do estado de calamidade, da 
data estabelecida no acordo individual ou através de comunicado do 
empregador sobre decisão de antecipar o fim do período.

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONTRATO DE TRABALHO 

 > Acordo Individual ou Coletivo; 
 > Mantidos os benefícios contratuais durante a suspensão (ex. 
plano de saúde, vale alimentação, etc); 
 > Prazo máximo de 60 (sessenta) dias, podendo ser fracionado em 
até dois períodos de 30 (trinta) dias; 
 > Encaminhado ao empregado com antecedência mínima de 2 (dois) 
dias corridos e depende de anuência do empregado; 
 > Renda bruta até 4,8 milhões de receita bruta  todos os empregados; 
 > Renda bruta acima de 4,8 milhões - governo paga 70% e empresa 
paga 30%; 
 > Ajuda compensatória - empregador pode complementar e não 
tem natureza salarial, não integra o salário, não gera direito aos reflexos; 
A MP estabelece que se o empregado prestar serviços em home office/
teletrabalho, ainda que parcialmente, ficará descaracterizada a suspensão 
temporária do contrato de trabalho, e o empregador estará sujeito a 
pagamento imediato da remuneração e dos encargos sociais referentes 
a todo o período, além de penalidades previstas na legislação em vigor e 
sanções previstas em convenção ou em acordo coletivo. 
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 > Recolhimento Facultativo - o empregado que tiver o contrato 
de trabalho suspenso poderá fazer o recolhimento ao INSS de forma 
facultativa, mediante emissão e pagamento da GPS com código 
apropriado.

GARANTIA DE EMPREGO

 O empregado que receber o Benefício Emergencial de Preservação 
do Emprego e da Renda terá garantia provisória no emprego durante o 
período acordado de redução ou suspensão, e após o restabelecimento 
da jornada ou encerramento da suspensão, por período equivalente ao 
acordado para a redução ou a suspensão. O empregador que dispensar 
sem justa causa o empregado durante a vigência acima citada, estará 
sujeito ao pagamento, além das despesas habituais, de indenização 
prevista pela MP. 

TRABALHO INTERMITENTE

 Segundo o artigo 18°, o empregado com contrato de trabalho 
intermitente formalizado até a data de publicação da MP faz jus ao 
benefício emergencial mensal no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) 
pelo período de três meses. Não há cumulação de benefício para o caso 
de mais de um contrato de trabalho. 
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MP 944/2020 
Programa Emergencial de
Suporte a Empregos

 Ainda em atenção às medidas 
emergenciais adotadas pelo Governo Federal, 
no dia 3 de abril de 2020 foi publicada a 
Medida Provisória 944, cuja finalidade é a 
criação do Programa Emergencial de Suporte 
a Empregos para realização de operações 
de crédito com empresários, sociedades 
empresárias e sociedades cooperativas, 
excetuadas as sociedades de crédito, com a 
finalidade de pagamento de folha salarial de 
seus empregados. 

ABRANGÊNCIA E PERÍODO 

 > Sociedades empresárias e Sociedades 
cooperativas; 
 > Receita bruta anual superior a R$ 360 
mil e igual ou inferior a R$ 10 milhões, calculada 
com base no exercício de 2019; 
 > Linha de crédito para folha de pagamento 
– período de 02 meses e limitado a R$ 2.078 
(dois salários mínimos) por empregado; 
 > As empresas deverão ter a sua folha 
de pagamento processada por instituição 
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financeira participante; 
 > Poderão participar todas as instituições financeiras sujeitas à 
supervisão do Banco Central do Brasil.

OBRIGAÇÕES 

 > As empresas devem fornecer informações verídicas; 
 > Não pode haver mudança na destinação da verba; 
 > Não pode haver rescisão contratual sem justa causa no período 
entre a data da contratação da linha de crédito e 60 dias após recebimento 
da última parcela; 
 > Em caso de descumprimento dos itens acima, ocorrerá a rescisão 
antecipada do débito.

CUSTEIO

 A medida provisória estabelece ainda que nas operações de 
crédito contratadas, o equivalente a 15% decorre dos recursos próprios 
das instituições participantes e 85% é custeado com recursos da União 
alocados para o Programa. Essas proporções serão utilizadas também 
para o risco de inadimplemento. 

TAXAS

 Os créditos poderão ser concedidos até 30 de junho de 2020, 
observando os seguintes pontos: 

 > Incidência de taxa de juros equivalente a 3,75% ao ano sobre o 
valor concedido; 
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 > 36 meses para pagamento; 
 > Carência de 6 meses para início do pagamento - porém, com 
capitalização de juros durante esse período. 

INADIMPLÊNCIA

 A medida provisória atribui às instituições financeiras a 
responsabilidade e custos para cobrarem em nome próprio os valores 
inadimplidos,  recolhendo ao BNDES os valores recuperados, que 
os restituirá para a União, observando-se a proporção já descrita 
anteriormente (15% instituições financeiras e 85% recursos da União). As 
cobranças deverão manter a política usualmente empregada em suas 
próprias operações de crédito, bem como as instituições financeiras 
deverão empregar todas as medidas necessárias para recuperar o crédito. 
Decorrido prazo de amortização do débito, as instituições financeiras 
deverão leiloar todos os créditos remanescentes como forma de recuperar 
e recolher o saldo final à União – por intermédio do BNDES. Em caso de 
leilão infrutífero, o crédito será extinto. 

RECURSOS 

 A União, por intermédio da MP, determinou a transferência ao 
BNDES (agente financeiro) do valor equivalente a 34 bilhões, remunerados 
pro rata die e de acordo com os seguintes critérios: 

 > Taxa SELIC; 
 > Taxa de juros de 3,75% ao ano.

A medida provisória descreve que a atuação do BNDES é sem ônus 
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financeiro, ficando este responsável pelos repasses dos recursos, 
recebimento dos reembolsos e posterior repasse à União no prazo de 30 
dias do recebimento. O BNDES ficará responsável pela regulamentação 
do protocolo das operações de crédito. As receitas recebidas pela União 
serão utilizadas para pagamento da dívida pública de responsabilidade 
do Tesouro Nacional. 
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O SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL E AS MEDIDAS 

PROVISÓRIAS 

 É relevante considerar ainda que algumas 
questões pontuais trazidas pelas Medidas 
Provisórias abordadas neste conteúdo estão 
sendo alvo de discussão perante o Supremo 
Tribunal Federal e já foram objeto de modificação, 
conforme apontamentos abaixo: 

 Medida    Provisória   936/2020  Na  Ação  
Direta  de  Inconstitucionalidade (ADI) 6363, 
de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, 
foi deferida em parte a cautelar com intuito 
de que os acordos individuais para redução de 
jornada de trabalho e de salário ou suspensão 
temporária de contrato de trabalho devem ser 
comunicados pelos empregadores ao respectivo 
sindicato da categoria, no prazo de até 10 dias a 
partir da data da celebração, com a finalidade de 
que o sindicato providencie negociação coletiva, 
sendo que a omissão importa em anuência com 
o acordo firmado pelas partes. Contudo, em 
julgamento por videoconferência ocorrido no 
dia 17/04/2020, o Plenário negou referendo à 
liminar concedida e afastou a necessidade de 
aval dos sindicatos para o fechamento de tais 

22



23

acordos.

 Medida  Provisória  927/2020  Na  Ação  Direta  de 
Inconstitucionalidade (ADI) 6342, de relatoria do ministro Marco Aurélio, 
questiona-se a validade da MP 927/2020, sob argumento de que esta 
viola princípios constitucionais como da dignidade da pessoa humana, 
irredutibilidade salarial, da proteção, da legalidade e devido processo 
legal, sendo que neste caso houve o indeferimento da liminar pleiteada. 
Neste caso, em julgamento colegiado, foi determinada a suspensão dos 
artigos 29 e 31, sendo que o primeiro deixava de considerar doença 
ocupacional os casos de contaminação de trabalhadores pelo coronavírus, 
e o último estabelecia limites na atuação de auditores fiscais do trabalho 
na atividade de orientação.



DECRETO Nº 10.422 de 13 
de julho de 2020

 No dia 14 de julho de 2020 foi publicado 
no Diário Oficial da União o Decreto nº. 10.422, 
que determinou a prorrogação dos prazos para 
celebrar os acordos de redução proporcional de 
jornada e de salário e de suspensão temporária 
do contrato de trabalho, bem como para efetuar 
o pagamento dos benefícios emergenciais de 
que trata a Lei nº 14.020, de 6 de julho de 2020, 
decorrente da MP 936.
O artigo 2º acrescentou mais 30 (trinta) dias para 
os casos de acordo de redução proporcional da 
jornada de trabalho e de salário, de modo que 
o período total será de 120 (cento e vinte) dias.
 No mesmo sentido, o artigo 3º acrescenta 
ainda o prazo de mais 60 (sessenta), totalizando 
o período total de 120 (cento e vinte) dias em se 
tratando de suspensão do contrato de trabalho.
 O parágrafo único trouxe a possibilidade 
de que a  suspensão do contrato de trabalho 
ocorra de forma fracionada, sejam em períodos 
sucessivos ou intercalados, contudo, devem 
compreender períodos iguais ou superiores a 
10 (dez) dias, não podendo exceder o prazo total 
de 120 (cento e vinte) dias.
 O Decreto esclarece ainda que tanto para 
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os casos de redução proporcional de jornada e de salário quanto para os 
casos de suspensão temporária do contrato de trabalho utilizados até o 
dia 14/07/2020, data de publicação do Decreto, serão computados para 
fins de contagem dos limites previstos pela legislação.
 Há ainda a previsão de que nos casos de empregados com 
contrato de trabalho intermitente, formalizado até a data de publicação 
da Medida Provisória nº 936, de 1º de abril de 2020, fazem jus ao 
benefício emergencial mensal no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) 
correspondente ao período adicional de um mês, contado da data de 
encerramento do período de três meses de que trata o art. 18 da Lei nº 
14.020, de 2020, nos termos do artigo 6º do Decreto acima citado.
 Por fim, a concessão e o pagamento do benefício emergencial de 
preservação do emprego e da renda e do benefício emergencial mensal 
ficam condicionados às disponibilidades orçamentárias.
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