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1. Seguindo as atualizações legislativas decorrentes da pandemia COVID-19, e no intuito 

de manter atualizados nossos clientes e parceiros quanto as soluções jurídicas para este 

momento de contingenciamento, seguem as novas orientações jurídicas a partir da recente 

publicação da Lei 14.020, de 6 de julho de 2020, com vigência imediata, a qual converteu 

em lei a MP 936, ratificando a autorização de redução proporcional da jornada de trabalho 

e de salário, como também a suspensão temporária do contrato de trabalho.  

II – EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

2. Oriunda da conversão da MP 936, com algumas alterações no Congresso em relação 

ao texto original, a Lei Institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da 

Renda, com aplicação durante o estado de calamidade pública, ou seja, até 31/12/2020, e 

tem como objetivos preservar o emprego e a renda, garantir a continuidade das atividades 

laborais e empresariais e reduzir o impacto social decorrente das consequências do estado 

de calamidade pública e da emergência de saúde pública. 

 

3. Importante destacar, desde já, que os prazos trazidos na Lei 14.020/20 quanto a 

possibilidade de redução da jornada de trabalho (90 dias) e a suspensão do contrato de 

trabalho (60 dias) não são cumulativos com os prazos estampados na MP 936. 
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ª  

4. Ou seja, o empregador que já havia aderido aos benefícios decorrentes da MP 936, 

tanto para a redução de jornada ou suspensão do contrato de trabalho, não poderá se 

utilizar cumulativamente dos mesmos prazos previstos na nova Lei. 

 
5. Para tanto, está previsto pelo Governo Federal para os próximos dias a edição de uma 

nova Medida Provisória, prevendo a possibilidade de prorrogação dos prazos descritos na 

nova Lei, momento em que poderá, o empregador, aderir a prorrogação dos prazos de 

redução de jornada e/ou suspensão do contrato nos moldes que determinar a nova MP. 

 

6. Pois bem, dentre as medidas previstas pela nova Lei, estão mantidas: o pagamento de 

Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda; a redução proporcional de 

jornada de trabalho e de salários; e a suspensão temporária do contrato de trabalho. 

 

7. O referido Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, que tem 

caráter suplementar ao trabalhador, será pago nas hipóteses de redução proporcional de 

trabalho e salário, e na suspensão temporária do trabalho, e terá o seu pagamento deferido, 

observando a alguns requisitos para cada medida adotada pelo empregador. 
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ª I - NA REDUÇÃO DA JORNADE DE TRABALHO E SALÁRIO 

 

8. Optando o empregador pela redução proporcional da jornada de trabalho e salário, o 

art. 7º e seguintes da Lei 14.020/20 disciplinam que, o empregador poderá acordar 

individualmente com seus empregados a redução proporcional da jornada de trabalho e de 

salário, por até 90 (noventa) dias¹,  devendo optar exclusivamente pelas reduções 

equivalentes a 25%, 50% ou 70%. 

 

_______________________ 
1 Este prazo poderá ser prorrogado por prazo determinado em ato do Poder Executivo, ou seja, é prevista uma nova Medida Provisória 

para o alongamento do prazo previsto na Lei. 

 
 

9. Este acordo de redução proporcional entre o empregador e seus empregados poderá 

ser realizada de forma setorial, departamental, parcial ou na totalidade dos postos de 

trabalho, o que confere ao empregador a possibilidade de gerir o negócio por área ou setor, 

de acordo com as necessidades do mercado, tomando-se o cuidado com práticas que 

possam ter conotação discriminatória ou não isonômica.   

 

10. O percentual de redução vai variar conforme o salário do funcionário. Em todos os 

casos, o governo vai pagar ao trabalhador uma compensação, sendo assegurado ao 
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ª empregado o valor equivalente ao salário mínimo. 

 

11. Importante destacar que a compensação paga pelo governo terá caráter 

indenizatório, portanto não integrará o salário devido pelo empregador. 

 

12. Para quem ganha até dois salário mínimos (R$2.090,00), até três salários mínimos 

(R$ 3.135) ou ainda, mais de dois tetos do RGPS (R$ 12.202,12), serão autorizadas reduções 

de jornada e de salário de 25%, 50% e 70%.  

 

13. Veja-se o quadro exemplificativo: 

 
 

 

 

 
 

 

Calculado sobre a Base de Cálculo do Seguro Desemprego 

 

Redução de Jornada/Salário Benefício Emergencial 

Inferior a 25% Não haverá benefício 

De 25% a 49,99% 25% 

De 50% a 69,99% 50% 

A partir de 70% 70% 
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ª 14. Importante destacar que, para adesão aos benefícios trazidos pela Lei 14.020 não há 

necessidade de cumprimento de qualquer período aquisitivo, tempo de vínculo 

empregatício ou número de salários recebidos. 

 

15. Por derradeiro, destaca-se que todas essas alterações temporárias, além de serem 

informadas ao governo e sindicato laboral, conforme se explicará nas considerações gerais 

deste parecer, deverão obrigatoriamente ser registradas na CTPS e assinado o acordo ou 

convenção coletiva.  

 

 

II - NA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONTRATO DE TRABALHO 

 

16. Os empregadores poderão acordar a suspensão temporária do contrato de trabalho 

de seus funcionários, mediante acordo individual ou acordo coletivo, por período de até 60 

(sessenta) dias, prorrogáveis por prazo determinado em ato do Poder Executivo, (desta 

forma, inicialmente a suspensão teria validade por até 60 dias, podendo esse prazo ser 

prorrogado por nova Medida Provisória a ser editada) que poderá ser fracionado em até 

dois períodos de trinta dias, conforme o artigo 8º da Lei 14.020/20.  
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17. No período de suspensão do contrato de trabalho, o Governo irá pagar ao 

trabalhador que tiver com o contrato suspenso um valor igual ao seguro- desemprego que 

ele receberia caso tivesse sido demitido. Esse valor será pago ao trabalhador durante os dois 

meses de suspensão de trabalho. Atualmente, o valor do seguro-desemprego varia de R$ 

1.039,00 a R$ 1.813,03, a depender da renda do trabalhador. 

 

18. Neste caso, para as empresas com faturamento no ano de 2019 de até R$ 4,8 

milhões, não importando se está ou não inscrita no Simples, o Governo pagará 100% do 

valor do seguro desemprego à título de indenização, e a empresa não pagará nada em 

relação a esse empregado, salvo os benefícios concedidos, como o plano de saúde. 

 

19. No que tange às empresas com o faturamento no ano de 2019 superior a R$ 4,8 

milhões, o governo indenizará com 70% do teto do auxílio desemprego e o empregador 

pagará um abono de 30% sobre o valor do salário, sendo que este valor terá natureza 

indenizatória, não devendo pagar mais nada ao empregado durante o período de suspensão, 

salvo os benefícios concedidos aos seus empregados. 

 



P á g i n a  | 8 

 

ª III - DAS MEDIDAS EMERGENCIAIS PARA OS APOSENTADOS 

 

20. Uma das novidades trazidas pela nova Lei é a possibilidade de implantação da 

redução da jornada ou suspensão do contrato de trabalho para os empregados que se 

encontrem em gozo do benefício de aposentadoria. 

 

21. Para tanto, a implementação das medidas emergenciais somente serão permitidas 

quando, além do enquadramento em alguma das hipóteses de autorização do acordo 

individual de trabalho, houver o pagamento, pelo empregador, de ajuda compensatória 

mensal.  

 

22. Deste modo, o empregado aposentado não poderia receber Benefício Emergencial a 

cargo do governo, conforme disciplina a Lei, pois já recebe aposentadoria. Diante disso, para 

realizar acordo com esse empregado, a empresa tem que assumir o custo que seria pago 

a título de Benefício Emergencial a cargo do Governo. 
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ª IV- DAS MEDIDAS EMERGENCIAIS PARA GESTANTES  

 

23. Outra novidade trazida pela nova Lei é quanto a possibilidade da empregada 

gestante participar do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda.  

 

24. A lei 14.020/20 traz a regulação do caso da segurada-gestante perante o INSS 

(importante ressaltar que tais regras se aplicam também para adoção ou guarda judicial). 

 

25. A lei prevê que se ocorrer o evento caracterizador do início do salário-maternidade 

(em regra, o nascimento do bebê, mas há outras hipóteses, como o início da licença 

maternidade anteriormente ao nascimento), o empregador deverá comunicar esse fato 

imediatamente ao Ministério da Economia. Quando isso ocorrer, dar-se-á por 

interrompida a redução de jornada e salário ou a suspensão do contrato, bem como o 

pagamento do Benefício Emergencial. 

 

26. Também estabelece a lei que o salário-maternidade será pago à empregada nos 

termos do artigo 72 da Lei nº 8.213/91, sendo equivalente a uma renda mensal igual à 
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ª remuneração integral da empregada, e, pago diretamente pela empresa (que efetivará a 

compensação). Para fins de pagamento, deve-se considerar como remuneração integral ou 

último salário-de-contribuição os valores a que a empregada teria direito sem aplicação da 

redução de jornada e salário e suspensão do contrato de trabalho. 

 

27. Cumpre ressaltar que para as gestantes, a garantia provisória terá a duração do 

acordo contado a partir do término da estabilidade provisória pela gravidez. Assim, a 

gestante tem estabilidade provisória no emprego desde a confirmação da gravidez até 5 

meses após o parto (artigo 10, II, “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias — 

ADCT), e, após isto, uma garantia provisória no emprego de duração equivalente ao período 

acordado para redução de jornada e salário ou suspensão do contrato de trabalho, de modo 

que há ADIÇÃO das garantias. 

 

III – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

28. Durante o período de suspensão contratual, o empregador deverá manter os 

benefícios pagos aos empregados, como por exemplo, o plano de saúde e cesta básica; 



P á g i n a  | 11 

 

ª contudo, exclui-se, o pagamento de vale-alimentação e vale-transporte. O funcionário 

também não pode permanecer trabalhando para o empregador, ainda que parcialmente ou 

remotamente. 

 

29. Nos casos de suspensão do contrato de trabalho, ou redução de jornada, o 

empregado fará jus a estabilidade no emprego durante o período de suspensão e após o 

restabelecimento da jornada, por período igual ao da suspensão. Ou seja, se a suspensão for 

de dois meses, o trabalhador ganha estabilidade por mais dois meses após o seu retorno, de 

acordo com o artigo 10º da Lei. 

 

30. A dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período de garantia provisória no 

emprego assegurada aos empregados que se beneficiaram do recurso emergencial, sujeitará 

o empregador ao pagamento, além das parcelas rescisórias previstas na legislação em vigor, 

de indenização no valor de até 100% do salário a que o empregado teria direito no período 

de garantia provisória no emprego. 

 

31. A lei 14.020/2020, traz como norma de proteção, no art. 17, inciso V, vedação 
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ª expressa à dispensa sem justa causa do empregado pessoa com deficiência.  

 

32. O art. 23 da lei 14.020/2020 prevê de maneira expressa que empregador e 

empregado podem, em comum acordo, optar pelo cancelamento de aviso prévio em curso. 

 

33. Importante destacar que ambas medidas a serem adotadas pelo empregador, dever-

se-á ter a concordância expressa do empregado, em alguns casos por acordo individual, em 

outros por acordo ou convenção coletiva. 

 

34. Os acordos individuais, seja para redução de jornada de trabalho e de salário, como 

para suspensão temporária do contrato de trabalho, deverão ser comunicados pelos 

empregadores ao respectivo sindicato laboral e governo (Ministério da Economia), no prazo 

de até 10 (dez) dias corridos, contados da data da celebração do respectivo acordo.  

 

35. É importante ressaltar que se o empregador não cumprir o prazo de informação de 

10 dias ao Ministério da Economia, o BEM será devido com o desprezo do período entre a 

assinatura do acordo e a data da efetiva informação.  
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ª 36. Os procedimentos para viabilizar essas medidas seguirão o trâmite por meio 

eletrônico através do Sistema Empregador Web 

(https://sd.mte.gov.br/sdweb/empregadorweb/index.jsf), no qual o empregador deverá 

transmitir os arquivos de quem teve o contrato suspenso, ou a jornada reduzida com 

redução de salários, com todas as informações, sendo que, somente assim e no prazo de 30 

(trinta) dias, governo pagará diretamente na conta salário do empregado. 

 

37. Os valores pagos a título de seguro desemprego devido a essa situação emergencial, 

não serão abatidos de parcelas futuras do seguro desemprego, nem mesmo no caso de 

suspensão do contrato de trabalho serão exigidas as condicionalidades do seguro 

desemprego, então essa indenização poderá ser paga a todo o quadro de empregados, não 

importando a data de ingresso do trabalhador na empresa, inclusive os com contrato de 

experiência.  

 

38. O disposto na Lei se aplica aos contratos de trabalho de aprendizagem e de jornada 

parcial. 

 

39. Nos casos do contrato de experiência, o empregador precisa ficar alerta ao seu prazo 

https://sd.mte.gov.br/sdweb/empregadorweb/index.jsf
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ª final, sob pena de conversão em contrato por prazo indeterminado, devido à estabilidade. 

 

40. Essas são as principais orientações sobre a Lei nº 14.020 de 2020.  

 

 

Campo Grande - MS, 07 de julho de 2020. 

BITTENCOURT, BRITO FILHO E PASQUALOTTO - BFPlaw 

Advogados associados 

 

 


