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Prorrogação do Beneficio Emergencial 

 
Foi publicado o Decreto nº 10.517/20, que prorrogou mais uma vez o prazo máximo de celebração de acordos de redução de jornada e salário ou 
suspensão do contrato de trabalho. Essas medidas estão previstas na Lei nº 14.020/20 (conversão da Medida Provisória nº 936/20) - que instituiu 
o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda - BEm. 

O prazo de prorrogação foi unificado para até 240 dias, finalizando em: 31/12/2020, conforme detalhado no quadro abaixo: 

  

Modalidade Prazo máximo anterior Possibilidade de prorrogação Limite máximo 

Redução 180 dias 60 dias 240 dias 

Suspensão 180 dias 60 dias 240 dias 

 

Lembrando que os períodos de redução proporcional de jornada e de salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho já utilizados 
antes da publicação do Decreto são computados para fins de contagem dos limites citados no quadro, os prazos são cumulativos 
independentemente da modalidade 

 

Na sequência, a Medida Provisória n° 1.000/2020 trouxe o auxílio emergencial residual aos mesmos trabalhadores, concedido até quatro parcelas 

no valor de R$ 300,00, em continuidade ao auxílio emergencial previsto na Lei n° 13.982/2020. 

 

Benefício Parcelas Valor Base Legal 

Auxílio Emergencial 3 + 2 R$ 600,00 
Lei n° 13.982/2020 

Decreto n° 10.316/2020 
Decreto n° 10.412/2020 

Auxílio Emergencial Residual Até 4 R$ 300,00 
Medida Provisória n° 1.000/2020 

Decreto n° 10.488/2020 

 

Considerações BEM – Beneficio Emergencial  

A MP 936/2020 convertida em Lei n.º 14.020/2020, instituiu o “ BEM “ Beneficio Emergencial  para  possibilitar a  Suspenção  do Contrato de 
Trabalho e/ou á  Redução  da Jornada de Trabalho, e inclusive prevê uma estabilidade provisória para os funcionários que forem impactados 
com a medida. 
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A garantia de estabilidade do emprego é válida durante o período acordado de redução de jornada ou suspensão de trabalho e pelo mesmo 
período após o restabelecimento da jornada ou do encerramento da suspensão.  Ou seja, se o funcionário teve o salário reduzido pelo período 
de dois meses, a estabilidade valerá durante os dois meses do contrato com jornada reduzida e mais dois meses após o restabelecimento do 
trabalho em horário normal. Ao todo serão quatro meses de estabilidade. 
 
Ao término da estabilidade do “ BEM “, ou durante a estabilidade  da Redução de Jornada ou Suspensão do Contrato, se o Empregador resolver 
desligar o empregado  poderá normalmente, porém, este período em que recebeu o “ Bem “ não integrará na Base Calculo de Férias ou 
13.Salario Proporcional na rescisão, isto porque,  o pagamento das verbas rescisórias tem por base o salario e quantidade de meses 
trabalhados, já o “ BEM “, o valor recebido pelo empregado é do Beneficio do Seguro Desemprego.  
 
Isso significa que cada mês em que o profissional trabalhou menos de 15 dias - seja por ter o contrato suspenso ou a jornada reduzida - será 
desconsiderado no cálculo do 13º e férias proporcionais na rescisão,  mesmo que o trabalhador tenha recebido até o limite do teto do seguro-desemprego 
(R$ 1.813,03), a remuneração que conta para o pagamento do 13º é o salário integral que ele receberia no período. 
 
Se o 13º for pago em duas parcelas, a primeira parte vai corresponder ao salário do mês anterior ao primeiro pagamento.  
 
Já a segunda vai corresponder à remuneração de dezembro,  mas é sempre o valor integral do último salário, não o valor do seguro-desemprego. 
 
As faltas não justificadas pelo empregado, ocorridas entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de cada ano, são consideradas para desconto, e caso, sejam superiores 
a 15 dias dentro do mesmo mês, o empregado perderá o direito a 1/12 do 13º salário. 
 
Trata-se de uma interpretação norma,  considerando que o empregado não prestou o serviço integral para o empregador neste período de pandemia, nada mais 
justo de poder descontar na rescisão, porém, se o empregador quiser pagar as férias ou 13.salario em sua total integralidade sem descontar o período de 
suspensão ou redução, nada impede.  
 
Supondo que o empregado recebeu 180 dias da Suspensão + Redução, e terminou o período de estabilidade:  
 
Ao digitar a  Rescisão Contratual no Sistema de Folha,  Na 2.tela da Rescisão no campo Férias Proporcionais ou 13.Salário Proporcional  altere o avo   ex.:    
 
Férias proporcionais 9/12 avos altere o campo do avo por ex. para 6/12 avos,  o sistema considerará o que foi informado na tela e grave a rescisão.  
 
Supondo que o empregado ainda esta no período de estabilidade do contrato de trabalho, a Lei n.º 14.020/2020 determina que a empresa deverá pagar á 
título de indenização a importância do beneficio do “BEM” ao qual empregado teria o direito, por ex.:  
 
Se no ultimo mês houve a Suspensão do Contrato 100% ou 70% faturamento 2019,  esta indenização será o valor integral do beneficio;  
 
Se no ultimo mês houve a Redução Jornada 50%, esta indenização será o valor  da redução 50% na rescisão; 
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Caso tenha que pagar esta indenização na Rescisão sem justa causa, crie um evento no Sistema de Folha entre 200 ao 550, e lance a crédito do 
trabalhador na rescisão.  
 
Por ex.: Entre no menu: Cadastro Geral, Evento, Alteração Evento:  
 

Cód. Evento: 311   

Perc.: 0,00 %    

IR:  N ,  INSS: N , FGTS: N 

Faz Inc.Geral: S  

Cod.Vl./Desc.:   V- valor  a credito 

Emite Ref.: N  

Cód.Aut.: V  - Valor        Descrição: Indenização MP/936/2020 e   Clique alterar    

Digite a Rescisão, lance o evento criado e valor, grave a rescisão e imprima no menu: Relatório Geral, Emissão da Rescisão,atualize  

O recebimento do Benefício Emergencial não impede a concessão e não altera o valor do seguro-desemprego a que o empregado vier a ter 
direito, desde que cumpridos os requisitos previstos na lei do seguro desemprego, no momento de eventual dispensa. 
 
Sem prejuízo a concessão de garantia de emprego em virtude das condições de flexibilização, é possível a ocorrência de dispensa por justa 
causa ou pedido de demissão do empregado, ocasião em que, não há pagamento das indenizações. 

 
 

Qualquer duvida ficamos a disposição. 
 

Suporte Técnico 
Fone: (11) 2958-4392 

e-mail: suporte@syspel.com.br 


