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Mas ele desconhecia 

Esse fato extraordinário: 

Que o operário faz a coisa 

E a coisa faz o operário. 

De forma que, certo dia 

À mesa, ao cortar o pão 

O operário foi tomado 

De uma súbita emoção 

Ao constatar assombrado 

Que tudo naquela mesa 

- Garrafa, prato, facão - 

Era ele quem os fazia 

Ele, um humilde operário, 

Um operário em construção. 

Olhou em torno: gamela 

Banco, enxerga, caldeirão 

Vidro, parede, janela 

Casa, cidade, nação! 

Tudo, tudo o que existia 

Era ele quem o fazia 

Ele, um humilde operário 

Um operário que sabia 

Exercer a profissão. 

 

Vinícius de Moraes 

 

 



 

 

RESUMO 

O presente trabalho terá sob o foco central a análise dos impactos da pandemia da COVID-19 

nas relações de trabalho no Brasil, principalmente no que diz respeito ao Programa Emergencial 

de Manutenção do Emprego e da Renda, instituído pela Medida Provisória nº 936, convertida na 

Lei nº 14.020, que trouxe como medidas de enfrentamento da crise: o pagamento de Benefício 

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

trabalho e de salário; e a suspensão temporária do contrato de trabalho. A temática será disposta 

através de um breve histórico do surgimento e disseminação do novo coronavírus e seus 

impactos nas relações de trabalho. Após, faremos a revisão de alguns institutos do Direito do 

Trabalho diretamente afetados pelas medidas do programa, bem como a análise minuciosa da Lei 

nº 14.020. Por fim, serão analisadas algumas decisões prolatadas na Justiça do Trabalho, a fim de 

se verificar com tem sido a recepção das medidas Programa Emergencial de Manutenção do 

Emprego e da Renda pelos empregados e pelos empregadores. Objetiva-se assim traçar um 

panorama dos impactos da pandemia do novo coronavírus nas relações trabalhistas no Brasil. 

 

Palavras-chave: Medida Provisória nº 936; Lei nº 14.020; COVID-19; pandemia; programa 

emergencial; manutenção emprego; benefício emergencial; redução; suspensão. 

   



 

 

ABSTRACT 

This academic work has a central focus on the analysis of the impacts of the pandemic of 

COVID-19 on labor relations in Brazil, mainly with regard to the emergency program for 

employment and income, instituted by the Provisional Measure nº 936,  converted in Law nº 

14.020, that to bring it down as measures to combat the crisis: the payment of emergency benefit 

of preserving employment and income; proportional reduction of working days and salary; and 

temporary suspension of the work contract. The theme will be displayed through a brief history 

of the surge and dissemination of the new coronavirus and its impacts on work relations. After, 

we will review some institutes of labor law directly affected by the measures of the program, as 

well as the detailed analysis of Law nº 14.020. Finally, some decisions prolated in labor justice 

will be analyzed in order to verify how the emergency program for employment and income 

have been received. The objective is that to place a panorama of the impacts of the new 

coronavirus pandemic on labor relations in Brazil. 

 

Keywords: Provisional Measure nº 936; Law nº 14.020; COVID-19; pandemic; emergency 

program; employment maintenance; emergency benefit; reduction; suspension. 
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INTRODUÇÃO 

 

O ano de 2020 definitivamente não foi um dos melhores anos de século XXI. À meia-noite do 

dia 1º de janeiro ninguém poderia esperar pelo que viria nos meses posteriores: a disseminação de um 

novo vírus, altamente infeccioso e mortal, que se espalhou por todo o globo, causando a quebra de 

sistemas de saúde, a morte de milhares de pessoas, além dos impactos sociais, políticos e econômicos 

advindos da principal forma de prevenção encontrada: a quarentena e o isolamento social.  

No Brasil, os impactos da COVID-19 não foram menores, ao contrário, o país amarga a soma 

de mais de 160.000 mortes decorrentes da nova doença. A vacina, embora esteja em fases avançadas de 

teste, ainda se mostra distante e, como meio de prevenção, somente contamos com o isolamento, o 

distanciamento social, o uso de máscaras e a higiene, principalmente, das mãos. 

Por conta da quarentena e do isolamento, as relações trabalhistas foram diretamente atingidas. 

Afinal, como produzir, comercializar ou prestar serviços se, basicamente, não há consumidores? A 

dispensa em massa de empregados reforçaria ainda mais o quadro de crise econômica e social vivida 

pelo país. 

Nesse sentido, o Governo Federal se viu forçado a lançar uma série de medidas provisórias, a 

fim de limitar o número de dispensas, conservando os empregos e as rendas dos empregados. Nesse 

âmbito, surgiu a Medida Provisória nº 936, em abril de 2020, posteriormente convertida na Lei nº 

14.020, objeto do nosso estudo. 

Neste trabalho, não pretendemos estabelecer um problema, ou seja, não trouxemos exatamente 

uma pergunta a ser respondida, mas objetivamos trazer esclarecimentos sobre a origem da Medida 

Provisória nº 936, as formas de aplicação Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da 

Renda, e a recepção de tais medidas pelos empregados e pelos empregadores. 

Para isso, iniciaremos nosso estudo, abordando o surgimento da nova doença, seus impactos no 

mundo e, principalmente, no Brasil. Nesse aspecto, pretendemos mostrar os impactos diretos causados 

nas relações de trabalho, mostrando as medidas propostas pelo Programa Emergencial de Manutenção 

do Emprego e da Renda, comparando-as com as normas trabalhistas e os institutos do Direito do 

Trabalho, que se viram forçados à flexibilização, ante a crise que se estabelecia. 

Após passaremos à análise da Medida Provisória nº 936, convertida na Lei nº14.020, dissecando 

seu conteúdo e mostrando sua aplicação prática. 
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Por fim, passaremos à verificação da recepção do Programa Emergencial de Manutenção do 

Emprego e da Renda pelos empregados e pelo empresariado nacional, abordando algumas ações 

trabalhistas, por meio de sentenças e acórdãos, que entendemos mais relevantes e mais representativos, 

no que se refere à aplicação das medidas emergenciais no cotidiano do mundo do trabalho.  
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CAPÍTULO I 
COVID-19 E IMPACTOS NO MUNDO DO TRABALHO 

 

O mês de dezembro de 2019 impactou todo o cenário político, econômico e social do mundo no 

decorrer do ano de 2020. Nesse mês, foram relatados na Ásia os primeiros casos de uma síndrome 

respiratória aguda até então desconhecida. Originada a partir de um vírus, o coronavírus SARS-CoV-2, 

cuja doença foi nomeada COVID-19, fez suas primeiras vítimas em Wuhan, província de Hubei, na 

República Popular da China.  

Os cientistas acreditam que a contaminação pode ter se originado a partir de um mercado de 

carnes e frutos do mar, já que o consumo de animais silvestres é prática comum na China e também em 

várias outras partes do mundo. Outras teorias, talvez mais conspiratórias, chegam a suspeitar de algum 

tipo de “acidente biológico”, já que a cidade de Wuhan abriga a sede do mais avançado centro de 

virologia da China, o Instituto de Virologia de Wuhan, onde ficam armazenadas centenas de amostras 

de vírus extraídos de morcegos.  

Origens à parte, fato é que o coronavírus SARS-CoV-2 tornou-se uma cruel realidade. Sua 

primeira vítima fatal, pelo que se sabe até o momento, ocorreu em 09 de janeiro de 2020
1
. Alguns dias 

depois, a Comissão Nacional de Saúde da China confirmou que a nova doença poderia ser transmitida 

entre os seres humanos e a cidade foi posta em quarentena, mas a medida ocorreu demasiado tarde para 

a contenção do vírus. A essa altura, diversas pessoas já haviam saído de Wuhan, circulando em outras 

cidades e países, a trabalho ou a lazer. 

A OMS, Organização Mundial da Saúde, passou a alertar para o perigo de um surto mais amplo, 

declarando-o como uma emergência de saúde pública de importância internacional, o mais alto nível de 

alerta da Organização 
2
.  

                                                 
1 Foram realizadas pesquisas em amostras de esgoto coletadas bem antes do surto em Wuhan, que detectaram a presença do 

coronavírus: dezembro, na Itália (Milão e Turim), novembro, no Brasil (Santa Catarina) e março, na Espanha (Barcelona). 

Além disso, uma amostra coletada de um paciente francês em 27 de dezembro confirmou que ele já havia contraído o vírus 

na Europa antes daquela data. (https://g1.globo.com/mundo/blog/helio-gurovitz/post/2020/07/07/misterio-cerca-origem-do-

virus.ghtml ) 
2 Conforme o artigo 1 do Regulamento Sanitário Internacional, acordado na 58ª Assembleia Geral da Organização Mundial 

de Saúde, em 23 de maio de 2005, promulgado no Brasil por meio do Decreto 10.212 de 30 da janeiro de 2020, emergência 

de saúde pública de importância internacional é um evento extraordinário, que constitui um risco para a saúde pública para 

outros Estados, devido à propagação internacional de doença e que potencialmente exige uma resposta internacional 

coordenada. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hubei


12 

 

No final de janeiro de 2020, o vírus já havia chegado à Europa e em fevereiro, à América. Nos 

dias posteriores, a doença se disseminou, atingindo todo o globo. Em abril, o mundo já contava com 1 

milhão de casos confirmados e 50 mil mortes. Em 11 de março, a OMS classificou a disseminação do 

coronavírus como uma pandemia.  

Obviamente, essa não é a primeira epidemia que assola o mundo, mas, com certeza, é a primeira 

a atingir o planeta no contexto da globalização, com comércio mundial e gigantesco fluxo de pessoas 

entre os países. Além disso, a rápida disseminação da doença levou ao colapso dos sistemas de saúde 

nacionais. Inicialmente, isso se deu na Europa e, mais tarde, em outras regiões do mundo, como o 

Brasil, que ordinariamente já enfrenta problemas profundos em questões de saúde pública. 

A rápida disseminação da doença se deve à forma como ela é transmitida. A COVID-19 passa 

de uma pessoa contaminada (não necessariamente com sintomas) para outra pessoa por meio de contato 

físico, como um aperto de mão; por gotículas de saliva expelidas através da fala, da tosse ou do espirro 

e, também, por meio de contato com objetos contaminados, como celulares, mesas, maçanetas, etc. 

Enfim, a transmissão se dá, basicamente, por meio do convívio social. 

Além disso, o fato de algumas pessoas não apresentarem sintomas nos primeiros dias ou mesmo 

durante todo o desenvolvimento da doença, aumenta o risco de contágio, na medida em que os 

indivíduos continuam circulando, transmitindo a doença a terceiros, em especial aos indivíduos do 

grupo de risco, como idosos, grávidas, pessoas com baixa imunidade e uma série de outras condições 

de saúde preexistentes. 

Até o presente momento não há uma vacina que possa conter o COVID-19. Várias estão sendo 

desenvolvidas, exigindo um esforço conjunto e mundial da comunidade científica. Algumas já se 

encontram em fases de testes em humanos. No entanto, o mundo ainda terá um longo percurso até que 

alguma ou algumas dessas vacinas realmente se mostrem aptas a prevenir o contágio. Por outro lado, 

também não há, ainda, um medicamento capaz de eliminar o vírus. Vários medicamentos já existentes e 

utilizados no tratamento de outras doenças têm sido usados na luta contra o COVID-19, mas sob muita 

especulação política e sem eficácia comprovada. 

Diante desse contexto, o isolamento social foi a medida realmente capaz de combater a 

disseminação do Coronavírus, conforme experiência da própria China. A disseminação da doença na 

Europa, em especial na Itália, país que a princípio rejeitou o isolamento e que pagou por isso com o 

colapso do sistema de saúde e com um número catastrófico de óbitos, demonstrou ao mundo que o 
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isolamento social realmente era e é, pelo menos por enquanto, a solução mais eficiente no controle da 

disseminação da doença, aliada ao uso de máscaras e à higienização, principalmente das mãos. 

Assim, a maioria dos países determinou o fechamento de estabelecimentos comerciais, 

educacionais e religiosos, dentre outros, a fim de evitar o contato e a aglomeração de pessoas, adotando 

formas de conscientização sobre a gravidade do problema, ressaltando a necessidade das pessoas 

permanecerem em suas casas, saindo apenas em casos de necessidade, a fim de preservarem sua saúde 

e também a saúde coletiva. 

1.1. COVID-19: IMPACTOS NO BRASIL 

 

No dia 6 de fevereiro de 2020, ainda sem nenhum caso confirmado no Brasil, o Governo 

Federal publicou a Lei nº 13.979, dispondo sobre as medidas a serem adotadas para o enfrentamento da 

pandemia. Como já era previsto, as principais medidas elencadas foram o isolamento e a quarentena, 

ambas com o fim de atrasar o contágio e, consequente, a sobrecarga no sistema de saúde, a exemplo do 

que já se via em países da Europa, como a Itália.  

A pandemia chegou ao Brasil em fevereiro de 2020. Foi nesse mês que o estado de São Paulo 

confirmou o primeiro caso de COVID-19 e, no mês seguinte, em março, o Ministério da Saúde 

confirmou o primeiro caso de transmissão local, o que levou o governo a reconhecer o estado de 

calamidade pública por meio do Decreto Legislativo nº 6, com efeitos até 31 de dezembro de 2020. 

Conforme artigo 3º da Lei nº 13.979/2020, as autoridades poderiam adotar, no âmbito de suas 

competências, medidas como o isolamento e a quarentena, entendendo-se isolamento como a separação 

de pessoas doentes ou contaminadas, de modo a evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus; 

e quarentena como a restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação, de 

maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação do coronavírus. Logo, governadores e 

prefeitos passaram a determinar o fechamento de lojas, shoppings, praias, etc, com intuito de evitar a 

aglomeração de pessoas e o contágio, restringindo, até mesmo, o deslocamento interestadual e 

intermunicipal. 

Embora tais medidas tenham se mostrado eficazes na China e na Europa, a sua adoção 

impactou todo o país, afetando não só o aspecto emocional e psicológico dos indivíduos, que se viram, 

do dia para a noite, sem suas rotinas e projetos de vida, como também o aspecto econômico, gerando 

consequências diretas no mundo do trabalho. 
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Não há dúvidas, portanto, de que essas medidas eficazes de combate à proliferação do 

Coronavírus impactam, sobremaneira, a vida de toda a sociedade, produzindo efeitos 

avassaladores não só no emocional de cada indivíduo, que ainda tenta assimilar os impactos 

dessas medidas restritivas no dia a dia, mas também, e de forma igualmente devastadora, na 

economia dos países e, sobre o preciso aspecto que se pretende aqui abordar, no mundo do 

trabalho. (Martinez, 2020, Posição 362)  
 

 

 O isolamento faz com que as pessoas deixem de produzir e também de consumir. A 

consequência lógica disso é o encerramento de diversos empreendimentos, o que impacta diretamente a 

vida dos trabalhadores. O setor de serviços foi o mais atingido, principalmente os vinculados ao 

entretenimento, além de bares, hotéis, restaurantes, academias, dentre outros. Iniciou-se uma onda de 

dispensas em massa como consequência direta das políticas de isolamento. 

Ante a situação de crise que se formou nas relações de trabalho, o risco econômico e a 

necessidade da preservação da saúde coletiva, medidas políticas urgentes se tornaram necessárias, a fim 

de promover o enfrentamento da situação, principalmente no que diz respeito ao campo das relações de 

trabalho. Nesse sentido, o Governo Federal optou pela flexibilização provisória de algumas regras da 

CLT – Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei nº 5.452/1943), até o fim do período de 

duração do estado de calamidade, com o objetivo de manter empregos e preservar a renda dos 

trabalhadores, bem como a sobrevivência de vários empreendimentos. 

Em um primeiro momento, o Governo Federal publicou a Medida Provisória nº 927, em 22 de 

março de 2020, dispondo sobre providências, que poderiam ser aplicadas ao mundo do trabalho, numa 

tentativa de minimizar riscos aos trabalhadores e aos empregadores, garantindo a saúde de todos por 

meio do maior isolamento possível, lançando mão de medidas como a antecipação das férias 

individuais, o teletrabalho, a concessão de férias coletivas, dentre outros. Ainda com o intento de 

reforçar a proteção ao emprego e à renda, em 02 de abril de 2020, o Governo Federal publicou outra 

Medida Provisória, a Medida Provisória nº 936, que instituiu o Programa Emergencial de Manutenção 

do Emprego e da Renda, tema central deste trabalho. 

 

1.2. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 936 

 

A Medida Provisória nº 936, convertida na Lei nº 14.020, de 07 de julho de 2020, objetivava a 

preservação do emprego e da renda; a garantia da continuidade das atividades laborais e empresariais, e 

a redução do impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade pública e de 

emergência de saúde pública, por meio da instituição do Programa Emergencial de Manutenção do 
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Emprego e da Renda, que trouxe como medidas de enfrentamento da crise nas relações de trabalho: o 

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

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

Tendo em vista que o presente trabalho visa esmiuçar as medidas emergenciais trazidas pela 

aludida MP, agora Lei nº 14.020/2020, bem como o fato de o Programa Emergencial de Manutenção do 

Emprego e da Renda adotar a possibilidade da redução da jornada e dos salários, e a suspensão do 

contrato de trabalho, se fazem necessários breves esclarecimentos acerca de alguns temas do direito do 

trabalho, como: relação de emprego e contrato de trabalho; a jornada de trabalho; o salário e redução 

salarial; e os institutos da interrupção e suspensão do contrato de trabalho. Assim, pode-se, mais 

adiante, ser traçado um comparativo entre o antes e o depois do coronavírus nas relações trabalhistas, 

no que se refere à Lei nº 14.020/2020. 

 

1.2.1. Relação de emprego e contrato de trabalho 

 

Relação de emprego ou vínculo empregatício é a relação estabelecida entre duas partes: o 

empregador, que pode ser pessoa física ou jurídica, e o empregado, sempre pessoa física. Os artigos 2º 

e 3º da CLT, determinam como elementos essenciais à relação de emprego: a pessoalidade, a não 

eventualidade, a subordinação e a onerosidade. Isso quer dizer que empregado é toda pessoa física, que 

presta serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. O 

empregado é, deste modo, o titular dos direitos trabalhistas. 

Assim sendo, somente haverá relação de emprego, se houver a presença desses elementos. Na 

ausência de um deles, há apenas uma relação de trabalho, ou seja, uma atividade humana qualquer, na 

qual haja prestação de serviços. Nesse sentido, 

 

a relação de emprego ocupa-se de um tipo específico da atividade humana: o trabalho 

subordinado, prestado por um tipo especial de trabalhador, que é o empregado. Aqui, o que 

importa é a relação jurídica existente entre o empregado e o empregador (mesmo quando este 

seja pessoa de direito público interno ou externo), para efeito de aplicação do direito do 

trabalho. (LEITE, 2019, p. 245) 
 
 

 A relação de emprego consubstancia-se por meio do contrato de trabalho. A Consolidação das 

Leis do Trabalho, no Título IV, artigos 442 ao 456, utiliza o termo contrato individual de trabalho, mas 
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é importante ressaltar que o contrato de trabalho é ato jurídico bilateral, já que duas partes (empregado 

e empregador) o celebram e o cumprem. 

 

Ao se reportar a contrato individual de trabalho, enfoca o ramo justrabalhista a unidade do 

prestador de serviços (um único indivíduo, em contraponto à pluralidade de prestadores); 

enfoca ainda esse ramo jurídico especializado o caráter estritamente individual — sob a 

perspectiva obreira — da relação jurídica pactuada pelo contrato. (DELGADO, 2019, p. 645) 
 

 

O contrato de trabalho pode ser individual (CLT, art. 442) ou coletivo (CLT, art. 611); 

expresso ou tácito (CLT, art.442), conforme se revele a vontade das partes, o que pode acontecer de 

forma escrita ou verbal (expresso) ou por meio de atos ou omissões, que indiquem a existência de um 

pacto empregatício (tácito). Pode ser individual, quando acordado entre um empregador e um 

empregado ou plúrimo, conforme o número de sujeitos ativos, ou seja, empregados. Poder ser por 

tempo determinado, se houver duração temporal preestabelecida ou indeterminado, quando não há uma 

duração acordada (CLT, art. 443, caput). 

 Neste ponto, ressalta-se que, em regra, é a indeterminação que incide sobre os contratos de 

trabalho, ou seja, na dúvida, os contratos de trabalho sempre se presumem por tempo indeterminado, 

conforme se depreende do princípio da continuidade da relação de emprego, materializado nos termos 

da Súmula 212 do TST, que prevê que: 

 

O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o 

despedimento, é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego 

constitui presunção favorável ao empregado.  

 

O Princípio da Continuidade, a que se refere a Súmula supracitada, presume a permanência do 

vínculo trabalhista entre empregador e empregado. Os contratos a termo são exceção. O princípio 

fundamenta, deste modo, a necessidade de proteger o empregado, a parte hipossuficiente na relação de 

emprego. 

Além dos contratos acima descritos, importante destacar que a dita reforma trabalhista, por 

meio da Lei nº 13.467/2017, inseriu na CLT (arts. 443 e 452-A), uma nova modalidade contratual, o 

contrato de trabalho intermitente, no qual a prestação de serviços, com subordinação, não é contínua, 

ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em 

horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador. 
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1.2.2. Jornada de trabalho e salário 

 

Como consequência da relação de emprego e do contrato de trabalho, há a prestação de 

serviços pelo empregado ao empregador. O tempo em que o empregado presta serviços ao empregador 

no decorrer de um dia se denomina jornada. No entanto, é comum a utilização do termo para se referir 

ao período de tempo que o empregado presta serviços além de um dia, ou seja, por uma semana ou um 

mês, falando-se informalmente, em jornadas diárias, semanais ou mensais. 

A limitação da jornada de trabalho foi uma das principais conquistas dos trabalhadores. Nos 

primórdios da industrialização, não havia uma regulação específica, sendo comuns jornadas de 16 a 18 

horas de trabalho. Os primeiros sindicatos e as primeiras greves tinham como uma de suas principais 

reivindicações a redução da jornada de trabalho. 

A necessidade da fixação de um limite à jornada de trabalho tem fundamentos biológicos, 

sociais e econômicos, uma vez que o empregado que trabalha em demasia, sofre pelo excesso de 

fadiga, comprometendo sua saúde física e mental. Socialmente, é um indivíduo com pouco tempo para 

o convívio familiar e social, e economicamente, produz pouco, perdendo valor como empregado. 

No Brasil, a Constituição da República, no artigo 7º, inciso XIII, prevê que a duração do 

trabalho normal não será superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a 

compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. 

Na Consolidação das Leis do Trabalho, o tema é tratado na Seção II, do artigo 58 ao 65. 

As horas extraordinárias são permitidas na legislação, mas limitadas a 2 horas diárias, que 

devem ser pagas com adicional de, no mínimo, 50% sobre o valor da hora normal ou compensadas por 

meio de banco de horas, prática comum em muitas empresas. 

A mudança de jornada é possível, tanto no sentido de sua ampliação ou redução. Em qualquer 

caso, a validade da alteração depende de concordância do empregado e da inexistência de prejuízo 

direto ou indireto. Ressalte-se que a redução salarial, que pode decorrer da redução ou da ampliação da 

jornada, somente será possível se pactuada através de convenção ou acordo coletivo de trabalho, 

conforme art. 7º, VI, da CF/88. 

 

Assim, mesmo com a concordância do empregado, a alteração ampliativa da jornada de 

trabalho somente será considerada válida se acompanhada do aumento salarial correspondente, 

de tal sorte que o valor pago por cada hora de trabalho do empregado não sofra redução. Da 

mesma forma, a alteração redutora da jornada de trabalho, mesmo com a concordância do 

empregado, somente é válida se não for acompanhada de redução de salário. Somente por meio 
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de negociação coletiva é possível pactuar redução de jornada com redução de salário. 

(ROMAR, 2018, p. 528) 

 

No entanto, pode ocorrer a redução da jornada por motivo de força maior ou se a empresa 

comprovar que está passando por graves dificuldades financeiras, conforme artigo 503 da CLT. Nesse 

caso, a redução da jornada não poderá ultrapassar proporcionalmente 25% do valor do salário pactuado 

no contrato de trabalho, desde que de forma temporária. De todo modo, o empregador não pode 

unilateralmente reduzir jornada e salário. 

Cabe ressaltar que jornada de trabalho e salário são, basicamente, institutos indissociáveis, 

sendo impossível se referir a um, sem que se fale do outro.  

À luz do art. 457 da CLT, salário é a contraprestação devida e paga diretamente pelo 

empregador em face do contrato de trabalho. Conforme Amauri Mascaro Nascimento, 

 

“Salário é a totalidade das percepções econômicas dos trabalhadores, qualquer que seja a forma 

ou meio de pagamento, quer retribuam o trabalho efetivo, os períodos de interrupção do 

contrato e os descansos computáveis na jornada de trabalho” Amauri Mascaro Nascimento 

(apud LEITE, 2019, p. 451) 
 

 

O princípio da irredutibilidade salarial está materializado no artigo 468 da CLT, que não 

permite a alteração de cláusula contratual em prejuízo do trabalhador, bem como no artigo 7º da CF/88, 

que prevê a possibilidade de redução salarial somente por meio de convenção ou acordo coletivo de 

trabalho. 

 

Além disso, é preciso verificar, em cada caso, se realmente há transação/negociação, isto é, se a 

redução salarial implicará, por exemplo, manutenção dos empregos ou outras vantagens. Se for 

constatado que houve simplesmente renúncia ao direito fundamental de irredutibilidade salarial 

em troca de nada, o órgão judicial poderá declarar a nulidade da cláusula prevista no 

instrumento coletivo de autocomposição por violação dos princípios da irredutibilidade, da 

razoabilidade e/ou proporcionalidade. (LEITE, 2019, p.711) 
 

 

Por sua natureza alimentícia, o salário é protegido, ainda, pelos princípios da inalterabilidade, 

da integralidade, intangibilidade salarial e da impenhorabilidade. 

 

1.2.3. Interrupção e suspensão do contrato de trabalho 
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Existem situações no contrato de trabalho que se caracterizam pela não prestação de serviços 

pelo empregado ao empregador, ou seja, circunstâncias que impedem que o empregado se apresente ao 

local de trabalho, como uma doença ou a fruição de férias, por exemplo. 

Tais períodos correspondem aos institutos da interrupção e da suspensão do contrato de 

trabalho. Embora nos dois casos não haja prestação de serviços, os institutos não se confundem. Sendo 

que, 

 

(...) a suspensão consiste na sustação temporária plena dos efeitos contratuais, preservado, 

porém, o vínculo entre as partes, ao passo que a interrupção consiste na sustação temporária da 

principal obrigação do empregado no contrato de trabalho (prestação de trabalho e 

disponibilidade perante o empregador), mantidas em vigor as demais cláusulas contratuais. 
(DELGADO, 2019, p.1266). 

 

Na interrupção, não há trabalho, mas o período conta como tempo de serviço, para todos os 

efeitos legais e as parcelas salariais são devidas integral ou parcialmente. É o que acontece, por 

exemplo, com o afastamento por doença ou acidente de trabalho; férias; licença maternidade (art. 392 

da CLT); descanso semanal remunerado; feriados; licença remunerada; os afastamentos previstos no 

art. 173 da CLT; o tempo necessário para a gestante realizar consultas e exames (art. 392 da CLT); 

entre outros. 

Na suspensão, também não há prestação de serviços, o tempo não é computado para qualquer 

fim, e não há percepção de parcela salarial. Assim, o empregado tem suprimida sua remuneração, 

décimo terceiro salário, e suas férias (a depender da singularidade de cada afastamento). Além disso, os 

encargos trabalhistas não são calculados e depositados, exceto o FGTS que poderá ser recolhido em 

situações de acidente ocupacional, licença-maternidade ou serviço militar, quando também é 

contabilizado o tempo de serviço. Assim sendo, 

 

praticamente todas as cláusulas contratuais não se aplicam durante a suspensão: não se presta 

serviço, não se paga salário, não se computa tempo de serviço, não se produzem recolhimentos 

vinculados ao contrato, etc. No período suspensivo, empregado e empregador têm, desse modo, 

a ampla maioria de suas respectivas prestações contratuais sem eficácia. (DELGADO, 2019, 

p.1266) 
 

São várias as hipóteses de suspensão do contrato de trabalho, como o período de afastamento 

do trabalho por doença, após o 16º dia, quando o empregador deixa de realizar o pagamento dos 

salários, que passam para a Previdência Social (artigo 59 da Lei nº 8.213/91 combinado com artigo 476 
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da CLT); a aposentadoria por invalidez (artigo 475 da CLT e art. 43 da Lei nº 8.213/91)
3
; a prestação 

de serviço militar obrigatório
4
; a eleição ou designação para ocupação de cargo público, como 

vereadores, deputados, etc.; o exercício de mandato sindical (artigo 543, §2º, da CLT)
5
; a suspensão 

disciplinar
6
; o período de greve (artigo 7º da Lei nº 7.783/89)

7
; as faltas injustificadas, ou seja, as não 

autorizadas por lei; o afastamento por até 6 meses para a mulher vítima de violência, conforme artigo 

9º, §2º,II, da Lei nº 11.340/2006, dentre outras. 

Durante a suspensão, embora não haja salário ou prestação de trabalho, o empregado deve 

manter a lealdade contratual, não praticando atos que autorizem a aplicação da justa causa. Não poderá, 

portanto, divulgar segredo da empresa, violar informações sigilosas, depredar o patrimônio da empresa, 

etc. (art. 482, “c” e “g”, CLT). Da mesma forma, é dever do empregador respeitar o empregado, não 

divulgando informações que possam afetar sua imagem profissional ou pessoal (art. 483, “e” e “f”, 

CLT). 

Tecnicamente, o empregador não está obrigado a manter a concessão de nenhuma utilidade 

durante o período de suspensão. No entanto, levando-se em consideração os princípios do direito do 

trabalho, bem como os princípios constitucionais, entende-se que algumas utilidades, a depender do 

tipo de suspensão devem ser mantidas. É o que ocorre, por exemplo, com um empregado em auxílio-

doença. Inviável e, até mesmo, desumano seria interromper o seu plano de saúde. 

 

SÚMULA N.º 440 – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. RECONHECIMENTO DO 

DIREITO À MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE OU DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. 

Assegura-se o direito à manutenção de plano de saúde ou de assistência médica oferecido pela 

empresa ao empregado, não obstante suspenso o contrato de trabalho em virtude de auxílio-

doença acidentário ou de aposentadoria por invalidez. (Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25-

9-2012) 
 

                                                 
3  Entende-se que a aposentadoria por invalidez é provisória, ficando, portanto, suspenso o contrato de trabalho. 
4 O empregador não paga salários, mas o período será computado como tempo de serviço e os depósitos de FGTS 

permanecem (472 da CLT), já que esse tipo de suspensão independe da vontade do obreiro. 
5 O empregado tem seu contrato suspenso, se não houver compatibilidade de horários entre a função de dirigente e o 

trabalho. Havendo compatibilidade de horários, a suspensão poderá ser parcial, dependendo dos dias em que o empregado 

comparecer ou não ao serviço. 
6 A suspensão é uma punição aplicada pelo empregador ao empregado como consequência de alguma falta de média 

gravidade. Tem duração máxima de 30 dias, sob pena de rompimento do contrato sem justa causa (artigo 474 da CLT). 
7 A adesão à greve suspende o contrato de trabalho, já que não há prestação de serviço ou pagamento de salários. Se ao fim 

da greve, o empregador entender pelo pagamento dos salários, o período será considerado de interrupção. 



21 

 

O empregador não pode demitir o empregado sem justa causa durante o período de suspensão, 

salvo em caso de extinção da empresa ou força maior. Além disso, a suspensão somente pode ser 

aplicada nos casos permitidos em lei. 

Ao fim da suspensão, o empregado receberá, então, todos os benefícios que a sua categoria 

obteve (art. 471 da CLT). O prazo para retorno ao trabalho é de 30 dias, após os quais, se não houver 

retorno, o empregador poderá aplicar a justa causa, na medida em que é dever do empregado o retorno 

ao trabalho. 

Vemos, assim, que os institutos da redução de jornada e da suspensão do contrato de trabalho 

– as principais medidas adotadas pela Medida Provisória nº 936 – não são novidades no direito 

trabalhista brasileiro. A MP nº 936 não inovou, apenas adaptou e flexibilizou institutos que já existiam, 

com o objetivo de enfrentar a crise causada pelo coronavírus, buscando meios de preservação de renda 

e de postos de trabalho. 

Em suma, verificamos o nascimento do coronavírus, na Ásia, bem como o impacto social, 

político e econômico que causou e continua causando em todo mundo, principalmente no Brasil. No 

que diz respeito às relações de trabalho, esse impacto é sentido ainda mais, uma vez que as medidas de 

contenção da doença se restringem, até o momento, ao isolamento e a quarentena, o que afeta 

diretamente o mundo do trabalho. 

Verificadas as origens da doença, seus impactos e as medidas de enfrentamento adotadas pelo 

Governo Federal, passemos à análise da Medida Provisória nº 936. 
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CAPÍTULO II 

 

A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 936 E SUA CONVERSÃO NA LEI Nº 14.020 

 

Na esteira das medidas tomadas pelo Governo Federal, a fim de promover o enfrentamento do 

novo coronavírus, foi publicada em 01 de abril de 2020, a Medida Provisória nº 936, com o objetivo de 

preservar empregos e renda, e de garantir a continuidade das atividades empresariais. Para tanto, 

instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (PEMER), e trouxe formas 

complementares de superar o estado de calamidade e de emergência de saúde pública de importância 

internacional, já declarados pelo Decreto nº 6/2020 e pela Lei nº 13.979/2020, respectivamente.  

O Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda previa medidas 

emergenciais como: o pagamento do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda; a 

redução proporcional de jornada de trabalho e de salário; e a suspensão temporária do contrato de 

trabalho. Dessa forma, os empregadores poderiam diminuir a jornada de seus empregados ou mesmo 

suspender o contrato de trabalho e, em contrapartida, o Governo Federal pagaria os salários reduzidos 

ou suspensos, por meio do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda.  

Importante ressaltar que as disposições previstas na Medida Provisória nº 936 somente foram 

possíveis através da flexibilização de certas regras da CLT. Como já visto no capítulo 1, a alteração do 

contrato de trabalho, no que diz respeito à jornada, à irredutibilidade de salários e à suspensão, não 

pode ocorrer por mera liberalidade do empregador nem mesmo por simples acordo individual, mas sim 

por meio de negociação coletiva. Ocorre que, ante a realidade da pandemia, entendeu-se pela 

necessidade de se proteger tanto o empregado quanto o empregador, ainda que tal proteção atingisse os 

limites da constitucionalidade, como se verá mais adiante. 

Nesse sentido, a Medida Provisória nº 936 tentou, por um lado, proteger os empregados, 

mantendo suas rendas e seus postos de trabalho e, por outro, possibilitar ao empregador a adoção de 

medidas, que permitissem a diminuição ou mesmo a cessação de seus gastos com a força de trabalho. 

Em 07 de julho de 2020, a Medida Provisória nº 936 foi convertida na Lei nº 14.020, perdendo sua 

vigência. Os acordos passaram, então, a adotar as disposições da Lei, enquanto a Medida Provisória 

passou a reger somente os acordos feitos em sua época.  

A Lei nº 14.020 tem caráter provisório. Suas regras têm prazos bem definidos e somente serão 

aplicadas enquanto durar o estado de calamidade e emergência de saúde pública de importância 

internacional, ou seja, até 31 de dezembro de 2020 (BRASIL, 2020, art. 1º, Decreto Legislativo nº 
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6/2020). Seus objetivos são a preservação de empregos e rendas, a continuidade das atividades laborais 

e empresariais, bem como a redução do impacto social e econômico decorrente da pandemia. A fim de 

alcançar tais metas, a lei reforçou as medidas de enfrentamento já trazidas pela Medida Provisória nº 

936, a saber: o pagamento do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, custeado 

pela União; a redução proporcional de jornada de trabalho e de salário; e a suspensão temporária do 

contrato de trabalho. 

Por fim, é importante ressaltar que as medidas do Programa Emergencial de Manutenção do 

Emprego e da Renda não se aplicam no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, aos órgãos da administração pública direta e indireta, às empresas públicas e às sociedades 

de economia mista, inclusive às suas subsidiárias, e aos organismos internacionais. 

 

2.1 O BENEFÍCIO EMERGENCIAL DE PRESERVAÇÃO DO EMPREGO E DA RENDA 

O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, de agora em diante 

designado pela abreviatura BEm, é o valor pago pelo Governo Federal àquele empregado, cujo 

empregador tenha adotado a redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou a suspensão 

temporária do contrato de trabalho. Dessa forma, o empregador fica desobrigado de pagar parcialmente 

os salários de seus empregados, no caso de redução de jornada ou, integralmente, nos casos de 

suspensão do contrato de trabalho. A União passa, então, a subsidiar tais valores por meio do BEm. 

Essa subvenção não tem o objetivo de cobrir todo o salário anteriormente recebido pelo 

empregado, já que é uma medida paliativa. É fato que muitos empregados terão uma perda substancial 

em suas rendas, mas – ante o quadro de crise – essa é uma opção preferível à dispensa. Por outro lado, 

alguns empregados não terão perda salarial, é o caso daqueles que recebiam o salário-mínimo antes da 

adoção da redução ou da suspensão, que continuarão a receber o mesmo valor. 

O BEm é operacionalizado e pago pelo Ministério da Economia, com recursos da União
8
. Sua 

base de cálculo é o valor do seguro-desemprego e sua periodicidade é mensal. A lei prevê que sua 

primeira parcela seja paga em 30 dias, a contar da data de assinatura do acordo de redução de jornada 

ou suspensão do contrato, observando-se que o empregador tem 10 dias para informar a celebração de 

tal acordo ao Ministério da Economia, sob pena de pagar a remuneração no valor anterior à adoção das 

medidas, inclusive com os respectivos encargos sociais e trabalhistas.  

                                                 
8 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. 
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Nos casos em que o empregador deixar de informar o acordo ao Ministério da Economia, no 

prazo de 10 dias, a União iniciará o pagamento do BEm somente após 30 dias, a contar da efetiva 

comunicação do acordo ao Ministério da Economia.  

Embora sua base de cálculo seja o valor do seguro-desemprego, o BEm não se confunde com 

ele, sendo importante destacar que o recebimento do benefício não impede a percepção do seguro-

desemprego a que o empregado venha a ter direito no futuro, desde que cumpra os requisitos 

estabelecidos na Lei nº 7.998
9
. A utilização do valor do seguro-desemprego como base de cálculo do 

BEm foi alvo de debate ainda na vigência da Medida Provisória nº 936, quando se confundia o 

benefício com o próprio seguro-desemprego. Muitos acreditaram, à época, que receberiam um 

adiantamento do seguro-desemprego, não possuindo direito ao referido, caso viessem a ser dispensados 

mais a frente. Esse não é o caso. O empregado pode ser beneficiário do BEm e, mais tarde, em caso de 

dispensa sem justa causa, ser beneficiário também do seguro-desemprego. 

Em caso de redução da jornada de trabalho, o BEm será pago de acordo com o percentual da 

redução. Por exemplo, em um acordo de redução de 50% da jornada, o empregador paga 50% da 

remuneração normalmente paga ao empregado, ao passo que a outra metade do salário, é paga por meio 

do BEm, calculado em 50% do valor a que o empregado teria direito se estivesse recebendo o seguro-

desemprego. 

Em se tratando de suspensão do contrato de trabalho, tem-se duas situações: o BEm será pago 

pelo valor equivalente a 100% do valor do seguro-desemprego, se a empresa tiver auferido no ano-

calendário de 2019, receita bruta inferior a R$ 4.800.000,00, ou o BEm será pago pelo valor 

equivalente a 70% do valor do seguro-desemprego, se a empresa tiver auferido no ano-calendário de 

2019, receita bruta superior a R$ 4.800.000,00. Nesse último caso, os 30% restantes serão pagos pela 

                                                 
9 Art. 3º Terá direito à percepção do seguro-desemprego o trabalhador dispensado sem justa causa que comprove:  
I - ter recebido salários de pessoa jurídica ou de pessoa física a ela equiparada, relativos a: 

a) pelo menos 12 (doze) meses nos últimos 18 (dezoito) meses imediatamente anteriores à data de dispensa, quando da 

primeira solicitação; 

b) pelo menos 9 (nove) meses nos últimos 12 (doze) meses imediatamente anteriores à data de dispensa, quando da segunda 

solicitação; e 

c) cada um dos 6 (seis) meses imediatamente anteriores à data de dispensa, quando das demais solicitações 

II -(Revogado); 

III - não estar em gozo de qualquer benefício previdenciário de prestação continuada, previsto no Regulamento dos 

Benefícios da Previdência Social, excetuado o auxílio-acidente e o auxílio suplementar previstos na Lei nº 6.367, de 19 de 

outubro de 1976, bem como o abono de permanência em serviço previsto na Lei nº 5.890, de 8 de junho de 1973; 

IV - não estar em gozo do auxílio-desemprego; e 

V - não possuir renda própria de qualquer natureza suficiente à sua manutenção e de sua família. 
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própria empresa, por meio de ajuda compensatória mensal, calculada sobre a remuneração 

normalmente paga ao empregado.  

Importante ressaltar, que independentemente do período de tempo já trabalhado pelo 

empregado ao empregador, o empregado fará jus ao recebimento do BEm sempre que houver acordo de 

redução de jornada ou suspensão do contrato de trabalho, não sendo necessário respeitar qualquer 

período de carência. 

Como já dito anteriormente, a Lei nº 14.020 exclui do Programa Emergencial de Manutenção 

do Emprego e da Renda, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, além dos órgãos da 

administração pública direta e indireta, empresas públicas e sociedades de economia mista e 

organismos internacionais. 

 A Lei exclui também os ocupantes de cargo ou emprego público, ou cargo em comissão de 

livre nomeação e exoneração. Nesse caso, ainda que o indivíduo tenha dois vínculos: um vínculo 

público e um vínculo no setor privado, não poderá usufruir do BEm, sobre o fundamento de que já é 

detentor de uma renda oriunda do Estado. Por exemplo, um servidor público que acumula seu cargo 

com função de professor em faculdade privada, não teria direito ao recebimento do BEm em função da 

redução ou da suspensão do seu contrato de trabalho no setor privado. O contrato privado pode até ser 

reduzido ou suspenso, nos termos da Lei, mas não haverá direito ao recebimento do BEm. 

Outros excluídos do recebimento do BEm são os que recebem benefício de prestação 

continuada do Regime Geral de Previdência Social ou dos regimes próprios de previdência social, ou 

seja, os aposentados. A exceção, aqui, fica por conta dos beneficiários de pensão por morte ou auxílio-

acidente
10

, situação em que o BEm poderá ser recebido cumulativamente. Também não fazem jus ao 

benefício, os que estejam recebendo seguro-desemprego e aqueles que estejam recebendo bolsa de 

qualificação profissional, conforme artigo 2º-A, da Lei 7.998/1990
11

. 

Por outro lado, o BEm poderá ser recebido cumulativamente por aqueles que possuem mais de 

um vínculo de emprego privado. O empregado poderá, por exemplo, receber um BEm oriundo de um 

contrato de trabalho suspenso e um BEm de um contrato reduzido. 

                                                 
10 Benefício de caráter indenizatório devido em decorrência de acidente ou doença, da qual não há recuperação total, 

persistindo sequelas que reduzem a capacidade laboral do indivíduo. O beneficiário, no entanto, pode continuar trabalhando 

enquanto recebe o auxílio-acidente, inclusive de carteira assinada. 
11 Art. 2o-A. Para efeito do disposto no inciso II do art. 2o, fica instituída a bolsa de qualificação profissional, a ser 

custeada pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, à qual fará jus o trabalhador que estiver com o contrato de trabalho 

suspenso em virtude de participação em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, em 

conformidade com o disposto em convenção ou acordo coletivo celebrado para este fim.  
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No entanto, os empregados vinculados ao contrato de trabalho intermitente
12

 não podem 

acumular benefícios, ainda que possuam mais de um contrato. Na realidade, os empregados vinculados 

ao contrato de trabalho intermitente não fazem jus ao BEm, mas sim, ao auxílio emergencial no valor 

de R$ 600,00. Nesse caso, o empregador não precisa realizar acordo de redução de jornada ou 

suspensão do contrato com os trabalhadores. Eles receberão o auxílio emergencial automaticamente.  

Apenas no caso de tais empregados possuírem um outro contrato de trabalho por tempo 

indeterminado e, portanto, passível de recebimento de BEm, é que poderão escolher a renda que melhor 

lhes interessar: o BEm ou o auxílio emergencial, não podendo – contudo – acumulá-las. 

Importante esclarecer ainda que, levando-se em conta as prorrogações decretadas pelo poder 

executivo até a presente data, por meio dos decretos nº 10.422, nº 10.470 e nº 10.517, os empregados 

vinculados ao contrato de trabalho intermitente têm direito ao recebimento do auxílio emergencial pelo 

período de 8 meses, a contar da data de publicação da Medida Provisória nº 936, ou seja, 01 de abril de 

2020. O pagamento do auxílio emergencial, nesse caso, segue os mesmos critérios do BEm, não sendo 

necessário nenhum período de carência para o seu recebimento e sendo indevido aos ocupantes de 

cargos ou empregos públicos, bem como aos aposentados.  

Considerando que o BEm poderia vir a ser objeto de fraude, a Lei nº 14.020, prevê que os 

créditos pagos indevidamente serão inscritos em dívida ativa da União e executados judicialmente na 

forma da Lei nº 6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública. 

Nesse sentido, é importante salientar que a lei também prevê multa em caso de irregularidades 

nos acordos, desde que constatadas pela Auditoria-Fiscal do Trabalho, nos termos do art. 25 da Lei nº 

7.998/1990, sendo que a fiscalização, notificação, autuação e imposição de multas observará o disposto 

no Título VII da CLT, não se aplicando o critério da dupla visita.
13

 

Os beneficiários do auxílio emergencial, assim como os beneficiários do BEm, ficam 

autorizados a contribuir facultativamente para o Regime Geral de Previdência Social, durante o período 

de adoção das medidas. 

                                                 
12 Art 443 da CLT, § 3o Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços, com 

subordinação, não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, 

determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para 

os aeronautas, regidos por legislação própria. 
13 Art. 626 – Incumbe às autoridades competentes do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, ou àquelas que 

exerçam funções delegadas, a fiscalização do fiel cumprimento das normas de proteção ao trabalho. 
Parágrafo único – Os fiscais dos Institutos de Seguro Social e das entidades paraestatais em geral dependentes do Ministério 

do Trabalho, Indústria e Comércio serão competentes para a fiscalização a que se refere o presente artigo, na forma das 

instruções que forem expedidas pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. 
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2.2 ASPECTOS GERAIS DA REDUÇÃO PROPORCIONAL DE JORNADA DE TRABALHO 

E DE SALÁRIO E DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONTRATO DE TRABALHO  

 

Enquanto durar o estado de calamidade pública, o empregador poderá negociar com o 

empregado a redução proporcional da jornada de trabalho e salário e/ou a suspensão temporária do 

contrato de trabalho, ou seja, poderão ser acordadas a redução, a suspensão ou as duas medidas, 

intercaladamente. 

A Medida Provisória nº 936 não esclareceu, à sua época, se a redução e a suspensão poderiam 

ser adotadas parcialmente ou se deveriam ser aplicadas na totalidade do estabelecimento, atingindo 

todos os setores e empregados. Na prática, observou-se uma aplicação parcial, numa tentativa de 

“economizar” o uso de tais instrumentos, tendo em vista que não se sabia, assim como não se sabe até a 

presente data, por quanto tempo duraria a pandemia e, consequentemente, o estado de calamidade.  

Nesse sentido, a Lei nº 14.020 esclarece a questão, possibilitando a aplicação das medidas de 

forma parcial ou integral nos postos de trabalho. Assim, o empregador não precisa, por exemplo, 

aplicar a suspensão ou a redução a todos os empregados de sua empresa e esgotar todas as medidas 

possíveis em uma única vez. Ele poderá aplicar as medidas dentro dos limites temporais previstos na 

lei, a partir de setores mais prejudicados, intercalando departamentos e empregados, utilizando a 

suspensão do contrato ou a redução da jornada da forma mais racional possível dentro do seu ramo de 

atividade. 

Em se tratando dos limites temporais de aplicação das medidas, nota-se que existia a 

esperança de que a publicação da Lei nº 14.020 trouxesse a prorrogação dos prazos, tendo em vista que 

muitos empregadores e empregados, que já haviam acordado a redução ou a suspensão sob a vigência 

da medida provisória, encontravam-se com seus prazos esgotados. No entanto, a lei não prorrogou os 

prazos, somente possibilitou aos empregadores, que ainda não haviam aplicado as medidas de redução 

e suspensão, a possibilidade de o fazer, já que a medida provisória havia perdido a eficácia. Desse 

modo, a Lei nº 14.020 apenas previu, como a medida provisória já havia feito, os prazos máximos de 

60 dias para suspensão do contrato de trabalho, de 90 dias para redução de jornada e de 90 dias para a 

adoção da redução conjuntamente com a suspensão.  

No entanto, a Lei nº 14.020, em seus artigos 7º e 8º, trouxe a possibilidade de prorrogação dos 

prazos por ato do Poder Executivo e, de fato, uma semana após sua publicação, o Decreto nº 10.422, de 
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13 de julho de 2020, prorrogou os períodos de suspensão de contrato de trabalho e redução da jornada. 

Assim, o prazo de 90 dias de redução da jornada e salários, foi prorrogado por mais 30 dias, até o limite 

máximo de 120 dias e o prazo de 60 dias para suspensão do contrato de trabalho, foi prorrogado por 

mais 60 dias, até o limite máximo de 120 dias. Os prazos são cumulativos, não podendo passar de 120 

dias, independentemente da modalidade e da combinação das medidas.  

Em 24 de agosto, novo decreto foi publicado, o Decreto nº 10.470, que prorrogou mais uma 

vez os prazos por mais 60 dias, totalizando, assim, 180 dias, limitados à duração do estado de 

calamidade pública. Dessa forma, os acordos firmados para aplicação da redução da jornada de 

trabalho ou suspensão do contrato de trabalho adquiriram um prazo total e limite de 180 dias para a sua 

aplicação. 

No entanto, em 14 de outubro, foi publicado novo decreto, Decreto 10.517, prorrogando 

novamente os prazos: 

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.  
 

 

Por fim, os acordos firmados para aplicação da redução da jornada de trabalho ou suspensão 

do contrato de trabalho adquiriram um prazo total e limite de 240 dias para a sua aplicação, respeitado 

o período de calamidade pública, ou seja, 31 de dezembro de 2020. 

Vale dizer, que os prazos de suspensão podem ser fracionados em períodos de 30 dias e os 

prazos de redução podem ser distribuídos de formas variadas, a depender do interesse do empregador, 

desde que não sejam menores que 10 dias. O empregador pode, por exemplo, acordar com o 

empregado uma redução de 15 dias, intercalada com uma suspensão de 30 dias, voltar a reduzir por 

mais 20 dias, enfim, pode administrar as medidas da melhor maneira possível, levando-se em conta o 

seu ramo de atividade e a realidade dos seus empregados. 

É importante destacar, ainda, que os períodos de redução de jornada ou de suspensão do 

contrato utilizados antes da publicação dos Decretos citados, inclusive aqueles sob a vigência da 

Medida Provisória nº 936, serão computados para fins de contagem até o limite de 240 dias. Em suma, 

os prazos não se renovaram, apenas foram prorrogados. 

O ajuste pela redução da jornada ou pela suspensão do contrato de trabalho poderá se dar por 

meio de acordo entre as partes, por negociação individual ou coletiva, não podendo se dar de forma 



29 

 

unilateral por parte do empregador. O empregador e o empregado podem, também, desde que em 

comum acordo, optar pelo cancelamento de aviso prévio que esteja em curso, hipótese em que o 

empregador poderá adotar as medidas do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da 

Renda. 

Além disso, é importante destacar que a redução da jornada de trabalho e a suspensão do 

contrato de trabalho podem ser aplicados aos contratos de trabalho de aprendizagem e aos de jornada 

parcial. Vistas essas noções gerais acerca da redução da jornada e salário, e da suspensão do contrato 

de trabalho, passemos à análise mais detida acerca de cada medida. 

 

2.2.1 Redução Proporcional de Jornada de Trabalho e de Salário 

A aplicação da medida de redução proporcional da jornada de trabalho e salário deverá 

respeitar dois requisitos: a preservação do salário-hora de trabalho e a pactuação através de convenção 

coletiva, acordo coletivo ou acordo individual escrito. A redução da jornada de trabalho será – 

consequentemente – seguida pela redução salarial, mas o valor do salário-hora não poderá ser reduzido. 

A redução salarial apenas ocorre por conta da redução de jornada. 

 

A opção normativa pela redução cumulativa do tempo de prestação do trabalho e da 

contraprestação pelo trabalho visou tornar mais palatável o amargo remédio que abala os alicerces 

da estabilidade econômica dos empregados e de suas famílias. Teoricamente, seria mais fácil 

argumentar que, em rigor, não houve perda real de ganho quando o empregado, conquanto passe a 

receber menos, trabalhará também por menos tempo, do que simplesmente lhe impor redução 

salarial com manutenção de jornada. (Martinez, 2020, Posição 2856) 

 

 Importante ressaltar, ainda, que um dos princípios do direito do trabalho é o princípio da 

irredutibilidade dos salários, consubstanciado no artigo 468 da CLT, que impede a alteração de cláusula 

contratual sem mútuo consentimento. A Constituição, no artigo 7º, VI, prevê a possibilidade de redução 

salarial somente por meio de convenção ou acordo coletivo de trabalho, com a participação dos 

sindicatos dos trabalhadores. 

No entanto, como se vê nos termos da Lei nº 14.020, o ajuste de redução da jornada, bem 

como a suspensão do contrato de trabalho poderão ser pactuados por acordo individual, o que foge ao 

princípio e à norma.  

Nesse sentido, é importante relembrar que, à época da Medida Provisória nº 936, esse fato 

gerou diversas discussões acerca da inconstitucionalidade da norma, o que inevitavelmente chegou ao 
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STF – Supremo Tribunal Federal. O partido Rede Sustentabilidade ajuizou Ação de Declaração de 

Inconstitucionalidade – ADI 6363
14

, em face da Medida Provisória nº 936, requerendo concessão de 

medida cautelar para suspender diversos artigos, principalmente, aqueles que permitiam a realização de 

acordos individuais entre empregador e empregado. O plenário do STF decidiu, por maioria, pela 

validade dos acordos individuais de redução de jornada e suspensão de contrato, independentemente de 

anuência sindical, desde que tais ajustes fossem comunicados aos sindicatos pelos empregadores, no 

prazo de 10 dias, para que os referidos iniciassem a negociação coletiva, caso entendessem necessário. 

Por fim, o STF, com base no estado de emergência imposto pela pandemia, rejeitou a 

inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 936. 

Assim sendo, em caso de acordo individual escrito, a proposta de redução da jornada deve ser 

enviada ao empregado com antecedência de 2 dias e a redução somente pode se dar nos percentuais de 

25%, 50% e 75%. Percentuais diferentes somente podem ser acordados por meio de negociação 

coletiva, sendo que, não haverá pagamento do BEm nos acordos com redução inferior a 25%. Nos 

acordos com redução entre 26% e 49%, o BEm será pago no percentual de 25% do valor do seguro-

desemprego; entre 51% e 69%, no percentual de 50%; e acima de 70%, no percentual de 70%.  

Como se vê, os valores a serem pagos por meio do BEm permanecerão nos mesmos percentuais 

previstos para os acordos pactuados dentro dos parâmetros de 25%, 50% e 70%, independentemente da 

redução de jornada e salário efetiva, o que, em um primeiro momento, desestimula a negociação 

coletiva em percentuais diferentes. 

O reestabelecimento da jornada e do salário deverão se dar após dois dias corridos contados: 

do fim do estado de calamidade, da data do termo de encerramento pactuado, ou da decisão do 

empregador que decida antecipar o período de redução pactuado. Aqui, é interessante destacar que, 

diferentemente da aplicação da medida, que depende de acordo, o retorno ao trabalho pode se dar de 

forma unilateral: o empregador convoca o empregado ao retorno, o empregado terá dois dias para 

começar a trabalhar. 

                                                 
14 A MP foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.363 DF, ajuizada pelo partido político Rede 

Sustentabilidade. O requerente sustentou que a MP viola os arts. 7º, VI, XIII e XXVI, e 8º, III e VI, da Constituição da 

República. Foi postulada Medida Cautelar, deferida em parte pelo Ministro Ricardo Lewandowski, em 06 de abril de 2020, 

e confirmada após o ingresso de Embargos de Declaração pela Advocacia Geral da União. Foi designada sessão do Pleno 

para 16/04/20 e, proferido o voto do Relator, a sessão se seguiu em 17/04/20, com decisão por maioria (7X3), pela 

constitucionalidade da Medida Provisória na sua íntegra. Votaram pela constitucionalidade os Ministros Alexandre de 

Moraes, Luís Roberto Barroso, Luiz Fux, Carmen Lúcia Antunes da Rocha, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Mello e o 

Presidente da Corte, Dias Toffoli. 
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Durante o período de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário, a contribuição 

previdenciária poderá ser complementada por iniciativa do empregado, até o 15º dia útil ao mês 

seguinte ao da competência, conforme as alíquotas definidas no art. 20, da própria Lei nº 14.020
15

. 

 

2.2.2. Suspensão Temporária do Contrato de Trabalho 

A suspensão do contrato de trabalho poderá ser pactuada por meio de convenção coletiva de 

trabalho, acordo coletivo de trabalho ou acordo individual escrito entre empregador e empregado, 

devendo a proposta de acordo, nesta última hipótese, ser encaminhada ao empregado com antecedência 

de, no mínimo, dois dias. 

No decorrer da suspensão, o empregado não poderá desempenhar nenhuma atividade de 

trabalho (teletrabalho, etc), sob pena de descaracterização da suspensão, quando o empregador arcará, 

de imediato, com a remuneração do empregado, inclusive com o pagamento dos encargos sociais e 

trabalhistas referentes a todo o período, além das penalidades e sanções previstas em convenção 

coletiva ou acordo coletivo de trabalho. 

Ressalte-se que a empresa que tiver auferido, no ano-calendário de 2019, receita bruta superior 

a R$ 4.800.000,00 somente poderá suspender o contrato de trabalho de seus empregados mediante o 

pagamento de ajuda compensatória mensal no valor de 30% do valor do salário do empregado, durante 

o período de suspensão temporária do contrato de trabalho pactuado, já que o BEm vai cobrir apenas 

70% da remuneração. 

Assim como, na redução da jornada, o reestabelecimento do contrato de trabalho se dará após 

dois dias corridos contados: do fim do estado de calamidade, da data do termo de encerramento 

pactuado, ou da decisão do empregador que decida ou antecipar o período de redução pactuado. 

Além disso, no período de suspensão, o empregado terá direito a todos os benefícios 

concedidos pelo empregador aos seus empregados e, independentemente do tamanho da empresa, 

deverão ser mantidos benefícios como plano de saúde e vale-refeição, por exemplo, excluindo-se o 

                                                 
15Art. 20. Ressalvado o disposto na alínea “b” do inciso II do § 2º do art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, as 

alíquotas das contribuições facultativas de que tratam o § 2º do art. 7º, o inciso II do § 2º do art. 8º e o § 6º do art. 18 desta 

Lei, serão de: 
I - 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento), para valores de até 1 (um) salário-mínimo; 
II - 9% (nove por cento), para valores acima de 1 (um) salário-mínimo até R$ 2.089,60 (dois mil e oitenta e nove reais e 

sessenta centavos); 
III - 12% (doze por cento), para valores de R$ 2.089,61 (dois mil e oitenta e nove reais e sessenta e um centavos) até R$ 

3.134,40 (três mil, cento e trinta e quatro reais e quarenta centavos); e 
IV - 14% (quatorze por cento), para valores de R$ 3.134,41 (três mil, cento e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos) 

até o limite de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos). 
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vale-transporte, já que não há trabalho, bem como as gratificações de produção ou outras verbas pagas 

em razão do desempenho nas atividades laborais. O empregado poderá, ainda, contribuir para o Regime 

Geral de Previdência Social na qualidade de segurado facultativo durante o período da suspensão. 

 

2.2.3. Regras Comuns à redução da jornada e à suspensão do contrato de trabalho 

2.2.3.1. Ajuda compensatória 

Além do BEm, subsidiado pela União, e da ajuda compensatória obrigatória de 30% (naqueles 

casos de suspensão de contrato se a empresa tiver auferido no ano-calendário de 2019, receita bruta 

superior a R$ 4.800.000,00, quando o BEm cobre apenas 70% do salário do empregado), o empregador 

poderá oferecer uma ajuda compensatória mensal ao empregado, em decorrência da suspensão ou da 

redução da jornada, sendo tal valor definido em negociação coletiva ou acordo individual. Essa ajuda 

compensatória não terá natureza salarial, não integrará a base de cálculo do imposto de renda na fonte 

ou da declaração de ajuste da pessoa física.  

Para o empregador, a ajuda compensatória não sofrerá a incidência de contribuição 

previdenciária e de demais tributos, que recaem sobre a folha de salários, podendo também ser 

deduzida do lucro líquido, para fins de apuração dos impostos e contribuições sobre o lucro. A ajuda 

compensatória também não será usada como base para recolhimento de contribuição para o Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 

 

2.2.3.2. Garantia provisória no emprego 

O empregado que receber o BEm fará jus à garantia provisória no emprego durante todo o 

período acordado e, após o restabelecimento do contrato, por período equivalente. Ressalte-se, que essa 

garantia se dá para fins de indenização e não para fins de reintegração ao trabalho.  

A gestante, por sua vez, terá garantia provisória pelo período equivalente ao acordado, a partir 

do término do período garantido no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ou seja, cinco 

meses após o parto
16

. Por exemplo, a empregada gestante, que tenha sido submetida à suspensão do 

contrato de trabalho pelo período de dois meses, fará jus à estabilidade provisória de cinco meses no 

                                                 
16 Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição: 

(…) II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa: 

(…) b)da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. 
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emprego após o parto, conforme garantia constitucional e, ao fim do período de estabilidade, fará jus ao 

período de dois meses referentes à garantia provisória relativa à suspensão. 

A garantia provisória no emprego trazida pela Lei nº 14.020 é uma garantia relativizada, já que 

– de modo geral – não estão vedadas as dispensas sem justa causa, exceto a dispensa do empregado 

com deficiência, na qual cabe o instituto da reintegração. De modo geral, o empregador poderá 

dispensar seu empregado durante a adoção da redução de jornada ou da suspensão de contrato, devendo 

pagar as parcelas rescisórias previstas na legislação em vigor. No entanto, deverá pagar, a título de 

indenização, valores correspondentes a 50%, 75% ou 100% do salário a que o empregado viria a 

receber, a depender das características do acordo
17

. Tais pagamentos objetivam desestimular as 

dispensas sem justa causa durante o período de crise, não se aplicando, logicamente, aos pedidos de 

demissão ou às dispensas por justa causa. 

 

2.2.3.3. Negociação coletiva e individual 

As medidas de redução da jornada e suspensão do contrato, como já se viu, podem ser 

adotadas por meio de negociação individual ou coletiva, sendo que, em algumas situações, somente a 

negociação coletiva é permitida. 

Inicialmente, fica dispensada a negociação coletiva, quando o salário do empregado for igual 

ou inferior a R$ 2.090,00 (no caso de empregador com receita bruta superior a R$ 4.800.000,00 no ano-

calendário de 2019); quando o salário for igual ou inferior a R$ 3.135,00 (no caso de empregador com 

receita bruta igual ou inferior a R$ 4.800.000,00); e quando o empregado receber salário mensal igual 

ou superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (R$ 

6.101,06) e for portador de diploma de nível superior. 

                                                 
17§ 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. 
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Também fica dispensada a negociação coletiva, podendo ser firmado acordo individual 

escrito, na redução de jornada de trabalho no percentual de 25%, e nos casos de redução de jornada ou 

suspensão do contrato, que não resultem na diminuição do valor total recebido mensalmente pelo 

empregado, ou seja, quando não houver nenhuma perda de renda. 

Os acordos individuais deverão ser comunicados pelos empregadores ao respectivo sindicato 

da categoria profissional, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contado da data de sua celebração, a 

fim de que o referido possa propor a melhoria do acordo por meio de uma negociação coletiva, se for o 

caso. 

Exceto os casos acima mencionados, as medidas de redução de jornada e suspensão do 

contrato somente podem ocorrer por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. 

Ressalte-se que, uma vez firmada uma negociação coletiva, esta prevalecerá em relação ao acordo 

individual, podendo também ser renegociados os termos de acordo ou convenção coletivas anteriores, a 

fim de adequá-las às propostas da Lei nº 14.020
18

.  

A fim de possibilitar a negociação coletiva no período de isolamento, a lei admite a 

convocação de assembleia, deliberação, decisão, formalização e publicidade de convenção ou de 

acordo coletivo de trabalho por meios eletrônicos e prazos reduzidos pela metade.  

 

2.2.3.4. Aposentados 

Em regra, aos aposentados, a implementação das medidas somente podem se dar por meio de 

negociação coletiva. Ressalte-se que, no caso dos aposentados, não haverá recebimento do BEm, mas 

tão somente a aplicação da redução ou da suspensão. O acordo poderá ser pactuado individualmente, 

quando houver o pagamento, pelo empregador, de ajuda compensatória mensal equivalente ao valor do 

BEm a que o empregado teria direito, se não lhe fosse vedado. No caso de empresa com receita bruta 

superior a R$ 4.800.000,00, no ano de 2019, poderá ser pactuado acordo individual, quando houver o 

pagamento, pelo empregador, de ajuda compensatória mensal igual à soma da ajuda compensatória 

                                                 
18§ 5º Se, após a pactuação de acordo individual na forma deste artigo, houver a celebração de convenção coletiva ou 

acordo coletivo de trabalho com cláusulas conflitantes com as do acordo individual, deverão ser observadas as seguintes 

regras: 
I - a aplicação das condições estabelecidas no acordo individual em relação ao período anterior ao da negociação coletiva; 
II - a partir da entrada em vigor da convenção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho, a prevalência das condições 

estipuladas na negociação coletiva, naquilo em que conflitarem com as condições estipuladas no acordo individual. 

§ 6º Quando as condições do acordo individual forem mais favoráveis ao trabalhador, prevalecerão sobre a negociação 

coletiva. 
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mensal no valor de 30% (trinta por cento) do valor do salário do empregado acrescido do valor do BEm 

a que teria direito, se não fosse excluído do benefício. 

 

2.2.3.5 Gestante e doméstica 

Empregadas gestantes, inclusive domésticas, poderão participar do Programa Emergencial de 

Manutenção do Emprego e da Renda. Uma vez iniciado o afastamento da gestante, ou seja, iniciada a 

licença maternidade, o empregador deverá efetuar a imediata comunicação ao Ministério da Economia, 

a fim de que o pagamento do BEm seja interrompido. O salário-maternidade, então, será pago à 

empregada, considerando-se como último salário de contribuição, os valores a que teria direito sem a 

aplicação das medidas de redução e suspensão, ou seja, considerando a remuneração anterior à da 

adoção das medidas. Isso também se aplica ao segurado ou segurada da Previdência Social, que adotar 

ou obtiver guarda judicial para fins de adoção. 

 

2.2.3.6. O fato do príncipe 

Com a chegada da pandemia ao Brasil, houve uma profusão de medidas limitativas estaduais e 

municipais determinando o fechamento de atividades comerciais e industriais, no intento de reduzir o 

fluxo de pessoas nas cidades, a fim de desacelerar o processo de disseminação do COVID-19. Nessa 

época, muito se falou acerca da aplicabilidade o fato do príncipe, nos termos do artigo 486 da CLT.  

Segundo o artigo 486, da CLT, em caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, 

provocada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, o governo responsável pela paralisação 

deve arcar com o prejuízo dos particulares por meio de indenização. De imediato levantou-se a 

bandeira de que os prejuízos causados aos empresários pelos atos das autoridades municipais e 

estaduais deveriam ser compensados pelo governo. 

O art. 29 da Lei 14.020 deixa claro que o disposto no art. 486 da CLT
19

 não se aplica na 

hipótese de paralisação ou suspensão de atividades empresariais determinada por ato de autoridade 

municipal, estadual ou federal para o enfrentamento do estado de calamidade pública e da emergência 

de saúde pública. 

                                                 
19 Art. 486 – No caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, 

estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o 

pagamento da indenização, que ficará a cargo do governo responsável. 
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Esse dispositivo, que trata do fato do príncipe, somente teria espaço diante de situações em que 

a administração pública atuasse de forma discricionária mediante um juízo de conveniência ou 

oportunidade, tal qual o que se vê nas situações de desapropriação de bens privados para a 

realização de um propósito específico. Não há falar aqui em fato do príncipe, porque o Poder 

Público, diante das situações de contenção da pandemia, estava escudado pela inexigibilidade 

de conduta diversa. (Martinez, 2020, Posição 927) 

 

Por fim, resta superada a questão da aplicabilidade do fato do príncipe, tendo em vista que não 

se trata de simples discricionariedade dos entes federativos, mas sim de medidas de emergência ante a 

pandemia da nova doença. 

Assim, após a análise mais detida dos dispositivos da Lei nº 14.020, torna-se importante saber 

como o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda foi recepcionado pela 

sociedade, em especial, pelo empresariado. Nesse sentido, convidamos à análise da jurisprudência 

relacionada tanto à Medida Provisória, quanto à Lei nº 14.020, o que realizaremos adiante. 
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CAPÍTULO III 

O PROGRAMA EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO DO EMPREGO E RENDA 

E A JUSTIÇA DO TRABALHO 

 

Após a análise do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, torna-se 

primordial verificar como tem sido o seu desdobramento no caso concreto. Por óbvio, as violações à 

Medida Provisória nº 936, bem como à Lei nº 14.020, já se fazem presentes na Justiça do Trabalho. É 

por meio da verificação dessas violações, através da análise principalmente de sentenças e acórdãos, 

que pretendemos, agora, avaliar como as medidas emergenciais foram recepcionadas pelos empregados 

e pelo empresariado nacional. 

Considerando que a Medida Provisória nº 936 e a Lei nº 14.020 são recentes, não foi 

encontrada uma farta jurisprudência, o que nos faz crer que muitas questões relativas à aplicação do 

Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda ainda serão discutidas futuramente, 

mesmo porque as medidas emergenciais continuam a ser aplicadas pelos empregadores, uma vez que, 

conforme os Decretos nº 10.422, nº 10.470 e nº 10.517, os prazos foram prorrogados, atingindo um 

total de 240 dias, limitados ao fim do estado de calamidade. 

Em consulta à jurisprudência, foram encontradas decisões variadas em todas as instâncias: 

STF – Supremo Tribunal Federal, TST – Tribunal Superior do Trabalho e em todos os Tribunais 

Regionais do Trabalho do país, com maior concentração de ações nos tribunais de Santa Catarina, TRT 

12 e Ceará, TRT 7.  

Como já dito, nos deteremos na análise de sentenças e acórdãos, uma vez que entendemos que 

eles se mostram mais representativos, no que diz respeito ao resultado prático da aplicação do 

Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda nos contratos de trabalho em vigência. 

Nesse sentido, destacamos em seguida algumas decisões que entendemos mais simbólicas. 

 

3.1 A APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FORMA 

UNILATERAL 
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Conforme artigo 8º da Lei nº 14.020, o empregador poderá acordar a suspensão temporária do 

contrato de trabalho dos seus empregados. No entanto, o dispositivo é bem específico ao utilizar o 

termo “acordar”, já que não se trata de uma liberalidade do empregador nem do empregado, ou seja, a 

adoção da suspensão do contrato de trabalho não pode ser unilateral, tendo de haver concordância entre 

as partes: empregado e empregador. 

Nesse sentido, encontramos algumas ações trabalhistas, nas quais foram questionadas a 

unilateralidade do empregador na aplicação da medida de suspensão do contrato de trabalho. 

É o caso da ação trabalhista de rito sumaríssimo, nº 0000178.592020.507.0023, da Vara Única 

de Limoeiro do Norte, Tribunal Regional do Trabalho do Ceará (TRT 7). Trata-se de aplicação de 

suspensão do contrato de trabalho unilateralmente pelo empregador. 

O reclamante foi contratado em 01/04/2020 e, em 08/03/2020, foi avisado de sua demissão, 

com o pagamento do aviso prévio, mas sem anotação de baixa na sua CTPS (carteira de trabalho e 

previdência social). 

Em sua defesa, a reclamada alegou que não dispensou o reclamante, mas que o incluiu no 

Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda, em 21/04/2020, suspendendo seu contrato 

de trabalho, assim como fez com todos os seus empregados, paralisando suas atividades. 

O reclamante confessou o recebimento do BEm (Benefício Emergencial de Preservação do 

Emprego e da Renda), mas alegou que sua inclusão no programa se deu em data posterior a demissão e 

um dia após o ajuizamento da ação. Além disso, não houve acordo, nem comunicação aos empregados 

acerca da suspensão do contrato e, de fato, não foram juntados no processo documentos nesse sentido. 

Em sentença prolatada em 09 de setembro de 2020, a magistrada, entendeu que “não há 

dúvidas de que a empresa demandada não chegou a nenhum acordo para a suspensão do contrato de 

trabalho da reclamante, tendo tal medida sido imposta de maneira unilateral, em desacordo portanto, 

com a legislação que regula a matéria.”
20

 

Por fim, na prolação da sentença, a suspensão do contrato de trabalho foi declarada inválida e 

a rescisão foi declarada imotivada, condenando o reclamado ao pagamento de todas as verbas 

rescisórias devidas. Além disso, uma vez que o reclamante vinha recebendo o BEm, a magistrada 

                                                 
20 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho do Ceará (TRT 7). Vara do Trabalho de Limoeiro do Norte. ATSum nº 

0000178-59.2020.507.0023. Limoeiro do Norte, 09 de setembro de 2020. Disponível em: https://trt-

7.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/924405346/acao-trabalhista-rito-sumarissimo-1785920205070023/inteiro-teor-

924405684?ref=serp. Acesso em: 28 de setembro de 2020. 
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entendeu pela notificação da Procuradoria Federal no Estado do Ceará, para ciência e providências 

cabíveis. 

Observa-se, nesse caso, a aplicação da medida de suspensão do contrato de trabalho sem 

acordo entre as partes. A decisão foi unilateral por parte do empregador, que – em vez de propor o 

acordo de suspensão, dando continuidade ao contrato de trabalho –, anunciou a dispensa, inclusive com 

o pagamento do aviso prévio, e, após o ajuizamento da ação, incluiu o empregado no Programa 

Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda com o intuito nítido de se esquivar do pagamento 

das verbas rescisórias devidas, por conta da dispensa imotivada. 

 

3.2 APLICAÇÃO DE REDUÇÃO DA JORNADA DE FORMA UNILATERAL E ILEGAL 

Nos termos do artigo 7º da Lei nº 14.020, o empregador poderá propor acordo com o 

empregado, a fim de proceder à redução da jornada de trabalho e salário. Trata-se, portanto, de um 

acordo, não sendo permitida a aplicação de forma unilateral, assim como já visto acima. 

No entanto, a ausência do acordo, bem como a ilegalidade da redução de jornada proposta pela 

reclamada, levaram à propositura da ação trabalhista de nº 0020393-91.2020.5.04.0782, com pedido de 

tutela de urgência, na 2ª Vara do Trabalho de Estrela, Rio Grande do Sul (TRT 4). 

Segundo o sindicato autor, em abril de 2020, os professores foram surpreendidos com uma 

redução no valor de seus salários, sendo informados pela ré, que esta havia reduzido os salários de 

todos os trabalhadores em percentuais que variavam de 20% a 40%.  

No início de julho, a ré promoveu uma reunião com os trabalhadores, sem a participação do 

sindicato, propondo que eles assinassem um acordo de redução salarial, sob ameaça de dispensa, de não 

pagamento do salário de junho e de fechamento da unidade. Ressalte-se que o acordo de redução não 

tinha previsão em norma coletiva e também não correspondia às hipóteses de redução da jornada de 

trabalho e salários previstas na Medida Provisória nº 936 e na Lei nº 14.020, afrontando diretamente o 

princípio constitucional de irredutibilidade dos salários.  

O sindicato entrou com ação trabalhista, solicitando tutela antecipada, a fim de que a ré ficasse 

proibida de praticar condutas que visassem à redução de jornadas e salários; que reestabelecesse a 

carga horária e os salários, conforme valores anteriores à redução; e que efetuasse, de imediato, o 

pagamento das diferenças salariais devidas, em razão da redução praticada de março a julho. 

Em sua defesa, a ré declarou que se tratava de acordo entre os substituídos e a reclamada, no 

qual ficou pactuado a redução da jornada e de salários, com a plena concordância dos empregados, sem 
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nenhum tipo de ameaça, afirmando ainda não ter havido redução ilegal ou abusiva da carga horária e 

dos salários. 

Nos autos consta documento prevendo a redução da carga horária e redução proporcional do 

salário no percentual de 30%, mas sem observância dos requisitos estabelecidos na Lei nº 14.020, 

demonstrando evidente ilegalidade na redução salarial promovida.  

Desse modo, o magistrado decidiu pelo deferimento do pedido de antecipação de tutela, nos 

seguintes termos: 

 

A partir da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos 

autos, se mostra evidente a prática de ato ilegal pela ré, com a alteração do contrato de 

trabalho firmado com os substituídos visando a redução de seus salários sem a observância 

das condições estabelecidas na Lei 14.020/2020, mostrando-se evidente a ilegalidade da 

redução salarial promovida pela ré. 

Por conseguinte, DEFERE-SE em parte a tutela de urgência requerida e determina-se à 

demanda que recomponha, imediatamente, a “carga horária e salários” (conforme 

expressamente postulado na petição inicial), dos técnicos administrativos antes da alteração 

irregular procedida, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por 

substituído.21 

 

Observa-se, nesse caso, que a reclamada quis impor uma redução de jornada e de salário, sem 

previsão em acordo coletivo e sem previsão na Lei nº 14.020, utilizando-se da ameaça de dispensa e de 

não pagamento de salários, para forçar a adesão dos empregados a um acordo explicitamente ilegal. 

 

3.3 DISPENSA NO CURSO DO PERÍODO DE GARANTIA PROVISÓRIA 

Conforme artigo 10 da Lei nº 14.020, os empregados que receberem o Benefício Emergencial 

de Preservação do Emprego e Renda, o BEm, fazem jus à garantia provisória no emprego durante o 

tempo que durar o acordo e, após o término deste, essa garantia se estende por igual período. Isso quer 

dizer que um empregado que tenha tido sua jornada reduzida pelo período de 3 meses, após o fim da 

redução, fará jus à garantia provisória no emprego por mais 3 meses, totalizando 6 meses de garantia 

provisória no emprego. 

No caso de haver dispensa sem justa causa nesse período, o empregador deverá pagar as 

parcelas rescisórias previstas na legislação em vigor e, a título de indenização, deverá pagar os valores 

                                                 
21 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul (TRT 4). ATO nº 0020393-91.2020.5.04.0782. 

Estrela/RS, 07 de setembro de 2020. Disponível em: https://pje.trt4.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/0020393-

91.2020.5.04.0782. Publicado em 09/09. Acesso em: 28 de setembro de 2020.  
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correspondentes a 50%, 75% ou 100% do salário a que o empregado viria a receber, a depender das 

características do acordo de redução ou suspensão. 

No entanto, esse não tem sido o entendimento de alguns empregadores.  

Na ação trabalhista de nº 0000619-55.2020.5.07.0018, da 18ª Vara do Trabalho de Fortaleza 

(TRT 7), a reclamante moveu ação em face do reclamado, com pedido de indenização em função da 

dispensa no curso da garantia provisória no emprego, dentre outros pedidos, tais como o pagamento de 

diferenças salariais e verbas rescisórias. Nesse ínterim, é importante ressaltar que, em geral, as ações 

trabalhistas propostas não se restringem somente aos pedidos relativos à Medida Provisória nº 936 ou à 

Lei nº 14.020, sendo acompanhadas por outros pedidos, principalmente o de pagamento de verbas 

rescisórias. 

Segundo a reclamante, seu contrato de trabalho foi suspenso nos termos da Medida Provisória 

nº 936, pelo período de 13/05/2020 a 12/07/2020. Ao retornar ao trabalho, em 13/07/2020, foi 

dispensada sem justa causa, faltando, desse modo, dois meses para o término de sua garantia provisória 

no trabalho. 

A reclamada foi revel, pelo que o magistrado decidiu:  

 

JULGAR PROCEDENTES EM PARTE os pleitos deduzidos na reclamação trabalhista 

proposta (...), para condenar o reclamado (...), a pagar à reclamante, em 48h após o trânsito 

em julgado desta decisão os seguintes pleitos: diferenças salariais no valor (…) e 

indenização pela garantia no emprego: R$2.629,32. 22 

 

Nesse mesmo sentido, foi prolatada sentença no processo 0000806-28.2020.5.12.0017, da Vara 

do Trabalho de Mafra, Santa Catarina (TRT 12). A reclamante moveu ação em face da reclamada, 

postulando, dentre outros pedidos, indenização por garantia de emprego, já que sua despedida ocorreu 

antes do término da garantia provisória. 

A reclamada argumentou que, ante a crise causada pela pandemia, adotou a medida de redução 

da jornada em 70%, por 90 dias, a partir de 13/04/2020. No entanto, a medida não foi suficiente, sendo 

forçada a dispensar a reclamante por motivos de força maior
23

.  

                                                 
22 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho do Ceará (TRT 7). 18ª Vara do Trabalho de Fortaleza. ATSum nº 0000619-

55.2020.5.07.0018. Fortaleza/CE, 03 de setembro de 2020. Disponível em: https://trt-

7.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/922323570/acao-trabalhista-rito-sumarissimo-195520205070018/inteiro-teor-922323629. 

Acesso em: 28 de setembro de 2020.  
23Art. 501 - Entende-se como força maior todo acontecimento inevitável, em relação à vontade do empregador, e para a 

realização do qual este não concorreu, direta ou indiretamente. 
§ 1º - A imprevidência do empregador exclui a razão de força maior. 
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No entanto, o magistrado entendeu que, ao adotar a medida de redução da jornada e salário, a 

força maior foi absorvida pela aplicação do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da 

Renda, não sendo mais cabível.  

O magistrado entendeu pela dispensa sem justa causa por iniciativa da empregadora e, como a 

medida de redução de jornada e salário se deu no patamar de 70%, a autora teve direito à integralidade 

dos salários, bem como aos reflexos dessa indenização no pagamento das verbas rescisórias, conforme 

os termos da sentença prolatada em 21 de setembro de 2020: 

 

Como a medida de redução de direitos abrangeu diminuição de salário no patamar de 70% 

(id. 16457ed), é aplicável o inciso III do citado dispositivo legal, ou seja, a autora tem 

direito a integralidade dos salários devidos caso estivesse em atividade. 

Em decorrência, observado o período de apuração das parcelas (7 de julho, o pagamento 

de: salários mensais, observada de 2020 a 8 de agosto de 2020), DEFIRO o pagamento de: 

a) proporcionalidade do mês incompleto; b) gratificação natalina proporcional (1/12); c) 

férias proporcionais (1/12), acrescidas do terço constitucional; d) FGTS (8%), acrescido 

da indenização de 40% pela despedida, incidente sobre os salários e gratificação natalina 

ora deferidos.24 
 

Noutra situação, a reclamante moveu ação em face da reclamada, sob número 0000562–

37.2020.5.07.0018, na 18ª Vara do Trabalho de Fortaleza (TRT 7), alegando que foi contratada em 

16/11/2016 e dispensada, sem justa causa, em 26/06/2020, sem receber as devidas verbas rescisórias.  

Em defesa, a reclamada alegou que a dispensa se deu por motivo de força maior, de modo que 

caberia à autora apenas as verbas previstas no Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCT), 

bem como multa fundiária pela metade
25

. 

Com base nos artigos 501 e 502 da CLT, o magistrado entendeu que não houve força maior que 

causasse a extinção da empresa, reconhecendo que houve a dispensa da reclamante sem justa causa. 

                                                                                                                                                                        
§ 2º - À ocorrência do motivo de força maior que não afetar substancialmente, nem for suscetível de afetar, em tais 

condições, a situação econômica e financeira da empresa não se aplicam as restrições desta Lei referentes ao disposto neste 

Capítulo. 
Art. 502 - Ocorrendo motivo de força maior que determine a extinção da empresa, ou de um dos estabelecimentos em que 

trabalhe o empregado, é assegurada a este, quando despedido, uma indenização na forma seguinte: 

I - sendo estável, nos termos dos arts. 477 e 478; 

II - não tendo direito à estabilidade, metade da que seria devida em caso de rescisão sem justa causa; 

III - havendo contrato por prazo determinado, aquela a que se refere o art. 479 desta Lei, reduzida igualmente à metade. 
24 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina (TRT 12). Vara do Trabalho de Mafra. Ação trabalhista, 

ATSum 0000806-28.2020.5.12.0017. Mafra/SC, 21 de setembro de 2020. Disponível em: 

https://pje.trt12.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/00008062820205120017. Publicado em 23/09. Acesso em: 28 de 

setembro de 2020.  
25 Art. 502 - Ocorrendo motivo de força maior que determine a extinção da empresa, ou de um dos estabelecimentos em 

que trabalhe o empregado, é assegurada a este, quando despedido, uma indenização na forma seguinte:  

(…) 

II - não tendo direito à estabilidade, metade da que seria devida em caso de rescisão sem justa causa;  
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Além disso, a autora havia ajustado acordo de suspensão do contrato de trabalho de 16/04/2020 a 

16/06/2020, nos termos da Medida Provisória nº 936, fazendo jus, portanto, ao pagamento da 

indenização pela dispensa no curso da garantia provisória. 

 

Por fim, a Lei nº 14.020/2020 tratou de regulamentar a hipótese de descumprimento pelo 

empregador da garantia de emprego, nas situações de dispensa sem justa causa, a exemplo do 

que ocorreu nos autos (artigo 10, § 1º). 

Como a medida de redução de direitos abrangeu diminuição de salário no patamar de 70% (id. 

16457ed), é aplicável o inciso III do citado dispositivo legal, ou seja, a autora tem direito a 

integralidade dos salários devidos caso estivesse em atividade.26 
 

Por fim, o magistrado julgou procedentes os pedidos da autora, condenando a reclamada ao 

pagamento das verbas rescisórias devidas, além de dois meses de salário decorrentes da garantia 

provisória. 

Em ação movida na Vara do Trabalho de Navegantes, (TRT 12), nº 0000644-

13.2020.5.12.0056, a reclamante requereu que fosse declarada a nulidade da dispensa sem justa causa 

ocorrida em 22 /04/2020, com a condenação da reclamada a proceder a sua imediata reintegração e 

pagar indenização por danos morais em decorrência do ato ilícito. 

A reclamante afirmou que foi convocada para manifestar sua anuência em relação à aplicação 

do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, que resultou na celebração de um 

acordo coletivo de trabalho, no qual se previa a possibilidade de suspensão contratual dos empregados 

da ré, garantida a estabilidade provisória deles pelo mesmo prazo de suspensão.  

A reclamante alegou que, apesar do acordo e da suspensão do seu contrato, ela foi dispensada 

sem justa causa em 22/04/2020. 

Em sua defesa, a reclamada afirmou não ter suspendido o contrato de trabalho da reclamante. 

Em análise do acordo coletivo, o magistrado constatou que a assinatura no acordo não levou à 

imediata suspensão do contrato da autora nem à redução de sua jornada. Na verdade, a autora usufruiu 

de férias logo após a celebração acordo coletivo, pelo período de 06/04/2020 a 19/04/2020, devendo 

retornar ao labor no dia 20/04/2020, sendo que houve um acordo prévio para que houvesse a folga 

naquele dia em razão do feriado nacional no dia seguinte, com compensação posterior. 

                                                 
26 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho do Ceará (TRT 7). 18ª Vara do Trabalho de Fortaleza. ATSum nº 0000562–

37.2020.5.07.0018. Fortaleza/CE, 06 de outubro de 2020. Disponível em: https://trt-

7.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/940995858/acao-trabalhista-rito-ordinario-5623720205070018/inteiro-teor-940996277. 

Acesso em: 28 de outubro de 2020.  
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Dessa forma, o retorno efetivo da empregada ocorreu apenas no dia 22/04/2020, quando, então, 

foi dispensada, de modo que o contrato de trabalho da reclamante sequer foi suspenso, pois logo no seu 

retorno, ela foi dispensada. Além disso, o acordo previa que os empregados que estivessem de férias ou 

afastados no momento do início da vigência do acordo seriam comunicados sobre a suspensão de seus 

contratos, o que não ocorreu com a autora. 

Diante disso, o magistrado entendeu pela validade da dispensa contratual, uma vez que não 

houve a suspensão do contrato nos termos do acordo coletivo nem nos termos da Medida Provisória nº 

936, julgando improcedentes os pedidos de reintegração e indenização. 

Noutra ação, a sentença foi revertida no tribunal. Trata-se do processo 0010463-

39.2020.5.03.0180, da 42ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte (TRT 3). A reclamante moveu ação em 

face da reclamada, requerendo o pagamento de indenização decorrente de dispensa no período da 

garantia provisória, uma vez que sua jornada de trabalho foi reduzida por meio de aditivo ao contrato 

de trabalho. 

Em sua defesa, a reclamada alega que embora tenha sido realizado o aditivo, o mesmo foi 

cancelado dias depois, sendo que não houve, de fato, a redução da jornada nem o recebimento do BEm, 

Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda. Dessa forma, a reclamada concluiu 

que, se não houve a redução da jornada, o contrato poderia ser rescindido sem as garantias previstas na 

Lei nº 14.020. 

Em sentença prolatada em 13 de agosto de 2020, a magistrada entendeu que a Lei nº 14.020 não 

autoriza o cancelamento de um acordo anteriormente celebrado, pelo contrário, a lei estabelece em seu 

artigo 7º, § 1º quais são as hipóteses de cancelamento permitidas, a saber: 

 

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 sua decisão de antecipar o 

fim do período de redução pactuado. 

 

Assim sendo, a magistrada decidiu pela nulidade do aditivo ao contrato de trabalho, nos termos 

abaixo: 

Nesse cenário, tendo em vista o disposto nos arts. 9º e 468 da CLT c/c art. 166, VI do Código 

Civil, tem-se que o aditivo de fl. 117 é nulo, motivo pelo qual, a reclamante gozava de garantia 

provisória de emprego, prevista no art. 10, I e II da Lei 14.020/2020, por ocasião da dispensa 

operada.  



45 

 

Em consequência, com fulcro no art. 10, §1º, III da lei mencionada, a autora faz jus à 

indenização no percentual de 100% do salário que seria devido durante a garantia provisória de 

emprego. 27 
 

No entanto, em acórdão prolatado pela Segunda Turma do TRT 3, a decisão não se manteve. O 

tribunal entendeu pela legalidade do cancelamento do aditivo que previa a redução da jornada, uma vez 

que devidamente assinado pela reclamante no mesmo dia em que foi feita a dispensa. Além disso, o 

cartão de ponto anexado ao processo não indicava redução de fato na jornada da empregada nem 

redução de remuneração. 

 

Assim, foi validamente exercida a faculdade prevista no art. 10 da Portaria nº 10.486/2020, 

segundo o qual “empregador e empregado poderão alterar a qualquer tempo os termos do 

acordo pactuado informado ao Ministério da Economia”. Houve a comunicação ao Ministério 

da Economia, tanto que a tela de id. a347c4a indica, com relação ao benefício emergencial, o 

status de cancelado. Nesse contexto, entende-se que a parte autora não adquiriu o direito à 

estabilidade, pois não experimentou, efetivamente, nenhuma condição contratual mais gravosa, 

a justificar essa contrapartida. Por isso, não se vislumbra ilicitude na dispensa, sendo indevida a 

indenização deferida na sentença.28 
 

3.4. NEGATIVA AO PAGAMENTO DA AJUDA COMPENSATÓRIA 

Segundo o artigo 8º, §5º, da Lei nº 14.020, a empresa que tiver auferido, no ano-calendário de 

2019, receita bruta superior a R$ 4.800.000,00 somente poderá suspender o contrato de trabalho de 

seus empregados mediante o pagamento de ajuda compensatória mensal no valor de 30% do valor do 

salário do empregado.  

Sobre o tema, vejamos a ação trabalhista 1000767-69.2020.5.02.0606, da 6ª Vara do Trabalho 

de São Paulo (TRT 2). 

O reclamante moveu ação em face da reclamada, requerendo, dentre outros pedidos, o 

pagamento da ajuda compensatória no percentual de 30% do valor do seu salário, conforme a Lei nº 

14.020. 

                                                 
27 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT 3). 42ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. ATSum 

0010463-39.2020.5.03.0180. Belo Horizonte, 13 de agosto de 2020. Disponível em: https://pje-

consulta.trt3.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/0010463-39.2020.5.03.0180. Publicado em 17/08. Acesso em: 24 

de outubro de 2020.  
28 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT 3). RORSum 0010463-39.2020.5.03.0180. Belo 

Horizonte, 20 de outubro de 2020. Disponível em: https://pje-consulta.trt3.jus.br/consultaprocessual/detalhe-

processo/0010463-39.2020.5.03.0180. Publicado em 22/10. Acesso em: 24 de outubro de 2020.  
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O reclamante teve seu contrato de trabalho suspenso inicialmente nos termos do art. 476-A da 

CLT
29

. Assim, o reclamante teve seu contrato de trabalho suspenso e realizou o curso de qualificação. 

No entanto, não recebeu o valor devido por sua bolsa qualificação
30

, por conta de irregularidades nas 

informações prestadas pela reclamada junto ao sindicato. 

O magistrado entendeu que o autor não poderia ser penalizado pelas irregularidades da 

reclamada, de modo que, na ausência do recebimento da bolsa qualificação, a reclamada deveria 

remunerar o empregado com os salários correspondentes. A ausência de recebimento de salários, por 

sua vez, impactou no cálculo do BEm devido ao reclamante, que é calculado sobre o último salário do 

empregado, uma vez que após o término do curso de qualificação, a reclamada adotou a suspensão do 

contrato de trabalho prevista na Lei nº 14.020. Assim sendo, nos meses de maio e junho, o reclamante 

teve seu contrato de trabalho suspenso, com recebimento do BEm a menor e sem recebimento da ajuda 

compensatória.  

A reclamada não provou ser empresa com receita bruta inferior a R$ 4.800.000,00, no ano de 

2019, de modo que a magistrada decidiu pela condenação da ré à quitação do importe de 30% do 

salário a título de ajuda compensatória, nos termos do art. 8º da Medida Provisória nº 936. 

Nesse sentido, proferiu sentença, entendendo 

 

 – PROCEDENTE EM PARTE o pedido para tornar definitivos os efeitos da tutela concedida 

condenando a reclamada (...) pagar ao autor nos termos da fundamentação, que passam a fazer 

parte integrante deste Decisum: salários dos meses de abril e maio de 2020; diferenças do valor 

pago à título de benefício emergencial; quitação do importe de 30% do salário a título de ajuda 

compensatória, nos termos do art. 8º da Medida Provisória936/2020 (transformada em Lei 

14.020/20). Valores a apurar em liquidação de sentença por simples cálculos. Defiro ainda os 

benefícios da Justiça Gratuita ao reclamante.31 

 

                                                 
29 Art. 476-A. O contrato de trabalho poderá ser suspenso, por um período de dois a cinco meses, para participação do 

empregado em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, com duração equivalente à 

suspensão contratual, mediante previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho e aquiescência formal do empregado, 

observado o disposto no art. 471 desta Consolidação. 

§1o Após a autorização concedida por intermédio de convenção ou acordo coletivo, o empregador deverá notificar o 

respectivo sindicato, com antecedência mínima de quinze dias da suspensão contratual. 
30 A Bolsa Qualificação Profissional é concedida ao trabalhador com contrato de trabalho suspenso, em conformidade com 

o disposto em convenção ou acordo coletivo, devidamente matriculado em curso ou programa de Qualificação Profissional 

oferecido pelo empregador. É uma das modalidades do benefício Seguro-Desemprego previsto pela Medida Provisória nº. 

1.726, de 03 de novembro de 1998, reeditada pela Medida Provisória nº. 2.164-41, de 24 de agosto de 2001. 
31 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo (TRT 2). 6ª Vara do Trabalho de São Paulo -Zona Leste. Ação 

trabalhista, ATSum 1000767-69.2020.5.02.0606. São Paulo, 19 de outubro de 2020. Disponível em: 

https://pje.trt2.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/10007676920205020606. Publicado em 20/10. Acesso em: 24 de 

outrubro de 2020.  
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3.5. NEGATIVA AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS USUAIS 

Conforme artigo 8º, §2º, I, da Lei nº 14.020, durante o período de suspensão temporária do 

contrato de trabalho, o empregado fará jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador aos seus 

empregados. Por óbvio, o mesmo se dá nos casos de redução da jornada de trabalho e salários. 

No entanto, esse não parece ter sido o entendimento da empresa requerente em Ação de 

TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE, nº 1001626-60.2020.5.02.0000, em face 

do Sindicato, que foi decidida na Seção Especializada em Dissídio Coletivo – SDC do Tribunal 

Regional do Trabalho de São Paulo (TRT 2). 

A requerente entrou com ação, buscando a redução imediata de todas as suas obrigações 

convencionais em 50%, requereu, ainda, a suspensão do pagamento do vale-refeição e da cesta básica 

até a data de 30/12/2020 ou até o fim da declaração do estado de calamidade pública, alegando que 

passava por dificuldades econômicas, tendo em vista as restrições impostas sobre sua atividade 

empresária. 

A requerente legou que, conforme a Medida Provisória nº 936, teria direito a aplicar a redução 

da jornada e dos salários dos trabalhadores no importe de 25%, 50% ou 70%, o que fez, buscando, para 

tanto, a negociação coletiva. 

Nesse sentido, requereu que fosse declarada a revisão das cláusulas 13ª e 14ª, da Convenção 

Coletiva de Trabalho, com vigência de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021, a fim de 

afastar sua obrigação ao pagamento do vale-refeição e da cesta básica. 

Intimado ao processo, o Ministério Público do Trabalho apresentou parecer, negando o 

requerimento da empresa, 

“tendo em vista que a medida provisória 936/2020, agora convertida na lei 14.020 de 6 de julho 

de 2020, embora disponha sobre a flexibilização dos direitos dos trabalhadores, inclusive com a 

redução proporcional de jornada de trabalho e de salário, nada menciona acerca da suspensão 

do vale refeição e da cesta básica. 
Muito ao contrário, a lei prevê, em seu art. 8º, § 2º, I, expressamente, que durante o período de 

suspensão temporária do contrato de trabalho o empregado fará jus ao todos os benefícios 

concedidos pelo empregador (…) Assim, os direitos ao vale refeição e cesta básica, adquiridos 

pela categoria e constantes da convenção coletiva de trabalho 2020/2021 ( Id. Ba01fe6) devem 

ser preservados.” 
 

O Sindicato salientou, em sua contestação, que as Medidas Provisórias expedidas pelo 

Governo Federal não dispuseram sobre descumprimento de cláusulas coletivas. 
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Além disso, ao contrário do que alegou a empresa, o magistrado, em pesquisa na rede mundial 

de computadores, precisamente no site da requerente, observou que a referida encontrava-se em plena 

atividade, com a venda de produtos específicos para o combate ao Covid-19. 

Ora, a nosso ver, a requerente não sofreu qualquer prejuízo com a Pandemia, pois não 

suspendeu suas atividades, pelo contrário, está vendendo seus produtos de desinfecção e 

sanitização do Coronavírus, soando despropositada a invocação aos termos da MP 936, 

convertida na Lei 14.020/2020 que, conforme bem salientado pelo Parquet, estabeleceu em seu 

artigo 8º,§ 2º, I, “que durante o período de suspensão temporária do contrato de trabalho o 

empregado fará jus ao todos os benefícios concedidos pelo empregado”. 
32

 

 

Nessa esteira, a Seção Especializada em Dissídios Coletivos do Tribunal Regional do 

Trabalho da 2ª Região, acordou, por votação unânime, julgando improcedentes os pedidos da cautelar. 

Obviamente, as Medidas Provisórias editadas pelo Governo Federal, incluindo a Medida 

Provisória nº 936, não dispuseram acerca de alterações nas negociações coletivas anteriormente 

firmadas. Além disso, a ação proposta rela requerente não tem o fulcro de provocar a revisão do 

referido acordo coletivo, o que somente poderia ocorrer por meio de nova negociação coletiva entre as 

partes. 

Ademais, a atitude da empresa, requerendo a redução imediata de todas as suas obrigações 

convencionais em 50%, a suspensão do vale-refeição e da cesta básica viola não somente a Medida 

Provisória nº 936, convertida na Lei nº 14.020, mas também o próprio princípio basilar da Constituição 

Federal, ou seja, o princípio da dignidade da pessoa humana, à proporção em que se utiliza da 

pandemia como desculpa para se eximir de suas obrigações trabalhistas, verbas de natureza alimentar, 

mesmo estando em plena atividade empresária, já que o seu setor não foi diretamente afetado pela crise 

decorrente do novo coronavírus, mas pelo contrário, foi de certa forma, beneficiado por ela. 

Sendo assim, finalizamos nossa análise acerca dos julgados relativos à Medida Provisória nº 

936 e à Lei nº 14.020. Como anteriormente explicado, salientamos algumas ações trabalhistas mais 

representativas dos principais pontos da Lei, ou seja, a necessidade do acordo entre as partes para a 

aplicação da redução da jornada ou da suspensão do contrato de trabalho; a dispensa no decorrer do 

período de garantia provisória; a negativa ao pagamento da ajuda compensatória obrigatória; bem como 

a negativa em permanecer pagando os benefícios usualmente concedidos aos empregados. 

                                                 
32 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo (TRT 2). Seção Especializada em Dissídio Coletivo. TutAntAnt 

1001626-60.2020.5.02.0000. São Paulo, 15 de outubro de 2020. Disponível em: 

https://pje.trt2.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/10016266020205020000. Publicado em 15/10. Acesso em: 24 de 

outubro de 2020. 
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Sabemos que muitas outras questões ainda surgirão, mas, considerando que a norma é recente 

e que o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda continua sendo aplicado, 

acreditamos que somente com o decorrer do tempo esses questionamentos serão levados à Justiça do 

Trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Iniciamos nosso estudo abordando o surgimento da COVID-19, a doença oriunda do novo 

coronavírus surgido na Ásia, mais especificamente na China, que se espalhou pelo mundo, 

disseminando não só a doença, mas uma onda de crise econômica, política e social. 

Como não existia (e ainda não existe) uma vacina ou um remédio efetivo contra o vírus, os 

países, em sua grande maioria adotaram a quarentena e o isolamento social, permitindo apenas o 

funcionamento dos serviços essenciais, ligados à saúde, à alimentação, dentre outros. 

Vimos que isso causou um impacto profundo sobre a economia e consequentemente sobre a 

sociedade. As relações de trabalho, uma vez que estão diretamente ligadas à produção, ao comércio e à 

prestação de serviços, foram as primeiras a serem atingidas, e na intenção de evitar uma disparada de 

desemprego, vários países adotaram medidas paliativas, a fim de evitar o aprofundamento da crise. 

Nesse sentido, o Governo Federal editou uma série de medidas com o intuito de manter 

empregos e rendas dos empregados. Dentre essas medidas, nosso trabalho se deteve na análise da 

Medida Provisória nº 936, convertida na Lei nº 14.020. 

Vimos que a Medida Provisória instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego 

e da Renda, a fim de garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais, e a redução do 



50 

 

impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade pública e de emergência de 

saúde pública. 

Assim sendo, o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, trouxe como 

medidas de enfrentamento da crise: o pagamento de Benefício Emergencial de Preservação do 

Emprego e da Renda (BEm); a redução proporcional de jornada de trabalho e de salário; e a suspensão 

temporária do contrato de trabalho. 

Nessa esteira, estudamos alguns institutos do Direito do Trabalho que foram diretamente 

afetados por tais medidas, à proporção em que se viram forçados à flexibilização, como: a relação de 

emprego e contrato de trabalho; a jornada de trabalho; o salário e redução salarial; e os institutos da 

interrupção e suspensão do contrato de trabalho. 

Analisamos o instituto do contrato de trabalho, suas modalidades, a presunção da sua 

continuidade e a impossibilidade de sua alteração unilateral. Em seguida, verificamos a jornada de 

trabalho e salário, ressaltando a ligação entre ambas e o princípio na irredutibilidade dos salários. Após, 

abordamos a interrupção e a suspensão do contrato de trabalho, que dizem respeitos àquelas situações, 

não quais não há prestação de serviços pelo empregado, mas se preserva o contrato de trabalho. 

Na sequência, dissecamos a Medida Provisória nº 936, convertida na Lei nº 14.020, analisando 

as medidas do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, suas particularidades, as 

discussões levantadas, bem como as formas de sua aplicação na prática. 

Após, fizemos uma rápida análise de algumas decisões (sentenças e acórdãos), que 

entendemos mais representativas acerca da aplicação do Programa Emergencial de Manutenção do 

Emprego e da Renda, e sua recepção pelos empregados e pelo empresariado nacional. Vimos que, por 

enquanto, não são demasiadas as ações propostas à Justiça do Trabalho, mas tratando-se de uma norma 

recente, que ainda vem sendo aplicada nas relações laborais, acreditamos que nos próximos meses ou 

mesmo nos próximos anos, diversas situações serão levadas à justiça. 

Nesse sentido, entendemos que a importância do presente estudo se fundamenta na relevância 

do assunto, à medida em as relações trabalhistas foram diretamente afetadas pela pandemia da COVID-

19, o que impôs, ainda que provisoriamente, uma série de flexibilizações no que se refere às normas do 

Direito do Trabalho.  

Academicamente, o trabalho abre um leque de análises acerca das garantias do Direito do 

Trabalho, bem como das garantias constitucionais trabalhistas, submetidas à flexibilização, de modo 

que sejam acompanhadas, no que se refere à sua duração e no que se refere aos consequentes impactos 
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que venham a causar nas relações trabalhistas, impedindo que a flexibilização se constitua, por fim, em 

uma precarização do direito fundamental ao trabalho. 
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