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Prorrogação do Beneficio Emergencial  

 
A  Lei n° 14.020/2020, instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, é resultado da conversão da Medida Provisória n° 
936/2020. 

Prorrogação do Acordo de Redução de Jornada e Salário 

Os acordos de redução de jornada e salário poderão ser prorrogados em até 30 dias, totalizando, assim, o prazo máximo de 120 dias, conforme 
determina o artigo 2º do Decreto nº 10.422/2020. 

Prorrogação do Acordo de Suspensão Temporária do Contrato 

Os acordos de suspensão temporária do contrato de trabalho poderão ser prorrogados em até 60 dias, totalizando, assim, o prazo máximo de 120 dias, 
conforme determina o artigo 3º do Decreto nº 10.422/2020. 

E, de acordo com o parágrafo único do citado Decreto, a suspensão do contrato poderá ser efetuada de forma fracionada, em períodos sucessivos ou 
intercalados, observando o prazo mínimo de 10 dias e desde que não ultrapassem o prazo máximo de 120 dias. 

Outra novidade trazida na publicação da Lei n° 14.020/2020 é a possibilidade da aplicação total ou parcial, bem como departamental ou setorial das 
medidas de redução de jornada e salário ou de suspensão do contrato de trabalho. 

Desta forma, caberá ao empregador analisar o seu cenário para então decidir se as medidas envolverão a totalidade os empregados ou não, bem como 
se parte ficará com os contratos suspensos ou reduzidos. 

É o que se observa da nova redação dada aos artigos 7° e 8° da Lei n° 14.020/2020. 

Acordo de Redução de Jornada e Salário e Suspensão Temporária – Acordos Simultâneos 

O artigo 4º do Decreto nº 10.422/2020 traz que o período máximo para pactuar o acordo de redução proporcional de jornada e de salário e de 
suspensão temporária do contrato de trabalho, ainda que em períodos sucessivos, será acrescido de 30 dias, de modo a completar o total de 120 dias. 

Implica dizer que a empresa poderá celebrar acordo de redução de jornada e salário, bem como acordo de suspensão temporária do contrato de trabalho 
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com o mesmo empregado, desde que o prazo máximo dos dois acordos não ultrapasse o prazo de 120 dias. 

Em outras palavras, cada empregado terá o período máximo de 120 dias para as medidas de proteção de emprego e renda. 

Redução de Jornada e Salário - Acordo Individual ou Coletivo 

Na redação original da MP n° 936/2020, era possível realizar acordo individual com o empregado para redução de jornada e salário na faixa de 25%, 
qualquer que fosse o salário contratual, ou, para empregados com salário de até três salários mínimos (R$ 3.135,00) ou empregados com diploma de 
nível superior e salário igual ou superior a duas vezes o teto máximo da Previdência Social (R$ 12.202,12). 

Entretanto, com a nova redação dada ao artigo 12 da Lei n° 14.020/2020, agora a celebração dos acordos de redução de jornada e salário, mediante 
acordo individual, levará em conta dois fatores: subdivisão do salário do empregado e a receita bruta da empresa em 2019. 

Faixa de 
Redução Acordo Individual Acordo Coletivo 

25% Todos os empregados independentemente do valor do salário 
contratual. Todos os empregados 

50% 

- empregados com salário igual ou inferior a R$ 2.090,00 e 
empregador com receita bruta superior a 4,8 milhões em 2019; 
- empregado com salário igual ou inferior a R$ 3.135,00 e 
empregador com receita bruta igual ou inferior a R$ 4,8 milhões; 
- empregado com diploma de nível superior e com salário igual ou 
superior a R$ 12.202,12. 

Todos os empregados que não se enquadrem no 
patamar salarial anterior ou na receita bruta do 
empregador. 

70% 

- empregados com salário igual ou inferior a R$ 2.090,00 e 
empregador com receita bruta superior a 4,8 milhões em 2019; 
- empregado com salário igual ou inferior a R$ 3.135,00 e 
empregador com receita bruta igual ou inferior a R$ 4,8 milhões; 
- empregado com diploma de nível superior e com salário igual ou 
superior a R$ 12.202,12. 

Todos os empregados que não se enquadrem no 
patamar salarial anterior ou na receita bruta do 
empregador. 
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Embora o inciso II do § 1° do artigo 12 da Lei n° 14.020/2020 estabeleça a proibição dos acordos individuais para os empregado que se encontrem em 
faixa salarial distinta da mencionada acima, será admitida a celebração de redução de jornada e salário quando do acordo não resultar diminuição do 
valor total recebido mensalmente pelo empregado, incluído o valor do benefício emergencial, a ajuda compensatória e o salário pago pelo empregador 
em razão das horas de trabalho. 

Suspensão Temporária do Contrato - Acordo Individual ou Coletivo 

Nos termos do artigo 12 da Lei n° 14.020/2020, a suspensão temporária do contrato de trabalho poderá ser ajustada tanto por acordo individual quanto 
negociação coletiva aos empregados, observados os seguintes requisitos: 

Acordo Individual Acordo Coletivo 

- empregados com salário igual ou inferior a R$ 2.090,00 e empregador com receita 
bruta superior a 4,8 milhões em 2019; 
- empregado com salário igual ou inferior a R$ 3.135,00 e empregador com receita 
bruta igual ou inferior a R$ 4,8 milhões em 2019; 
- empregado com diploma de nível superior e com salário igual ou superior a R$ 
12.202,12. 

Todos os empregados que não se enquadrem no 
patamar salarial anterior 

 

A empresa que tiver auferido, no ano calendário de 2019, receita bruta superior a R$ 4,8 milhões, somente poderá suspender o contrato de trabalho de 
seus empregados mediante o pagamento de uma ajuda compensatória mensal no valor de 30% do valor do salário do empregado, conforme esclarece 
o § 5° do artigo 8° da Lei n° 14.020/2020. 

Por fim, nos termos do inciso II do § 1° do artigo 12 da Lei n° 14.020/2020, será admitida a pactuação de acordo de suspensão temporária do contrato 
quando do acordo não resultar diminuição do valor total recebido mensalmente pelo empregado, incluído o valor do Benefício Emergencial de 
Preservação de Emprego e Renda - BEM, a ajuda compensatória. 
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Empregado Aposentado 

Empregador com receita bruta em 2019 inferior a R$ 4.8 milhões: 

Faixa Salarial Acordo Observação 

Empregado Aposentado com 
salário igual ou inferior a R$ 
3.135,00 

Acordo Individual e 
Coletivo 

Em caso de Acordo Individual: 
- É necessário pagamento de ajuda compensatória pelo empregador em valor 
equivalente ao que seria devido a título de Benefício Emergencial, caso fosse 
devido. 

Empregado Aposentado com 
salário entre R$ 3.135,01 e R$ 
12.202,11 

Permitido Apenas 
Acordo Coletivo 

Entretanto, caberá acordo individual quando: 
- A redução for de 25% e o empregador realize o pagamento de ajuda 
compensatória em valor equivalente ao que seria devido a título de Benefício 
Emergencial, caso fosse devido; ou 
- Se em outros percentuais ou em caso de suspensão do contrato, não houver 
diminuição do valor total recebido mensalmente pelo empregado. 

Empregado Aposentado com 
salário igual ou superior a R$ 
12.202,12 

Permitido Acordo 
Individual e Coletivo 

Em caso de Acordo Individual: 
- É necessário pagamento de ajuda compensatória pelo empregador em valor 
equivalente ao que seria devido a título de Benefício Emergencial, caso fosse 
devido. 

 

Empregador com receita bruta em 2019 superior a R$ 4.8 milhões: 

Faixa Salarial Acordo Observação 

Empregado Aposentado com 
salário igual ou inferior a R$ 

É permitido tanto 
Acordo Individual 

Em caso de Acordo Individual: 
- É necessário pagamento de ajuda compensatória pelo empregador em valor 
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2.090,00 e Coletivo equivalente ao que seria devido a título de Benefício Emergencial, caso fosse 

devido; e 
- Em caso de suspensão contratual, considerando que o empregador tem 
faturamento superior a R$ 4.8 milhões em 2019, é necessário o pagamento de 
ajuda compensatória equivalente a soma dos 30% do salário mais o valor que 
seria devido a título de benefício emergencial. 

Empregado Aposentado com 
salário entre R$ 2.090,01 e R$ 
12.202,11 

Permitido Apenas 
Acordo Coletivo 

Entretanto, caberá acordo individual quando: 
- A redução for de 25% e o empregador realize o pagamento de ajuda 
compensatória em valor equivalente ao que seria devido a título de Benefício 
Emergencial, caso fosse devido; ou 
- Se em outros percentuais ou em caso de suspensão do contrato, não houver 
diminuição do valor total recebido mensalmente pelo empregado. 

Empregado Aposentado com 
salário igual ou superior a R$ 
12.202,12 e diploma de nível 
superior 

Permitido Acordo 
Individual e 
Coletivo 

Em caso de Acordo Individual: 
- É necessário pagamento de ajuda compensatória pelo empregador em valor 
equivalente ao que seria devido a título de Benefício Emergencial, caso fosse 
devido; e 
- Em caso de suspensão contratual, quando o empregador tem faturamento 
superior a R$ 4.8 milhões em 2019, é necessário o pagamento de ajuda 
compensatória equivalente a soma dos 30% do salário mais o valor que seria 
devido a título de benefício emergencial. 

 

Os atos necessários para realizar a celebração dos acordos individuais escritos poderão ser realizados por quaisquer meios físicos ou eletrônicos eficazes, 
conforme determina o § 3° do artigo 12 da Lei n° 14.020/2020. 
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Garantia de Emprego da Empregada Gestante 

A novidade trazida pela Lei n° 14.020/2020 é a inclusão do inciso III do artigo 10, que  determina: 
 
Art. 10. Fica reconhecida a garantia provisória no emprego ao empregado que receber o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, 
previsto no art. 5° desta Lei, em decorrência da redução da jornada de trabalho e do salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho de 
que trata esta Lei, nos seguintes termos: 
(...) 

“III – no caso de 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 artigo 10 do ADCT.” 

Complemento do INSS no Acordo de Redução de Jornada e Salário 

Aos empregados que tiveram a redução da jornada e salários, serão aplicadas as alíquotas de INSS de forma progressiva, sobre as faixas de valores de 
cada limite, incidindo sobre a soma da remuneração informada pelo empregador na SEFIP ou no eSocial, e o valor declarado pelo empregado, devendo a 
incidência ocorrer primeiramente sobre a remuneração e, em seguida, sobre o valor declarado. 

Destaca-se que, o recolhimento complementar ocorrerá apenas da parte incidente sobre o valor declarado pelo empregado, uma vez que a contribuição 
sobre a remuneração é de responsabilidade do empregador. 

Importante esclarecer que, embora a legislação tenha estabelecido o limite para o recolhimento complementar entre o mínimo e o máximo do salário de 
contribuição (R$1.045,00 a R$ 6.101,06), conforme artigo 20, §2° da Lei n° 14.020/2020, esse limite, por precaução, deve observar ao valor da 
remuneração a que o empregado recebia antes da redução ou suspensão. 

Ainda para o empregado com redução de jornada e salário, caso a informação na SEFIP e no eSocial não seja prestada a tempo de permitir o cálculo do 
recolhimento complementar facultativo, será considerado como remuneração, o valor do salário calculado após a redução salarial. Se após a informação 
em SEFIP ou no eSocial for verificada eventual diferença de valor, o mesmo será devolvido ao empregado ou este será notificado para complementar o 
valor recolhido. 
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Complemento do INSS no Acordo de Suspensão Temporária do Contrato 

Para empregados com contrato suspenso, as alíquotas serão aplicadas de forma progressiva sobre o valor declarado pelo empregado. Eventual diferença 
de valor que o empregado tenha recolhido, durante a vigência a MP n° 936/2020, com base nas alíquotas de 11% ou 20% correspondentes ao segurado 

facultativo serão devolvidos no prazo de 60 dias, conforme artigo 20, § 7° da Lei n° 14.020/2020. 

Cancelamento do Aviso Prévio 

Foi incluído o artigo 23 na Lei n° 14.020/2020 determinando que empregador e empregado podem, em comum acordo, optar pelo cancelamento do aviso 
prévio em curso. 

Ocorrendo o cancelamento do aviso prévio, as partes podem adotar as medidas de redução de jornada e salário ou de suspensão contratual. 

Empréstimo Consignado – Renegociação da Dívida 

Durante o período do estado de calamidade pública será garantida aos empregados que sofrem redução da jornada e salário ou suspensão temporária do 
contrato ou ainda comprovar, mediante laudo médico, a contaminação pelo novo coronavírus, a renegociação das operações de empréstimos com 
desconto em folha de pagamento previstas na Lei n° 10.820/2003. 

O direito à redução das prestações será garantido na mesma proporção da redução salarial. 

Será garantido o prazo de carência de até 90 dias, à escolha do mutuário. 

E para os empregados que forem dispensados até 31.12.2020, fica assegurado o direito a renegociação da dívida para um novo contrato de empréstimo 
pessoal, com o mesmo saldo devedor anterior e as mesmas condições de taxa de juros, encargos remuneratórios, com a carência de até 120 dias. 
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Aviso Prévio e o Pagamento da Indenização 

Em razão do acordo de suspensão do contrato de trabalho ou de redução de jornada e salário os empregados terão direito a garantia provisória no 
emprego, isso quer dizer que, em regra, não poderão ser demitidos durante o período acordo e pelo mesmo tempo após reestabelecidas as cláusulas 
originais do contrato de trabalho. 

Contudo, conforme artigo 10°, § 1° da MP n° 936/2020, poderá haver dispensa sem justa causa neste período, caso em que o empregador deverá 
pagar, além das parcelas rescisórias, uma indenização correspondente à: 

- 50% do salário a que teria direito quando a redução salarial for igual ou superior a 25% e inferior a 50%; 

- 75% do salário a que teria direito quando a redução salarial for igual ou superior a 50% e inferior a 70%; ou 

- 100% do salário a que teria direito quando a redução salarial for superior a 70% ou no caso de acordo de suspensão do contrato de trabalho. 

Ou seja, se o contrato for alterado por 90 dias em razão do acordo de redução de salário e jornada, a garantia de emprego terá duração de 180 dias a 
contar do início da alteração. 

Quanto ao aviso prévio a discussão fica no sentido de considerar ou não o período do aviso prévio trabalhado para fins do pagamento da indenização. 

Vamos a um exemplo prático:    O empregado teve sua jornada e salário reduzidos em 50% por 90 dias. 

Isso quer dizer que o empregado possui garantia de emprego por 180 dias e caso seja realizado rescisão contratual terá direito a uma indenização de 

50% do salário a que teria direito no período da garantia de emprego. 

Finalizado o acordo de redução o empregador quer realizar a rescisão contratual e concede um aviso prévio trabalhado ao empregado. 

Temos duas situações: 

a) a indenização será paga considerando os 90 dias, independentemente do cumprimento do aviso prévio pelo empregado; 
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b) a indenização será paga considerando apenas 60 dias, uma vez que o empregado laborou 30 dias de aviso prévio. 

No caso hipotético, infelizmente não há como afirmar que os 30 dias trabalhados no aviso prévio serão computados ou não para fins do pagamento da 
indenização ao empregado. 

Ante todo o exposto, o empregador sobre tal questão deverá verificar o posicionamento da Secretaria do Trabalho da respectiva região ou entrar em 
contato com o número de telefone 158. 

Por fim, tratando-se de aviso prévio indenizado, entende-se que o empregador deverá realizar o pagamento da indenização do aviso prévio, bem como 
de forma integral o pagamento da indenização da MP n° 936/2020. 

 

CORONAVÍRUS - RECONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS  
 

Período Inferior a 90 dias. Ausência de Fraude. Calamidade Pública.  

Em razão das inúmeras demissões que vem ocorrendo durante a pandemia causada pelo Coronavírus, fica autorizado recontratar empregados 
demitidos sem justa causa em período inferior a 90 dias, contados da data do desligamento do empregado, sem que, essa recontratação seja 
considerada fraudulenta.  

Importante lembrar que, as demissões devem ter ocorrido a partir do dia 20.03.2020, data em que foi reconhecido o Estado de Calamidade Pública 
ocasionado pelo Coronavírus. 
Base Legal: Portaria SPREV nº 16.655/2020 e Decreto Legislativo nº 006/2020 
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