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1. NORMATIVOS
1.1. Principais trabalhistas

* MP 927/2020
* MP 928/2020
* Lei 14.020/2020 (MP 936/2020)
* Lei 14.043/2020 (MP 944/2020
* Lei 14.047/2020 (MP 945/2020)
* MP 946/2020
* MP 984/2020 – Lei 14.117/2021
* Decretos 10.422 e 10.470/2020
* Portaria ME/SEPT 16.655 de 2020
* Portaria Conjunta 20/2020

1.2. Outros normativos da pandemia
* Dec. Legislativo 6/2020
* Lei 14.010/2020
* Lei 14.019/2020
* Lei 14.117/2020
* Lei 14.979/2021



2. INTRODUÇÃO

- Emergência sanitária

- Opção de enfrentamento normativo via medidas provisórias.

- Intrínseca característica de excepcionalidade.

- Formação de um “nanossistema”.

- Tarefa hermenêutica: compatibilização do DT “tradicional” com o 
“emergencial” + garantias constitucionais

2.1. O que é o direito do trabalho emergencial?

- Problema precedencial 
de distanciamento 
constitucional

- 1 , III (dignidade da pessoa humana
- IV (valor social do trabalho e da livre iniciativa)
- 3 , I (sociedade livre, justa e solidária)
- 7 , VI (irredutibilidade salarial)
- 170 (ordem econômica para garantir
existência digna)



- Contrato de emprego é de execução continuada. 

- Observância do momento de constituição e produção e efeitos do tema de 
DTE.

2.2. Direito Intertemporal

CRFB, 5 , XXXVI – a lei não prejudicará o direito
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

LINDB. Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato
e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o
direito adquirido e a coisa julgada.

1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já
consumado segundo a lei vigente ao tempo em
que se efetuou.

CRFB, art. 62. 11. Não editado o decreto
legislativo a que se refere o 3º até sessenta
dias após a rejeição ou perda de eficácia de
medida provisória, as relações jurídicas
constituídas e decorrentes de atos praticados
durante sua vigência conservar-se-ão por ela
regidas.
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- Regra: aplicação limitada ao 
período de vigência/indicação dos 
normativos. 

- Regra: restrição de aplicabilidade 
das MPs ao tempo de vigência.

- Exceção: atos executados 
durante a MP e com consequências 
projetadas.



Posição do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

Cláusula contratual x legislação nova

“A  aplicação  da  cláusula  constitucional  que  assegura,  em  face  da lei  nova,  a  preservação  

do  direito  adquirido  e  do  ato  jurídico perfeito  (CF,  art.  5º,  XXXVI)  impõe  distinguir  duas  
diferentes espécies  de  situações  jurídicas:  

a) as  situações  jurídicas individuais,  que  são  formadas  por  ato  de  vontade  (e.g. 
contratos),  cuja  celebração ...  legítima, ... ato  jurídico  perfeito,  inibindo ...  modificações  
legislativas supervenientes; 

b) as situações  jurídicas  institucionais  ou  estatutárias,  que  são formadas  segundo  
normas  gerais  e  abstratas,  de  natureza cogente, direitos adqiridos quando suporte fático  
previsto  na  lei  como  necessário à  sua  incidência.  ...norma  superveniente,  embora  não
retroativa, tem  aplicação imediata.”

(STF  – Pleno - RE 211.304 – Red. p/ ac. Min. Teori Zavascki – DJE 
03.08.2015)

Aprofundamento
https://www.trt4.jus.br/portal/portal/EscolaJudicial/comunicacao/notici
a/info/NoticiaWindow?cod=1605579&action=2&destaque=false&fbcli
d=IwAR2nYGmVdSLdJvqC7x7N-
H036ge7Cm52WU_reJFQza0iTRiRoI23qzkTlVM



NÃO PRORROGAÇÃO DO 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 6/2020

LEI Nº 13.979, DE 6/2/2020 - Art. 8º Esta Lei vigorará enquanto estiver vigente o Decreto 
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, observado o disposto no art. 4º-H desta 
Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.035, de 2020) (Vide ADI 6625 MC/DF)

DECRETO LEGISLATIVO Nº 6/2020 - Art. 1º Fica reconhecida, exclusivamente para os 
fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101/2000, ... dispensas do atingimento dos 
resultados fiscais ...e da limitação de empenho .... a ocorrência do estado de 
calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, nos termos da 
solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 
18/3/2020.

• ADI 6625 – 30/12/2020 – “defiro parcialmente a cautelar requerida, ...para conferir 
interpretação conforme à Constituição ao art. 8 da Lei n 13.979/2020, ... a fim de 
excluir de seu âmbito de aplicação as medidas extraordinárias previstas nos arts. 3 , 
3 -A, 3 -B, 3 -C, 3 -D, 3 -E, 3 -F, 3 -G, 3 -H e 3 -J, inclusive dos respectivos 
parágrafos, incisos e alíneas.

• ...segue infectando e matando pessoas, ...Por isso, a prudência - amparada nos 
princípios da prevenção e da precaução, que devem reger as decisões em matéria de 
saúde pública - aconselha que as medidas excepcionais abrigadas na Lei n
13.979/2020 continuem, por enquanto, a integrar o arsenal das autoridades 
sanitárias para combater a pandemia.



- Período de vigência: 22/3/2020 a 19/7/2020 

- Principais temas: teletrabalho, adiantamento de 
férias, compensação de jornada, teletrabalho e 
parcelamento de FGTS.

- Objetivos principais: preservação de empresas, 
empregos e salários.

3. Medida Provisória n. 927/2020

Aprofundamento

http://revisaotrabalhista.net.br/2020/07/16/a-mp-927-vai-
caducar-e-todos-perdem-azar-o-seu/



- Suposto: emergência de saúde pública (DEL n. 6/2020).

- Escopo e interpretação teleológica: preservação do salário e sobrevivência 
digna.

- Caráter optativo das medidas padronizadas.

- Limites impostos: temporalidade (19/7/2020) e aptidão com as necessidades 
empresariais (utilidade e adequação)

CAPÍTULO 1 – DAS ALTERNATIVAS TRABALHISTAS PARA ENFRENTAMENTO DO ESTADO DE 
CALAMIDADE PÚBLICA E DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA 
INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Art. 1º Esta Medida Provisória dispõe sobre as medidas trabalhistas que poderão ser adotadas pelos
empregadores para preservação do emprego e da renda e para enfrentamento do estado de calamidade
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19), decretada pelo Ministro de Estado da
Saúde, em 3 de fevereiro de 2020, nos termos do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

Aprofundamento

http://revisaotrabalhista.net.br/2020/03/27/forca-maior-
e-factum-principis-responsabilidades-nas-
paralisacoes-decorrentes-do-covid-19/



- Força maior trabalhista (art. 501 da CLT) é universalizado?

- Força maioir trabalhista: fato inevitável (natureza/humano) + sem 
concorrência do empregador + imprevisibilidade + afetação econômica 
substancial da empresa. 

- Factum principis: exercício da discricionariedade administrativa (CLT 486).

- Força maior trabalhista autoriza: extrapolação de 2 he/dia e dispensa de 
negociação coletiva (CLT, 59, caput e 61, 1 ), CLT 61, 2 e 503.

- Força maior especial (extinção da empresa/estabelecimento): rescisão por 
metade (TST, Súm. 44).

- Saque emergencial do FGTS: hipótese de “força maior reconhecida pela JT” 

(Lei 8.036/1990, art. 18, 2 ) + art. 6 MP 946/2020.

- Caducidade da MP: não impede caracterização de força maior.

Parágrafo único. O disposto nesta Medida Provisória se aplica durante o estado de calamidade pública
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020, e, para fins trabalhistas, constitui hipótese de força maior,
nos termos do disposto no art. 501 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943.

Parágrafo único. O disposto nesta Medida Provisória se aplica durante o estado de calamidade pública
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020, e, para fins trabalhistas, constitui hipótese de força maior,
nos termos do disposto no art. 501 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943.



- Literalidade: preponderância (temporalizada) de acordo individual sobre 
normas legais e coletivas.

- Problemas de compatibilização: 
a) A MP já traz rol de regras excepcionais de substituição do padrão “normal”.

b) Abandono de regras concorrenciais.
c) Desfiguração de todo o microssistema trabalhista.
d) Inconstitucionalidade (subversão normativa, CRFB, art. 7 ).

- Interpretação sistemática: aplicação das hipóteses da MP 927 + flexibilizações 
pontuais e constitucionalizadas.

Art. 2º Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o empregado e o
empregador poderão celebrar acordo individual escrito, a fim de garantir a permanência do
vínculo empregatício, que terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos, legais e
negociais, respeitados os limites estabelecidos na Constituição.

Aprofundamento
:

https://www.migalhas.com.br/depeso/322740/medida-
provisoria-n-927-artigo-por-artigo-e-revogacao-da-
suspensao-contratual-nao-remunerada



- Direcionamento: empregador capitalizado.

- Instrumentos restritos.

- ADI 6.342.2020 (avaliação de inconstitucionalidade do art. 3 , VI da MP)

- Suspensão liminar do art. 18 da MP.

Art. 3 . Para enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes do estado de calamidade pública e para
preservação do emprego e da renda, poderão ser adotadas pelos empregadores, dentre outras, as seguintes
medidas:
I - o teletrabalho;
II - a antecipação de férias individuais;
III - a concessão de férias coletivas;
IV - o aproveitamento e a antecipação de feriados;
V - o banco de horas;
VI - a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho;
VII - o direcionamento do trabalhador para qualificação; e
VIII - o diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Aprofundamento
https://www.migalhas.com.br/depeso/322740/medida-provisoria-n-927-
artigo-por-artigo-e-revogacao-da-suspensao-contratual-nao-
remunerada



- O teletrabalho do DTE é do tipo home- office (não confundir com externo). 

- Essência: utilização de “tecnologias da informação e comunicação” (CLT, 75-B).

- Aplicação subsidiária para outros tipos de trabalhadores em domicílio.

- Decisão unilateral do empregador (com definição de atividades).

- Preservação da residência e atribuições da vida familiar.

- CLT, 6 : não discriminação em relação ao trabalhador externo.

- Destinatários: “normais” e grupos de risco (teletrabalho como direito).

CAPÍTULO II – DO TELETRABALHO

Art. 4 . Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o empregador poderá, a seu critério,
alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho, o trabalho remoto ou outro tipo de trabalho a
distância e determinar o retorno ao regime de trabalho presencial, independentemente da existência de acordos
individuais ou coletivos, dispensado o registro prévio da alteração no contrato individual de trabalho.

§ 1º Para fins do disposto nesta Medida Provisória, considera-se teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho a
distância a prestação de serviços preponderante ou totalmente fora das dependências do empregador, com a
utilização de tecnologias da informação e comunicação que, por sua natureza, não configurem trabalho externo,
aplicável o disposto no inciso III do caput do art. 62 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.

§ 2º A alteração de que trata o caput será notificada ao empregado com antecedência de, no mínimo, quarenta
e oito horas, por escrito ou por meio eletrônico.



- CLT, 2 e 75-D: trabalho por conta alheia.

- Responsabilidade por infraestrutura: acordo escrito para forma de custeio pelo empregador.

- Custeio de aquisição e manutenção.

- Possibilidade de pagamento em rubrica única?

§ 3º As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, pela manutenção ou pelo
fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do
teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho a distância e ao reembolso de despesas arcadas pelo
empregado serão previstas em contrato escrito, firmado previamente ou no prazo de trinta dias,
contado da data da mudança do regime de trabalho.

§ 4º Na hipótese de o empregado não possuir os equipamentos tecnológicos e a infraestrutura
necessária e adequada à prestação do teletrabalho, do trabalho remoto ou do trabalho a distância:

I - o empregador poderá fornecer os equipamentos em regime de comodato e pagar por serviços de
infraestrutura, que não caracterizarão verba de natureza salarial; ou

Código de Trabalho Português. Artigo 168.º. Instrumentos de trabalho em prestação subordinada de teletrabalho. 1 - Na 
falta de estipulação no contrato, presume-se que os instrumentos de trabalho respeitantes a tecnologias de informação e 
de comunicação utilizados pelo trabalhador pertencem ao empregador, que deve assegurar as respectivas instalação e 
manutenção e o pagamento das inerentes despesas.
Argentina. Ley 1.041/2020. ARTÍCULO 10.- Compensación de Gastos. La persona que trabaja bajo la modalidad
dele tletrabajo tendrá derecho a la compensación por los mayores gastos
en conectividad y/o consumo de servicios que deba afrontar. Dicha compensación
operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva, y que
dará exenta del Impuesto a las Ganancias



- CLT, 62, III: possibilidade de ausência de controle de jornada.

- Analogia com CLT, 62, I: incompatibilidade pontual com controle de jornada. 

- § 5º refere “jornada de trabalho normal”: então há uma anormal?

- Tempo de uso de aplicativos deixou de ser “tempo à disposição”?

recebimento de mensagens x efetivo trabalho decorrente

- Trabalho remoto/ à distância para estagiários e aprendizes.

II - na impossibilidade do oferecimento do regime de comodato de que trata o inciso I, o período da
jornada normal de trabalho será computado como tempo de trabalho à disposição do empregador.

§ 5º O tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de trabalho normal
do empregado não constitui tempo à disposição, regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto se
houver previsão em acordo individual ou coletivo.

Art. 5º Fica permitida a adoção do regime de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho a distância
para estagiários e aprendizes, nos termos do disposto neste Capítulo.

Aprofundamento
http://revisaotrabalhista.net.br/2020/07/05/teletrabalho-panotipo-e-
grande-irmao-programas-e-aplicativos-desmentem-o-mito-da-
impossibilidade-de-controle-de-jornada-mas-reavivam-duas-perigosas-
alegorias/



- Constitucionalidade: vida e saúde x férias e lazer 

- CLT 136 já reconhece interesse majoritário do empregador.

- Prazo de 48 horas (até 19/7/2020!) 

- Frações concessivas não inferiores a 5 dias corridos (e sem “acordo”?)

- Qual o número máximo de “parcelas” de férias? Até 6 ou até 3 (CLT 134, § 1 ).

CAPÍTULO III – DA ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

Art. 6º Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o empregador informará
ao empregado sobre a antecipação de suas férias com antecedência de, no mínimo, quarenta e oito
horas, por escrito ou por meio eletrônico, com a indicação do período a ser gozado pelo
empregado.

§ 1º As férias:

I – não poderão ser gozadas em períodos inferiores a cinco dias corridos; e

II – poderão ser concedidas por ato do empregador, ainda que o período aquisitivo a elas
relativo não tenha transcorrido.



§ 1º As férias:

(...)

II – poderão ser concedidas por ato do empregador, ainda que o período aquisitivo a elas
relativo não tenha transcorrido.

§ 2º Adicionalmente, empregado e empregador poderão negociar a antecipação de períodos
futuros de férias, mediante acordo individual escrito.

- Novidade: períodos aquisitivos não completados/não iniciados e dispensa de 
comunicação de férias coletivas ao Ministério da Economia.

a) Períodos aquisitivos completados
- Regra de 48h.
- Fruição completa ou parcial durante vigência da MP 927.

b) Período aquisitivo vincendo
- Regra de 48h.
- Consideração ficta de período aquisitivo parcial. 
- Fruição completa ou parcial durante vigência da MP 927.
- Quando reinicia o novo período aquisitivo? aplicação analógica de CLT 140.

c) Período aquisitivo futuro
- Regra de 48 h.
- Consideração ficta de todo o período aquisitivo.
- Fruição completa ou parcial durante vigência da MP 927.
- Será possível passar mais de um ano sem fruição?



- Quem são os trabalhadores pertencentes a grupos de risco? 
a) regramentos estaduais.
b) aplicação extensiva da MP 945/2020, art. 2 .(exclusão de escala de avulso)

- Aplicação não limitada à período de vigência da MP 927?

§ 3º Os trabalhadores que pertençam ao grupo de risco do coronavírus (covid-19) serão priorizados
para o gozo de férias, individuais ou coletivas, nos termos do disposto neste Capítulo e no Capítulo
IV.

Art. 7º Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o empregador poderá
suspender as férias ou licenças não remuneradas dos profissionais da área de saúde ou daqueles que
desempenhem funções essenciais, mediante comunicação formal da decisão ao trabalhador, por
escrito ou por meio eletrônico, preferencialmente com antecedência de quarenta e oito horas.

- Excepcional demanda de trabalhadores da área de saúde e de atividades essenciais.

- Quem são? Art. 3 Decreto 10.282/2020

- Suspensão de férias apenas durante o período de vigência da MP 927

Aprofundamento:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-
2022/2020/decreto/D10282.htm#:~:text=Regulamenta%20a%20Lei%20n%C2%
BA%2013.979,p%C3%BAblicos%20e%20as%20atividades%20essenciais.&text
=Objeto-,Art.,p%C3%BAblicos%20e%20as%20atividades%20essenciais.



- Remuneração de férias é paga no mesmo período do salário. 

- Terço de férias é pago após a concessão, junto ao 13 salário (20/12/2020). 

- Se fruição de férias ocorre total ou parcialmente o período de vigência da MP 927?

- Há possibilidade do empregado converter 10 dias em pecúnia (CLT 143)?

Art. 8º. Para as férias concedidas durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o
empregador poderá optar por efetuar o pagamento do adicional de um terço de férias após sua
concessão, até a data em que é devida a gratificação natalina prevista no art. 1º da Lei nº 4.749, de
12 de agosto de 1965.
Parágrafo único. O eventual requerimento por parte do empregado de conversão de um terço de 
férias em abono pecuniário estará sujeito à concordância do empregador, aplicável o prazo a que se 
refere o caput.

Art. 9º. O pagamento da remuneração das férias concedidas em razão do estado de calamidade
pública a que se refere o art. 1º poderá ser efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente ao
início do gozo das férias, não aplicável o disposto no art. 145 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.



- Objetivo do dispositivo: esclarecer que a autorização de dilação de prazo não se projeta 
em caso de extinção da relação de emprego. 

- Efeito: verbas de férias devem ser pagas junto à rescisão.

- Aplica-se apenas na dispensa sem justa causa ou qualquer extinção contratual?

- É possível deduzir dos haveres rescisórios valores pagos a título de férias de períodos 
aquisitivos adiantados?

Art. 10. Na hipótese de dispensa do empregado, o empregador pagará, juntamente com o
pagamento dos haveres rescisórios, os valores ainda não adimplidos relativos às férias.



- Substituição do prazo do aviso de 15 dias por 48 horas. 

- Se o aviso de férias foi dado antes de 19/7/2020 (fruição depois da MP)?

- Pode haver comunicação eletrônica?

- Qual o número mínimo de dias de férias por fração (aplica-se MP 927, art. 6 , § 1 )?

- Qual o prazo para pagamento das férias coletivas (aplica-se MP 927, arts. 8 e 9 )?

- Dispensa de comunicações não significa exclusão da fiscalização por sindicatos e 
Administração.

Art. 11. Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o empregador poderá, a
seu critério, conceder férias coletivas e deverá notificar o conjunto de empregados afetados com
antecedência de, no mínimo, quarenta e oito horas, não aplicáveis o limite máximo de períodos
anuais e o limite mínimo de dias corridos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.

Art. 12. Ficam dispensadas a comunicação prévia ao órgão local do Ministério da Economia e a
comunicação aos sindicatos representativos da categoria profissional, de que trata o art. 139 da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.



- Adiantamento da “folga” do feriado civil.

- Decisão unilateral do empregador em notificação com 48 h. 

- Possibilidade de integração do feriado em banco de horas. 

- Feriados religiosos: concordância do empregado.

- É possível compensar com trabalho após 19/7/2020?

- Efeitos rescisórios (arts. 2º x art. 477, 5º, da CLT). 

Art. 13. Durante o estado de calamidade pública, os empregadores poderão antecipar o gozo de
feriados não religiosos federais, estaduais, distritais e municipais e deverão notificar, por escrito
ou por meio eletrônico, o conjunto de empregados beneficiados com antecedência de, no mínimo,
quarenta e oito horas, mediante indicação expressa dos feriados aproveitados.

§ 1º Os feriados a que se refere o caput poderão ser utilizados para compensação do saldo em
banco de horas.

§ 2º O aproveitamento de feriados religiosos dependerá de concordância do empregado, mediante
manifestação em acordo individual escrito.



- “Adiantamento” das folgas e posterior prorrogação de jornada.

- Instrumento autorizador: pacto individual ou coletivo.

- Prazo de compensação: 18 meses após encerr. pandemia (2h prorrogadas por dia).

- Sistemática arbitrária de recuperação de horas?

- Controvérsia intertemporal: prorrogações compensatórias após 19/7/2020 (prazo e 
instrumento autorizador).

PRAZOS DA CLT
• 1 ANO – NORMA COLETIVA (59, 2º)
• 6 MESES – ACORDO INDIVIDUAL ESCR (59, 5º)
• NO MESMO MÊS – AC INDIV TÁCITO/ESCR (59, 6).

Art. 14. Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, ficam autorizadas a
interrupção das atividades pelo empregador e a constituição de regime especial de compensação
de jornada, por meio de banco de horas, em favor do empregador ou do empregado, estabelecido
por meio de acordo coletivo ou individual formal, para a compensação no prazo de até dezoito
meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública.

§ 1º A 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.

§ 2º A compensação do saldo de horas poderá ser determinada pelo empregador independentemente
de convenção coletiva ou acordo individual ou coletivo.



- Justificação: dificuldade p atividades (obrig. empresariais) presenciais/aglomerações. 

- Exames médicos previstos no art. 168 da CLT.
- Admissionais postergado? Utilidade?
- Periódicos e excepcionais: suspensos até 60 dias após pandemia 19/7/2020.
- Demissionais: mantidos, com exceção se ASO date de menos de 180 dias.

- Constitucionalidade (liminar em Plenário da ADI 6.342/2020):
Maioria do STF:  excepcionalidade + temporalidade + exceção ASO = justificado
Minoria do STF: jabuti + incoerência com prevenção à contaminação = inconstitucional

- Direito de resistência (greve ambiental). Convenção 155/OIT, art. 13:
interromper situação de trabalho ao considerar “por motivos razoáveis, que ela

envolve um perigo iminente e grave para sua vida ou sua saúde”

Art. 15. Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, fica suspensa a obrigatoriedade
de realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto dos exames
demissionais.

§ 1º Os exames a que se refere caput serão realizados no prazo de sessenta dias, contado da data de
encerramento do estado de calamidade pública.

§ 2º Na hipótese de o médico coordenador de programa de controle médico e saúde ocupacional
considerar que a prorrogação representa risco para a saúde do empregado, o médico indicará ao
empregador a necessidade de sua realização.

§ 3º O exame demissional poderá ser dispensado caso o exame médico ocupacional mais recente tenha
sido realizado há menos de cento e oitenta dias.



- Treinamentos postergados até 90 dias depois da pandemia 19/7/2020 

- Ou treinamentos realizados por EAD – integrado à jornada de trabalho

Art. 16. Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, fica suspensa a
obrigatoriedade de realização de treinamentos periódicos e eventuais dos atuais empregados,
previstos em normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho.

§ 1º Os treinamentos de que trata o caput serão realizados no prazo de noventa dias, contado da
data de encerramento do estado de calamidade pública.

§ 2º Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, os treinamentos de que trata o
caput poderão ser realizados na modalidade de ensino a distância e caberá ao empregador
observar os conteúdos práticos, de modo a garantir que as atividades sejam executadas com
segurança.

Art. 17. As comissões internas de prevenção de acidentes poderão ser mantidas até o encerramento 
do estado de calamidade pública e os processos eleitorais em curso poderão ser suspensos.

- Comissões com mandato encerrando-se até 19/7/2020

- Comissões com processo eleitoral durante MP 927
Prorrogação de mandatos



Art. 18. Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o contrato de trabalho poderá ser
suspenso, pelo prazo de até quatro meses, para participação do empregado em curso ou programa de qualificação
profissional não presencial oferecido pelo empregador, diretamente ou por meio de entidades responsáveis pela
qualificação, com duração equivalente à suspensão contratual. (revogado pelo art. 2º da MP 928)

§ 1º A suspensão de que trata o caput:

I - não dependerá de acordo ou convenção coletiva;

II - poderá ser acordada individualmente com o empregado ou o grupo de empregados; e

III - será registrada em carteira de trabalho física ou eletrônica.

§ 2º O empregador poderá conceder ao empregado ajuda compensatória mensal, sem natureza salarial, durante o
período de suspensão contratual nos termos do disposto no caput, com valor definido livremente entre empregado e
empregador, via negociação individual.

§ 3º Durante o período de suspensão contratual para participação em curso ou programa de qualificação profissional, o
empregado fará jus aos benefícios voluntariamente concedidos pelo empregador, que não integrarão o contrato de
trabalho.

§ 4º Nas hipóteses de, durante a suspensão do contrato, o curso ou programa de qualificação profissional não ser
ministrado ou o empregado permanecer trabalhando para o empregador, a suspensão ficará descaracterizada e sujeitará o
empregador:

I - ao pagamento imediato dos salários e dos encargos sociais referentes ao período;

II - às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor; e

III - às sanções previstas em acordo ou convenção coletiva.
§ 5º Não haverá concessão de bolsa-qualificação no âmbito da suspensão de contrato de trabalho para qualificação do
trabalhador de que trata este artigo e o art. 476-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1943.



Art. 19. Fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS pelos empregadores, referente às competências de
março, abril e maio de 2020, com vencimento em abril, maio e junho de 2020, respectivamente.

Parágrafo único. Os empregadores poderão fazer uso da prerrogativa prevista no caput independentemente:

I – do número de empregados;

II – do regime de tributação;

III – da natureza jurídica;

IV – do ramo de atividade econômica; e

V – da adesão prévia.

Art. 20. O recolhimento das competências de março, abril e maio de 2020 poderá ser realizado de forma
parcelada, sem a incidência da atualização, da multa e dos encargos previstos no art. 22 da Lei nº 8.036, de 11 de
maio de 1990.

§ 1º O pagamento das obrigações referentes às competências mencionadas no caput será quitado em até seis
parcelas mensais, com vencimento no sétimo dia de cada mês, a partir de julho de 2020, observado o disposto
no caput do art. 15 da Lei nº 8.036, de 1990.

§ 2º Para usufruir da prerrogativa prevista no caput, o empregador fica obrigado a declarar as informações, até
20 de junho de 2020, nos termos do disposto no inciso IV do caput do art. 32 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de
1991, e no Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, observado que:

I – as informações prestadas constituirão declaração e reconhecimento dos créditos delas decorrentes,
caracterizarão confissão de débito e constituirão instrumento hábil e suficiente para a cobrança do crédito de
FGTS; e

II – os valores não declarados, nos termos do disposto neste parágrafo, serão considerados em atraso, e obrigarão
o pagamento integral da multa e dos encargos devidos nos termos do disposto no art. 22 da Lei nº 8.036, de 1990



- Escopo do diferimento: carência dos meses de março, abril e maio (vencimentos de 
abril, maio e junho de 2020) - parceladas sem multa e encargos em até 6x, até o 7º dia 
de cada mês, a partir de julho de 2020 ( 1º)

- Prestação de informações - até 20/6/2020 (inciso IV do art. 32 da Lei nº 8.212/91). 

- Âmbito aplicativo e instrumento: universal e sem qualquer formalidade.

- Efeitos da caducidade da MP 927?

Art. 21. Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, a suspensão prevista no art. 19 ficará
resolvida e o empregador ficará obrigado:

I –‘ ao recolhimento dos valores correspondentes, sem incidência da multa e dos encargos devidos nos
termos do disposto no art. 22 da Lei nº 8.036, de 1990, caso seja efetuado dentro do prazo legal
estabelecido para sua realização; e

II – ao depósito dos valores previstos no art. 18 da Lei nº 8.036, de 1990.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, as eventuais parcelas vincendas terão sua data de
vencimento antecipada para o prazo aplicável ao recolhimento previsto no art. 18 da Lei nº 8.036, de
1990.

- Regra: impedir desvirtuamento do parcelamento. 
- Rescisão contratual → Junto com a rescisão, depositar na conta vinculada:
• depósitos referentes ao mês da rescisão e imediatamente anterior (art. 18 da Lei 8.036/90)
• parcelas vincendas do parcelamento acima (art. 21, parágrafo único, da MP).



Art. 22. As parcelas de que trata o art. 20, caso inadimplidas, estarão sujeitas à multa e aos encargos
devidos nos termos do disposto no art. 22 da Lei nº 8.036, de 1990.

Art. 23. Fica suspensa a contagem do prazo prescricional dos débitos relativos a contribuições do
FGTS pelo prazo de cento e vinte dias, contado da data de entrada em vigor desta Medida Provisória.

Art. 24. O inadimplemento das parcelas previstas no § 1º do art. 20 ensejará o bloqueio do certificado
de regularidade do FGTS.

Art. 25. Os prazos dos certificados de regularidade emitidos anteriormente à data de entrada em vigor
desta Medida Provisória serão prorrogados por noventa dias.

Parágrafo único. Os parcelamentos de débito do FGTS em curso que tenham parcelas a vencer nos
meses de março, abril e maio não impedirão a emissão de certificado de regularidade.

- Incidência de multa e encargos a partir do inadimplemento do parcelamento.
- multa e encargos (TR e juros de 0,5% ao mês)
- bloqueio do certificado de regularidade do FGTS (arts. 22 e 24 da MP). 

OUTRAS MEDIDAS DECORRENTES DE DIFICULDADES ADM
Suspende-se contagem do prazo prescricional dos débitos de FGTS por 120 dias (art. 23)
Prorrogado por 90 dias os certificados de regularidade emitidos antes de 22/3/2020, ainda que 
haja parcelamentos em curso com parcelas em março, abril e maio (art. 25).



Art. 26. Durante o de estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, é permitido aos
estabelecimentos de saúde, mediante acordo individual escrito, mesmo para as atividades insalubres
e para a jornada de doze horas de trabalho por trinta e seis horas de descanso:

I– prorrogar a jornada de trabalho, nos termos do disposto no art. 61 (necessidade imperiosa) da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943; e

II – adotar escalas de horas suplementares entre a décima terceira e a vigésima quarta hora do
intervalo interjornada, sem que haja penalidade administrativa, garantido o repouso semanal
remunerado nos termos do disposto no art. 67 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.

Art. 27. As horas suplementares computadas em decorrência da adoção das medidas previstas nos
incisos I e II do caput do art. 26 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.

- Prrorrogação facilitada de jornada 
para profissionais de saúde:

- Prazo: até 19/7/2020

- Público afetado são apenas profissionais de saúde? 

- Qual o limite de horas prorrogadas?
- Permissão de escalas suplementares durante o interjornada (entre 13 e 24 hora)

* independentemente de condição insalubre. 
* título autorizador: acordo individual.
* independentemente de jornada 12 x 36.
* prorrogação compensatória em 18 meses                    

após encerramento (?).

a 
*
*
*
*



Art. 28. Durante o período de cento e oitenta dias, contado da data de entrada em vigor desta Medida
Provisória, os prazos processuais para apresentação de defesa e recurso no âmbito de processos
administrativos originados a partir de autos de infração trabalhistas e notificações de débito de FGTS
ficam suspensos.

- Suspensão de prazos de defesa e recursos de infrações trabalhistas.

- Suspensão de notificações de débitos de FGTS.

- Prazo de 180 dias de 22/3/2020 até 19/7/2020.

- Quais os tipos de descumprimentos cujas autuações ficam suspensas?

- Constitucionalidade: trata-se de norma processual? (CRFB, art. 62, § 1 , “b”)



Art. 29. Os casos de contaminação pelo coronavírus (covid-19) não serão considerados
ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. (suspenso, ADI 6342)

Portaria n. 2.309, de 28/8/2020, do Min. da Saúde: atualizou a Lista de Doenças Relacionadas ao
Trabalho (LDRT) para considerar a Covid-19 como doença ocupacional.

Portaria n. 2.345, de 02/9/2020, do Min. da Saúde: revogou a portaria anterior.

Lei 8.213/199.
Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades
mórbidas:
§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho:
d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo
comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho

Art. 21-A. A perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) considerará caracterizada a
natureza acidentária da incapacidade quando constatar ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre
o trabalho e o agravo, decorrente da relação entre a atividade da empresa ou do empregado doméstico e a
entidade mórbida motivadora da incapacidade elencada na Classificação Internacional de Doenças
(CID), em conformidade com o que dispuser o regulamento.

Liminar em Plenário da ADI 6.342: suspensão da eficácia da MP 927.
Motivos: a) É jabuti; b) sem urgência nem relevância; c) ofensivo aos trabalhadores de risco; 
d) cria demanda de prova diabólica; e) contraria possibilidade de responsabilidade objetiva.





ADI 6342
... Diferente tratamento do núcleo saúde/seg do trabalho
... Presunção de inconstitucionalidade?

RATIO

A) a contaminação do empregado pelo coronavírus (Covid-19); 

B) uma norma negando a natureza ocupacional, salvo 
comprovação do nexo causal – portanto, impondo ao empregado o 
ônus da prova; 

C) e afastando a presunção de nexo causal, mesmo para 
trabalhadores de atividades essenciais (???), QUANDO sujeitos a 
elevada exposição ao contágio. 

Resultado: a inconstitucionalidade



Em que condições a COVID-19 pode ser considerada doença ocupacional?

- HOMERO: no ambiente da Covid-19, deve-se  evitar direcionar ônus probatório do nexo 
de causalidade integralmente ao empregado.

- Necessidade de análise pontual, apta a confirmar contaminação no ambiente laboral.

- Não se presume nem que toda contaminação ocorreu fora, nem dentro do ambiente de 
trabalho. 

- MP 927 estabelecia regra de presunção (sempre) sobre ausência de nexo causal 
(INCONST).

- Regra: ônus da prova do autor para comprovar nexo causal.

- Exceção: inversão do ônus no caso de atividade de risco de contágio.

Qual o parâmetro?
a) verificação da atividade laboral.
b) análise de cumprimento pelo empregador de responsabilidades de prevenção.
c) análise pontual de das taxas de incidência da doença

→ Direito intertemporal: sem afetação.



Art. 30. Os acordos e as convenções coletivos vencidos ou vincendos, no prazo de cento e oitenta dias, 
contado da data de entrada em vigor desta Medida Provisória, poderão ser prorrogados, a critério do 
empregador, pelo prazo de noventa dias, após o termo final deste prazo.  

- Opção de ultratividade unilateral de normas coletivas.

- Depende de expressa manifestação do empregador?

- Aplicação para convenções que venceram ou forem vencer no prazo de 180 dias de 

22/3/2020 até 19/7/2020.

- Prorrogação de 90 dias a contar da data em que houve vencimento do pacto original 
(c/vencimento p/180 de 22/3), mas sempre limitado até 19/7/2020. 

- Constitucionalidade? (ADI 6.342)
* STF majoritário: constitucionalidade em razão da excepcionalidade.
* STF minoritário inconstitucional em face do art. 7 , XXVI (WEBER)



Art. 31. Durante o período de cento e oitenta dias, contado da data de entrada em vigor desta Medida
Provisória, os Auditores Fiscais do Trabalho do Ministério da Economia atuarão de maneira
orientadora, exceto quanto às seguintes irregularidades:

I – falta de registro de empregado, a partir de denúncias;
II – situações de grave e iminente risco, somente para as irregularidades imediatamente 
relacionadas à configuração da situação;
III – ocorrência de acidente de trabalho fatal apurado por meio de procedimento fiscal de análise de 
acidente, somente para as irregularidades imediatamente relacionadas às causas do acidente; e

IV – trabalho em condições análogas às de escravo ou trabalho infantil.

- Leniência temporária da fiscalização do trabalho por 180 dias até 19/7/2020.

- Atuação unicamente orientadora (DUPLA VISITA) com exceção de situações indicadas. 

- Constitucioanalidade (ADI 6.342):

• STF minoritário: constitucional porque “busca não perturbar, além do 
necessário, a vida empresarial”(Marco Aurélio)

• STF majoritário: inconstitucional porque é incompatível com a busca de redução de 
riscos e proteção à saúde, segurança e vida dos trabalhadores. 

CARTA BRANCA P DESCUMPRIR LEGISLAÇÃO? NÃO – ao menos  

• MP936, art. 19, aclarou que MP927 
não autoriza o descumprimento das NRs.



Art. 32. O disposto nesta Medida Provisória aplica-se:
I – às relações de trabalho regidas:
a) pela Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, e
b) pela Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973; e
II – no que couber, às relações regidas pela Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015, tais como
jornada, banco de horas e férias.

Art. 33. Não se aplicam aos trabalhadores em regime de teletrabalho, nos termos do disposto nesta
Medida Provisória, as regulamentações sobre trabalho em teleatendimento e telemarketing, dispostas na
Seção II do Capítulo I do Título III da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452.

- Aplicabilidade para temporários, terceirizados, rurais e domésticos. 

- Inaplicabilidade ao teletrabalho de regulamentações em teleatendimento e telemarketing.



Art. 34. No ano de 2020, o pagamento do abono anual de que trata o art. 40 da Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991, ao beneficiário da previdência social que, durante este ano, tenha recebido auxílio-
doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão será efetuado em duas
parcelas, excepcionalmente, da seguinte forma:

I - a primeira parcela corresponderá a cinquenta por cento do valor do benefício devido no mês
de abril e será paga juntamente com os benefícios dessa competência; e

II - a segunda parcela corresponderá à diferença entre o valor total do abono anual e o valor da
parcela antecipada e será paga juntamente com os benefício da competência maio.

Art. 35. Na hipótese de cessação programada do benefício prevista antes de 31 de dezembro de
2020, será pago o valor proporcional do abono anual ao beneficiário.

Parágrafo único. Sempre que ocorrer a cessação do benefício antes da data programada, para os
benefícios temporários, ou antes de 31 de dezembro de 2020, para os benefícios permanentes,
deverá ser providenciado o encontro de contas entre o valor pago ao beneficiário e o efetivamente
devido.

- Antecipação do pagamento do abono anual de 2020: efeitos esgotados durante período 
de vigência da MP 927.

- Possibilidade de encontro de contas para não sobreposição de benefícios. 



Art. 36. Consideram-se convalidadas as medidas trabalhistas adotadas por empregadores que não
contrariem o disposto nesta Medida Provisória, tomadas no período dos trinta dias anteriores à data
de entrada em vigor desta Medida Provisória.

- Aplicação retroativa e convalidação. 

- Ratificação de medidas tomadas pelos empregadores, desde que:

a) não contrariem o previsto na MP 927

b) tomadas a contar de 21/02/2020

- Constitucionalidade (adi 6.342 e ss.):

a) STF majoritário: é constitucional (algum efeito precedencial?)

b) STF minoritário: é inconstitucional porque nega aplicação ao art. 5 . XXXV e XXXVI 
(FACHIN e WEBER)

→ PLUS: Houve forte rejeição em emendas de PLV.



Art. 36. A Lei nº 8.212, de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 47. ..............................................................................................................................
§ 5º O prazo de validade da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria Especial da Receita 
Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional do Ministério da Economia, referente 
aos tributos federais e à dívida ativa da União por elas administrados, será de até cento e oitenta dias, 
contado data de emissão da certidão, prorrogável, excepcionalmente, em caso de calamidade pública, 
pelo prazo determinado em ato conjunto dos referidos órgãos..........................” (NR)

- Pandemia é causa para prorrogação automática da certidão negativa da Receita 
Federal e Fazenda Nacional.

- Validade da certidão: 22/3/2020 a 19/7/2020.



- Período de vigência: 1 /4/2020 (MP 936)
06/7/2020 (Lei 14.020/2020) 

- Principais temas: suspensão do contrato de trabalho, 
redução proporcional de salário e jornada, ajuda 
compensatória mensal, benefício emergencial, 
afstamento de factum principis.

- Objetivos principais: preservação de empresas, 
empregos e salários, aliviando despesas trabalhistas.

4. Lei 14.020/2020 (MP 936/2020)



Art. 1 . Esta Lei institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe
sobre medidas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido
pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus, de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

Art. 2º Fica instituído o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, com aplicação
durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º desta Lei e com os seguintes objetivos:
I - preservar o emprego e a renda;
II - garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais; e
III - reduzir o impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade pública e da
emergência de saúde pública.

- Medidas da Lei 14.020 são complementares.

- Escopo e duração limitados ao enfrentamento dos efeitos da calamidade pública.

- Necessidade pontual de análise das condições empresariais afetadas.

- Vedação de hermenêutica meramente programática.

- Relação entre o econômico e o social. 

- Escopos de preservação do emprego e da renda devem acompanhar toda a 
interpretação.



NÃO PRORROGAÇÃO DO 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 6/2020

LEI Nº 13.979, DE 6/2/2020 - Art. 8º Esta Lei vigorará enquanto estiver vigente o Decreto 
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, observado o disposto no art. 4º-H desta 
Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.035, de 2020) (Vide ADI 6625 MC/DF)

DECRETO LEGISLATIVO Nº 6/2020 - Art. 1º Fica reconhecida, exclusivamente para os 
fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101/2000, ... dispensas do atingimento dos 
resultados fiscais ...e da limitação de empenho .... a ocorrência do estado de 
calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, nos termos da 
solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 
18/3/2020.

• ADI 6625 – 30/12/2020 – “defiro parcialmente a cautelar requerida, ...para conferir 
interpretação conforme à Constituição ao art. 8 da Lei n 13.979/2020, ... a fim de 
excluir de seu âmbito de aplicação as medidas extraordinárias previstas nos arts. 3 , 
3 -A, 3 -B, 3 -C, 3 -D, 3 -E, 3 -F, 3 -G, 3 -H e 3 -J, inclusive dos respectivos 
parágrafos, incisos e alíneas.

• ...segue infectando e matando pessoas, ...Por isso, a prudência - amparada nos 
princípios da prevenção e da precaução, que devem reger as decisões em matéria de 
saúde pública - aconselha que as medidas excepcionais abrigadas na Lei n
13.979/2020 continuem, por enquanto, a integrar o arsenal das autoridades 
sanitárias para combater a pandemia.



Conforme ADI 6625
• situação de fato remanesce

• poderíamos extrair outras conseq. 
jurídicas?

MAS:
• princípio da legalidade

• leis 13.979 e 14.020 remetem a limites 
temporais p/ Dec.Leg.

• envolve escolhas Adm Púb
• limitações/prioridades orçamentárias

• orientação dos funcionários/órgãos de controle, 
parametrização do sistema

Prazo máx. de 240 dias (Dec. 10.517, de 13/10/2020) 
pode ultrapassar 31/12/20, por força da liminar na ADI 6625?

Art., 2º Os prazos máximos para celebrar acordo de redução proporcional da jornada de
trabalho e de salário e de suspensão temporária de contrato de trabalho, de que tratam,
respectivamente, o caput do art. 7º e o caput do art. 8º da Lei nº 14.020, de 2020,
consideradas as prorrogações do Decreto nº 10.422, de 2020, e do Decreto nº 10.470, de 2020,
ficam acrescidos de sessenta dias, de modo a completar o total de duzentos e quarenta dias,
limitados à duração do estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º da Lei nº
14.020, de 2020.



• Um dos argumentos do setor produtivo é a sobra do orçamento para o 
programa. Do gasto estimado de R$ 51,5 bilhões, o governo desembolsou 
R$ 33,5 bilhões. Embora o secretário Especial de Previdência e Trabalho, 
Bruno Bianco, tenha declarado que o governo estuda prorrogar o BEm 
(Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda), por 
enquanto não foi batido o martelo sobre a renovação da medida.

• Em pouco mais de 8 meses, cerca de 20,1 milhões de acordos foram 
assinados ... Mais de 9,85 milhões de trabalhadores e 1,46 milhão de 
empresas usaram ... O programa está próximo do fim e será encerrado no 
dia 31 de dezembro.

• https://extra.globo.com/economia/empresarios-querem-prorrogacao-de-
acordos-de-suspensao-de-contrato-reducao-de-salario-para-alguns-setores-
24803745.html



Art. 3 . São medidas do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda:

I - o pagamento de Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda;

II - a redução proporcional de jornada de trabalho e de salários; e

III - a suspensão temporária do contrato de trabalho.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica, 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, inclusive às suas subsidiárias, e aos organismos internacionais.

Art. 4º Compete ao Ministério da Economia coordenar, executar, monitorar e avaliar o Programa Emergencial
de Manutenção do Emprego e da Renda e editar normas complementares necessárias à sua execução.

Parágrafo único. O Ministério da Economia divulgará semanalmente, por meio eletrônico, as informações
detalhadas sobre os acordos firmados, com o número de empregados e empregadores beneficiados, bem como
divulgará o quantitativo de demissões e admissões mensais realizados no País.

- Delimitação do PEMER: Bem + redução proporcional + suspensão temporária.

- Exclusão Administração Pública (incluindo indireta). Possível inconstitucionalidade 
(art. 173, § 1 . II). Integração de domésticos (art. 9 , § 3 da Portaria 10.486/2020).

- Coordenação e transparência. Responsabilidade do Ministério da Economia. 
Regulamentação pela Portaria 10.486/2020.

- Limites do poder regulamentar. 



Art. 5 . Fica criado o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, a ser pago nas
seguintes hipóteses:

I - redução proporcional de jornada de trabalho e de salário; e

II - suspensão temporária do contrato de trabalho.

§ 1º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda será custeado com recursos
da União.

- Estabelecimento de roteiro para recebimento de BEm.

- Bem é uma prestação custeada pela União, substitutiva parcial do salário. 

- Objetivo: suprir recursos econômicos substitutivos do salários.

- Bem não é parcela de natureza salarial, mas é análoga ao salário.

- Hipóteses juslaborais de:

a) redução proporcional de jornada e salários 

ou

b) suspensão temporária do contrato de trabalho

a

b



§ 2º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda será de prestação mensal e devido
a partir da data do início da redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária do
contrato de trabalho, observadas as seguintes disposições:

I - o empregador informará ao Ministério da Economia a redução da jornada de trabalho e de salário ou
a suspensão temporária do contrato de trabalho, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da
celebração do acordo;

II - a primeira parcela será paga no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da celebração do acordo,
desde que a celebração do acordo seja informada no prazo a que se refere o inciso I deste parágrafo; e

III - o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda será pago exclusivamente
enquanto durar a redução proporcional da jornada de trabalho e do salário ou a suspensão temporária do
contrato de trabalho.

- Termo inicial: devido a partir do início da redução/suspensão, desde que 
empregador informe em até 10 dias depois do acordo: pagamento em até 30 dias.

- União não assume retroativo.

- Conteúdo da informação ao Min. da  Economia: art. 9 , Portaria 10.486/2020.

- Termo final (art. 15 da Portaria 10.486/2020): I) transcurso do prazo de 
redução/suspensão; II) retomada antecipada de jornada normal; III) recusa pelo 
emrpregado de retorno à jornada normal; IV) recebimento de benefício previdenciário; 
V) recebimento de seguro desemprego; VI) posse em cargo público; VII) comprovação 
de falsidade; VIII) comprovação se fraude; IX) morte do beneficiário.



§ 3º Caso a informação de que trata o inciso I do § 2º deste artigo não seja prestada no prazo previsto no
referido dispositivo:

I - o empregador ficará responsável pelo pagamento da remuneração no valor anterior à redução da
jornada de trabalho e do salário ou à suspensão temporária do contrato de trabalho do empregado,
inclusive dos respectivos encargos sociais e trabalhistas, até a que informação seja prestada;

II - a data de início do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda será fixada
na data em que a informação tenha sido efetivamente prestada, e o benefício será devido pelo
restante do período pactuado; e

III - a primeira parcela, observado o disposto no inciso II deste parágrafo, será paga no prazo de 30
(trinta) dias, contado da data em que a informação tenha sido efetivamente prestada.

- Mora na informação ao Min.da Economia (10 dias): responsabilidade do empregador 
para com o salário cheio. 

- Retroação do pagamento do Bem à data da prestação das informações.

- Emrpegador também é responsável pelo salário cheio na hipótese de cessação da 
prestação motivada por qualquer ato a ele atribuído e para os períodos cujos 
pagamentos tenham sido considerados indevidos (art. 14 Port. 10.486/2020).

- Acordo pode ser alterado a qualquer tempo, com nova comunicação no prazo de até 
dois dias corridos, sob pena de devolução de valores à União e pagamento de salário cheio 
(art. 10 Port. 10.486/2020).



§ 5º O recebimento do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda não impedirá a
concessão e não alterará o valor do seguro-desemprego a que o empregado vier a ter direito, desde que
cumpridos os requisitos previstos na Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, no momento de eventual
dispensa.

§ 6º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda será operacionalizado e pago pelo
Ministério da Economia.

§ 7º Serão inscritos em dívida ativa da União os créditos constituídos em decorrência de Benefício
Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda pago indevidamente ou além do devido, hipótese
em que se aplica o disposto na Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, para a execução judicial.

- Recebimento de BEm não obstaculiza seguro desemprego:

a) valor do seguro desemprego não é afetado pela redução salarial.
b) período de redução/suspensão é plenamente contabilizado.

- Percepção indevida: benefícios pagos indevidamente (ou além do devido) ensejam 
inscrição em dívida ativa. Devem ser restituídos em GRU até 30 dias depois da notificação.

- Novo emprego durante suspensão/redução é percepção indevida?



Art. 6 . O valor do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda terá como base de cálculo o
valor mensal do seguro-desemprego a que o empregado teria direito, nos termos do art. 5º da Lei nº 7.998, de
1990, observadas as seguintes disposições:

I - na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário, será calculado aplicando-se sobre a base de
cálculo o percentual da redução; e

II - na hipótese de suspensão temporária do contrato de trabalho, terá valor mensal:
a) equivalente a 100 (cem) por cento do valor do seguro-desemprego a que o empregado teria direito, na hipótese
prevista no caput do art. 8º; ou
b) equivalente a 70 (setenta) por cento do seguro-desemprego a que o empregado teria direito, na hipótese prevista
no § 5º do art. 8º desta lei.

§ 1º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda será pago ao empregado independentemente
do:

I - cumprimento de qualquer período aquisitivo;
II - tempo de vínculo empregatício; e
III - número de salários recebidos.

- BEm não se confunde com o seguro desemprego, apenas emula sua base de cálculo. 

- Portaria n. 10.486/2020, art. 5 :

- Em todas as faixas haverá alguma redução de renda. 

- Não há sujeição a carências

a) definição pelo salário de contribuição
b) salário médio dos últimos três meses
c) excluem-se salários já reduzidos



§ 2º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda não será devido ao empregado
que esteja:

I - ocupando cargo ou emprego público, cargo em comissão de livre nomeação e exoneração ou
titular de mandato eletivo; ou

II - em gozo:

a) de benefício de prestação continuada do Regime Geral de Previdência Social ou dos regimes
próprios de previdência social, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 124 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991;

b) do seguro-desemprego, em qualquer de suas modalidades; e

c) da bolsa de qualificação profissional de que trata o art. 2º-A da Lei n° 7.998, de 1990.

Exclusões:

a) Servidores públicos lato sensu. Art. 4 , I Port. 10.486/2020 confirma exclusão de 
qualquer um que ocupe cargo público ou emprego público, CC ou mandatário.

b) Gozo de benefício previdenciário. Ressalvada pensão por morte e auxílio acidente. 

- Aposentados. 

c) Empregados contratados após 1 /4/2020. Mas pode ter acordo de suspensão/redução.

d) Sem redução de produtividade ou desempenho.
- Empregados sem controle de  jornada (art. 4 ,§ 3 , I Portaria)
- Empregados com remuneração variável (art. 4 ,§ 3 , II Portaria)

* exclusão apenas a partir 06/7/2020 (art. 4 , § 2 . Portaria)
* contorno: art. 12, § 2 Lei 14.020/2020

t ddddddddd

*
*



§ 3º O empregado com mais de um vínculo formal de emprego poderá receber cumulativamente um
Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda para cada vínculo com redução
proporcional de jornada de trabalho e de salário ou com suspensão temporária do contrato de trabalho,
observado o valor previsto no caput do art. 18 e a condição prevista no § 3º do art. 18, se houver vínculo
na modalidade de contrato intermitente, nos termos do disposto no § 3º do art. 443 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

§ 4º Nos casos em que o cálculo do benefício emergencial resultar em valores decimais, o valor a ser
pago deverá ser arredondado para a unidade inteira imediatamente superior.

- Possibilidade de tantos BEm quantos forem os contratos de emprego submetidos à 
redução/suspensão.

- Art. 3 , Port. 10.486/2020: aplicação das regras de contratos intermitentes.

- Exceção: desde que não seja do tipo intermitente. 



Art. 7 . O Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º desta Lei, o empregador
poderá acordar 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, por até 90 (noventa) dias,
prorrogáveis por prazo determinado em ato do Poder Executivo, observados os seguintes requisitos:

- Possibilidade de ajuste setorial/departamental (condições diferenciadas).

- Redução proporcional de jornada e salário: por até 90 dias (Lei 14.020/2020).

- Ampliação para até 120 dias (Dec. 10.422/2020). Acréscimo de mais 60 dias, em máximo 
de 180 dias (Dec. 10.470/2020) – Mais 60 dias (Decreto 10.517/2020). 240 dias.

- A partir de quando são válidas prorrogações para além de 90 dias?

Decreto 10.422, de 13/7/2020 art. 2 . O prazo máximo para celebrar acordo de redução proporcional
da jornada de trabalho e de salário de que trata o caput do art. 7º da Lei nº 14.020, de 2020, fica
acrescido de trinta dias, de modo a completar o total de cento e vinte dias.

Decreto 10.470, de 24/8/2020 art., 3 .
Decreto 10.517, de 13/10/2020 art., 2º Os prazos máximos para celebrar acordo de redução
proporcional da jornada de trabalho e de salário e de suspensão temporária de contrato de trabalho, de
que tratam, respectivamente, o caput do art. 7º e o caput do art. 8º da Lei nº 14.020, de 2020,
consideradas as prorrogações do Decreto nº 10.422, de 2020, e do Decreto nº 10.470, de 2020, ficam
acrescidos de sessenta dias, de modo a completar o total de duzentos e quarenta dias, limitados à duração
do estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º da Lei nº 14.020, de 2020.



I – preservação do valor do salário-hora de trabalho;

II – pactuação, conforme o disposto nos arts. 11 e 12 desta Lei, por convenção coletiva de trabalho, acordo
coletivo de trabalho ou acordo individual escrito entre empregador e empregado; e

III – na hipótese de pactuação por acordo individual escrito, encaminhamento da proposta de acordo ao
empregado com antecedência de, no mínimo, 2 (dois) dias corridos, e redução da jornada de trabalho e do
salário realizada, exclusivamente, nos seguintes percentuais:

a) 25% (vinte e cinco por cento);

b) 50% (cinquenta por cento);

c) 70% (setenta por cento).

- Requisito de proporcionalidade na redução de jornada e salário. 

- O conceito de “jornada” deve ser interpretado para abarcar outros módulos temporais?

- Esclarecimento sobre dupla opção de instrumentos: individual ou coletiva.

- Condições de acordo individual

* instrumento escrito

* prazo de dois dias para avaliação

* percentuais já definidos



§ 1º A jornada de trabalho e o salário pago anteriormente serão restabelecidos no prazo de 2 (dois) dias
corridos, contado da:

I – cessação do estado de calamidade pública;

II – data estabelecida como termo de encerramento do período de redução pactuado; ou

III – data de comunicação do empregador que informe ao empregado sobre a sua decisão de antecipar o
fim do período de redução pactuado.

§ 2º Durante o período de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário, a contribuição de
que tratam o art. 20 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e o art. 28 da Emenda Constitucional nº
103, de 12 de novembro de 2019, poderá ser complementada na forma do art. 20 desta Lei.

§ 3º Respeitado o limite temporal do estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º desta Lei, o
Poder Executivo poderá prorrogar o prazo máximo de redução proporcional de jornada de trabalho e de
salário previsto no caput deste artigo, na forma do regulamento

- Prazo de dois dias contados de um dos eventos previstos para cessação do 
programa.  

- Possibilidade de alteração do Dec. Legislativo 6 antecipar datas contratuais. 

- Possibilidade de complementação de recolhimentos previdenciários como 
contribuinte facultativo, para preservação do valor da contribuição.

-



Art. 8º Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o empregador poderá acordar a
suspensão temporária do contrato de trabalho de seus empregados, de forma setorial, departamental,
parcial ou na totalidade dos postos de trabalho, pelo prazo máximo de 60 (sessenta) dias, que poderá ser
fracionado em até 2 (dois) períodos de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por prazo determinado
em ato do Poder Executivo.

§ 1º A suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada, conforme o disposto nos arts. 11 e 12
desta Lei, por convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho ou por acordo individual
escrito entre empregador e empregado, hipótese em que a proposta de acordo será encaminhada ao
empregado com antecedência de, no mínimo, dois dias corridos.

- Sucessão do art. 18 da MP 927.

- Possibilidade de ajuste setorial/departamental (condições diferenciadas). 

- Prazo máximo de 60 dias (Lei14.020/2020).

- Ampliação para até 120 dias (Dec. 10.422/2020, art. 3 .).

- Acréscimo de mais 60 dias, em máximo de 180 dias (Dec. 10.470/2020).

- Instrumento: acordo individual (prazo de dois dias) ou coletivo.

- Períodos de suspensão não precisam ser contínuos.

- É possível sucessão de acordos de diferentes modalidades?



§ 2º Durante o período de suspensão temporária do contrato de trabalho, o empregado:
I – fará jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador aos seus empregados; e
II – ficará autorizado a recolher para o Regime Geral de Previdência Social na qualidade de
segurado facultativo, na forma do art. 20 desta Lei.

§ 3º O contrato de trabalho será restabelecido no prazo de 2 (dois) dias corridos, contado da:
I – cessação do estado de calamidade pública;
II – data estabelecida como termo de encerramento do período de suspensão pactuado; ou
III – data de comunicação do empregador que informe ao sobre a sua decisão de antecipar o fim do
período de suspensão pactuado.

- “Benefícios” mantidos: natureza retributiva ou assistencial. Exclusão dos instrumentais.

- Possibilidade de complementação de recolhimentos previdenciários como contribuinte 
facultativo, para preservação do valor da contribuição.

- Prazo de dois dias contados de um dos eventos previstos para cessação do programa.  



§ 4º Se, durante o período de suspensão temporária do contrato de trabalho, o empregado mantiver as
atividades de trabalho, ainda que parcialmente, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho a
distância, ficará descaracterizada a sus pensãotemporária do contrato de trabalho, e o empregador estará
sujeito:
I – ao pagamento imediato da remuneração e dos encargos sociais e trabalhistas referentes a todo o
período;
II – às penalidades previstas na legislação em vigor; e
III – às sanções previstas em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho.

§ 5º A empresa que tiver auferido, no ano-calendário de 2019, receita bruta superior a R$ 4.800.000,00
(quatro milhões e oitocentos mil reais), somente poderá suspender o contrato de trabalho de seus
empregados mediante o pagamento de ajuda compensatória mensal no valor de 30% (trinta por cento) do
valor do salário do empregado, durante o período de suspensão temporária do contrato de trabalho
pactuado, observado o disposto neste artigo e no art. 9º desta Lei.

§ 6º Respeitado o limite temporal do estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º desta Lei, o
Poder Executivo poderá prorrogar o prazo máximo de suspensão temporária do contrato de trabalho
previsto no caput deste artigo, na forma do regulamento.

- Ocorrência de fraude

- Grandes empresas: obrigatório pagamento de ACM de 30%.

* remuneração e encargos primitivos de todo o período

* penalidades legais e convencionais



Art. 9º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda poderá ser acumulado com o
pagamento, pelo empregador, de ajuda compensatória mensal, em decorrência da redução
proporcional de jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária de contrato de trabalho de
que trata esta Lei.

§ 1º A ajuda compensatória mensal de que trata o caput deste artigo:
I - deverá ter o valor definido em negociação coletiva ou no acordo individual escrito pactuado;
II - terá natureza indenizatória;
III - não integrará a base de cálculo do imposto sobre a renda retido na fonte ou da declaração de
ajuste anual do imposto sobre a renda da pessoa física do empregado;
IV - não integrará a base de cálculo da contribuição previdenciária e dos demais tributos
incidentes sobre a folha de salários;
V - não integrará a base de cálculo do valor devido ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS, instituído pela Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e pela Lei Complementar nº 150, de 1º
de junho de 2015; e
VI - poderá ser:

a) considerada despesa operacional dedutível na determinação do lucro real e da base de
cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) das pessoas jurídicas tributadas
pelo lucro real.
b) (vetado); c) (vetado); d) (vetado)

- ajuda compensatória mensal. 

Benefício fiscal

- exceção à facultatividade: grandes empresas (obrigatório equivalente 30% salário)( 8 , § 5 )

* natureza “indenizatória” (não expansionista, prev. e fiscal)
* facultatividade em oportunidade e valor
* instrumento: acordo individual ou coletivo
* deduzido da base do IRPF e CSLL



Art. 10. Fica reconhecida a garantia provisória no emprego ao empregado que receber o Benefício
Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, de que trata o art. 5º, em decorrência da redução
da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata esta
Medida Provisória, nos seguintes termos:

I - redução da jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária dodurante o período
acordado de contrato de trabalho;

II - após o restabelecimento da jornada de trabalho e do salário ou do encerramento da suspensão
temporária do contrato de trabalho, por período equivalente ao acordado para a redução ou a suspensão;
III - no caso da empregada gestante, por período equivalente ao acordado para a redução da jornada de
trabalho e do salário ou para a suspensão temporária do contrato de trabalho, contado a partir do
término do período da garantia estabelecida na alínea “b” do inciso II do caput do art. 10 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias.

- Benefício alcança as duas medidas (redução 
e suspensão).

- É uma garantia de emprego ou indenização  
escalonada?

- Prazo: período de redução/suspensão + 
tempo equivalente.

Características das garantias  
de emprego:

- Previsão legal ou contratual.

- Vedação permanente do direito 
potestativo de resilição.

- Possibilidade de reintegração 
no posto de trabalho.

- Possibilidade de conversão 
integral do período em 
indenização.

- Gestante tem adição temporal: garantia da Lei 14.020 
conta-se após a garantia de emprego da gestante.



§ 1º A dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período de garantia provisória no emprego
previsto no caput deste artigo sujeitará o empregador ao pagamento, além das parcelas rescisórias
previstas na legislação em vigor, de indenização no valor de:

I – 50% (cinquenta por cento) do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória no
emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário igual ou superior a 25% (vinte e cinco
por cento) e inferior a 50% (cinquenta por cento);
II – 75% (setenta e cinco por cento) do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória
no emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário igual ou superior a 50% (cinquenta
por cento) e inferior a 70% (setenta por cento); ou
III – 100% (cem por cento) do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória no
emprego, nas hipóteses de redução de jornada de trabalho e de salário em percentual igual ou superior a
70% (setenta por cento) ou de suspensão temporária do contrato de trabalho.

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica às hipóteses de pedido de demissão ou dispensa por
justa causa do empregado.

- Cálculo da indenização tarifada: percentuais dependem da redução de renda. 

- Base de cálculo: sobre o total do salário de integração ao programa ou somente sobre o 
período faltante?

- Base de cálculo: salário em sentido estrito ou parcelas de natureza salarial.

- Não se aplica para justa causa e pedido de demissão

* aplica-se ao distrato?

* demanda homologação sindical?

*

*



Art. 11. As medidas de redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária de contrato de
trabalho de que trata esta Lei poderão ser celebradas por meio de negociação coletiva, observado o disposto
nos arts. 7º e 8º desta lei e no § 1º deste artigo.

§ 1º A convenção ou o acordo coletivo de trabalho poderão estabelecer redução de jornada de trabalho e de
salário em percentuais diversos dos previstos no inciso III do caput do art. 7º desta lei.

§ 2º Na hipótese prevista no § 1º deste artigo, o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, de
que tratam os arts. 5º e 6º desta Lei, será devido nos seguintes termos:

I – sem percepção do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda para a redução de jornada
e de salário inferior a 25% (vinte e cinco por cento);
II – no valor de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a base de cálculo prevista no art. 6º desta Lei para a redução
de jornada e de salário igual ou superior a 25% (vinte e cinco por cento) e inferior a 50% (cinquenta por cento);
III – no valor de 50% (cinquenta por cento) sobre a base de cálculo prevista no art. 6º desta Lei para a redução
de jornada e de salário igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) e inferior a 70% (setenta por cento); e
IV – no valor de 70% (setenta por cento) sobre a base de cálculo prevista no art. 6º desta Lei para a redução de
jornada e de salário igual ou superior a 70% (setenta por cento).

§ 3º As convenções coletivas ou os acordos coletivos de trabalho celebrados anteriormente poderão ser
renegociados para adequação de seus termos, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contado da data de
publicação desta Lei.

- Negociação coletiva tem autonomia para percentuais diferentes da lei.

- Vinculação do BEm em norma coletiva

- Exíguo prazo de renegociação e adequação de normas coletivas.

* redução menor que 25%: BEm = zero
* redução de 25% a 50%: BEm = 25%
* redução de 50% a 70%: BEm = 50%
* redução maior que 70%: BEm = 70%

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa



Art. 12. As medidas de que trata o art. 3º desta Lei serão implementadas por meio de acordo individual
escrito ou de negociação coletiva aos empregados:
I – com salário igual ou inferior a R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais), na hipótese de o empregador ter
auferido, no ano-calendário de 2019, receita bruta superior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos
mil reais);
II – com salário igual ou inferior a R$ 3.135,00 (três mil, cento e trinta e cinco reais), na hipótese de o
empregador ter auferido, no ano-calendário de 2019, receita bruta igual ou inferior a R$ 4.800.000,00
(quatro milhões e oitocentos mil reais); ou
III – portadores de diploma de nível superior e que percebam salário mensal igual ou superior a 2 (duas)
vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

§ 1º Para os empregados não enquadrados no caput deste artigo, as medidas de que trata o art. 3º desta Lei
somente poderão ser estabelecidas por convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, salvo nas seguintes
hipóteses, nas quais se admite a pactuação por acordo individual escrito:

I – redução proporcional de jornada de trabalho e de salário de 25% (vinte e cinco por cento), prevista na alínea
a do inciso III do caput do art. 7º desta Lei;
II – redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou suspensão temporária do contrato de trabalho
quando do acordo não resultar diminuição do valor total recebido mensalmente pelo empregado, incluídos
neste valor o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, a ajuda compensatória mensal e,
em caso de redução da jornada, o salário pago pelo empregador em razão das horas de trabalho

- Dispensa-se a negociação coletiva
(basta acordo individual)

* Salário até R$ 2.090 em empresas médias/grandes.

* Salário até R$ 3.135 em empresas menores.

* Hipersuficientes (art. 444, ún. CLT).

* Redução de até 25%.

* Qualquer acordo sem perda da renda 

(BEm + ACM   + salário reduzido).


