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ASSESSOR 
 

TRABALHISTA 
 

NOSSA AGENDA 2021 
 

O ano de 2020 foi atípico. Ano de adaptações e de novas realidades 
na gestão de pessoas. 

 
Assim como o “e-commerce” se consolidou, o sistema “home Office” 

também seguiu a mesma sorte, apenas para comparar, já que o 
comércio eletrônico encontrava muitas barreiras, algumas vezes por 

mero preconceito. Permito-me dizer que o mesmo se deu com o 
teletrabalho. 

 
No caso trabalhista, barreiras culturais. Empregados não encontrados 
no curso do expediente, dificuldades para controle de horário (quando 

existente), de emissão de relatórios, indefinição de tarefas, 
instrumentos midiáticos de aproveitamento reduzido ou mesmo 

ineficientes ou seu uso sem capacitação, infidelidade laboral (relatos 
de pessoas que abriram o seu próprio negócio ou que começaram a 
prestar serviços a terceiros, ainda que não concorrentes, dividindo o 

seu tempo que até então era exclusivo ao empregador. 
 

E isso é só o início desse novo relacionamento com os empregados. 
 

Nessa perspectiva, de significativas mudanças nas rotinas 
trabalhistas, bem como das novas situações previdenciárias, pós 

reforma, é que gostaríamos de comunicar que estaremos 
coordenando um Curso de Especialização em Direito do Trabalho e 

Previdenciário, na cidade de Santos, a iniciar em março de 2021, 
entre outros eventos, que oportunamente comunicaremos. 

 
Também ficamos à disposição para assessorá-los e promover 

treinamento interno para definir uma nova gestão de pessoal, com 
elaboração de contratos e aditamentos contratuais, regulamentos 

internos de “Home Office” e tudo mais, nesse mundo “Shangrilá”.... 
 

Adilson Sanchez 

mailto:adilsonsanchez@uol.com.br
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PRINCIPAIS NORMAS PUBLICADAS EM 2020 
 

 

LEIS 

 

A Lei nº 13.979 (DOU de 07.02.20) 

dispôs sobre medidas de enfrentamento 

decorrentes do “Coronavirus” 

 

A Lei nº 13.981 (DOU de 24.03.20) 

elevou o limite de renda familiar para a 

concessão do benefício assistencial de 

prestação continuada – LOAS. 

 

A Lei nº 13.982 (DOU de 02.04.20) 

alterou a Lei nº 8.742/93 – LOAS e 

autorizou o pagamento antecipado, bem 

como o do auxílio-doença. 

 

A Lei nº 13.985 (DOU de 07.04.20) 

instituiu pensão para as vítimas da 

Síndrome do Zika Virus. 

 

A Lei nº 13.988 (DOU de 14.04.20) 

regulamentou a transação no âmbito da 

União. 

 

A Lei nº 13.994 (DOU de 27.04.20) 

assegurou a conciliação não presencial 

nos Juizados Especiais Cíveis. 

 

A Lei nº 13.998 (DOU de 15.05.20), 

alterou o benefício de “auxílio 

emergencial” da Lei nº 13.982/20. 

 

A Lei Complementar nº 173 (DOU de 

28.05.20), estabeleceu o Programa de 

Enfrentamento do Coronavirus. 

 

A Lei nº 14.013 (DOU de 12.06.20) 

dispôs sobre o valor do salário mínimo 

a vigorar a partir de janeiro de 2020. 

 

A Lei nº 14.019 (DOU de 03.07.20), 

alterou a Lei nº 13.979/20, dispondo 

sobre o uso de máscaras, entre outras 

medidas de enfrentamento da pandemia. 

 

A Lei nº 14.020 (DOU de 07.07.20) 

dispôs sobre o Programa Emergencial 

de Manutenção do Emprego e da 

Renda; suas medidas complementares 

para enfrentamento do estado de 

calamidade pública. 

 

A Lei nº 14.022 (DOU de 08.07.20), 

sobre medidas de enfrentamento à 

violência doméstica e familiar contra a 

mulher e de enfrentamento à violência 

contra crianças, adolescentes, pessoas 

idosas e pessoas com deficiência 

durante a emergência de saúde pública 

de importância internacional 

decorrente do corona vírus responsável 

pelo surto de 2019. 

 

A Lei nº 14.023 (DOU de 09.07.20) 

dispôs sobre o rol de profissionais 

considerados essenciais ao combate do 

corona vírus, estabelecendo a 

obrigatoriedade de fornecimento de EPI 

pelo empregador. 

 

A Lei nº 14.035 (DOU de 12.08.20), 

vedou a restrição à ação de 

trabalhadores que possa afetar o 

funcionamento de serviços públicos e 

de atividades essenciais. 

 

A Lei nº 14.038 (DOU de 18.08.20) 

regulamentou a profissão de historiador. 

 

A Lei nº 14.043 (DOU de 20.08.20), 

instituiu o Programa de Suporte a 

Empregos, abrindo créditos para 

empresas para pagamento de salários. 

 

A Lei nº 14.058 (DOU de 18.09.20), 

regulamentou o Benefício Emergencial 

– BEM. 
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MEDIDAS PROVISÓRIAS 

 

A Medida Provisória nº 905 (DOU de 

12.11.19), - excepcionalmente nesta 

relação pois revogada pela Medida 

Provisória nº 955, instituiu o “contrato 

verde e amarelo”. 

 

A Medida Provisória nº 919 (DOU de 

31.01.20), convertida na Lei nº 

14.013/20, fixou o novo salário mínimo. 

 

A Medida Provisória nº 927 (DOU de 

22.03.20), que teve sua vigência 

encerrada, dispôs sobre o Programa 

Emergencial de Manutenção do 

Emprego e da Renda no período da 

calamidade pública. 

 

A Medida Provisória nº 928 (DOU de 

23.03.20), que teve sua vigência 

encerrada, dispôs sobre o Programa 

Emergencial de Manutenção do 

Emprego e da Renda, suas medidas 

complementares para enfrentamento do 

estado de calamidade pública. 

 

A Medida Provisória nº 932 (DOU de 

31.03.20), convertida na Lei nº 

14.025/20 - vetada quanto à redução das 

alíquotas de contribuição dos serviços 

sociais autônomos – “sistema S”, 

estabeleceu novas alíquotas. 

 

A Medida Provisória nº 936 (DOU de 

04.04.20), convertida na Lei nº 

14.020/20, dispôs sobre o Programa 

Emergencial de Manutenção do 

Emprego e da Renda; suas medidas 

complementares para enfrentamento do 

estado de calamidade pública. 

 

A Medida Provisória nº 944 (DOU de 

03.04.20), convertida na Lei nº 

14.043/20, instituiu o Programa de 

Suporte a Empregos, abrindo créditos 

para empresas para pagamento de 

salários. 

A Medida Provisória nº 945 (DOU de 

04.04.20), convertida na Lei nº 

14.047/20, dispôs sobre medidas 

temporárias em resposta à pandemia 

decorrente da covid-19 no âmbito do 

setor portuário. 

 

A Medida Provisória nº 946 (DOU de 

07.04.20), que teve sua vigência 

encerrada, extinguiu o Fundo 

PIS/PASEP. 

 

A Medida Provisória nº 955 (DOU de 

20.04.20), que teve sua vigência 

encerrada, revogou a Medida Provisória 

nº 905 que tratava do “contrato verde e 

amarelo”. 

 

A Medida Provisória nº 959 (DOU de 

29.04.20), convertida na Lei nº 

14.058/20, regulamentou o Benefício 

Emergencial – BEM. 

 

A Medida Provisória nº 982 (DOU de 

13.06.20), convertida na Lei nº 

14.075/20, dispôs sobre a conta 

poupança digital. 

 

A Medida Provisória nº 1.000 (DOU de 

03.09.20), em tramitação, dispôs sobre 

o auxílio emergencial residual. 

 

A Medida Provisória nº 1.006 (DOU de 

02.10.20), em tramitação, dispôs sobre 

o crédito consignado aos beneficiários 

da Previdência Social. 

 

A Medida Provisória nº 1.021 (DOU de 

31.12.20), em tramitação, fixou o novo 

salário mínimo. 

 

A Medida Provisória nº 1.023 (DOU de 

31.12.20), em tramitação, dispôs sobre 

o pagamento do benefício assistencial – 

LOAS. 
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DECRETOS 

 

O Decreto nº 10.278 (DOU de 

19.03.20) estabeleceu os requisitos para 

digitalização de documentos e sua 

validade jurídica. 

 

O Decreto nº 10.279 (DOU de 

19.03.20) estabeleceu o CPF como 

documento suficiente para identificação 

do cidadão. 

 

O Decreto Legislativo nº 06 (DOU de 

20.03.20) reconheceu a ocorrência do 

estado de calamidade pública. 

 

O Decreto nº 10.292 (DOU de 

26.03.20) definiu os serviços públicos e 

as atividades essências para fins da 

pandemia. 

 

O Decreto nº 10.316 (DOU de 

07.04.20) estabeleceu medidas 

excepcionais para enfrentamento da 

pandemia. 

 

O Decreto nº 10.329 (DOU de 

29.04.20) definiu os serviços públicos e 

as atividades essências para fins da 

pandemia. 

 

O Decreto nº 10.342 (DOU de 

07.05.20) definiu os serviços públicos e 

as atividades essências para fins da 

pandemia. 

 

O Decreto nº 10.344 (DOU de 

11.05.20) definiu os serviços públicos e 

as atividades essências para fins da 

pandemia. 

 

O Decreto nº 10.410 (DOU de 

01.07.20) alterou o Regulamento de 

Previdência Social, trazendo novas 

disposições sobre a concessão e 

cálculos de benefícios previdenciários. 

 

 

O Decreto nº 10.412 (DOU de 

01.07.20) prorrogou o pagamento do 

auxílio emergencial. 

 

O Decreto nº 10.413 (DOU de 

02.07.20) autorizou a antecipação de 

pagamento de auxílio-doença e do 

benefício assistencial – LOAS. 

 

O Decreto nº 10.422 (DOU de 

14.07.20) prorrogou os prazos para 

celebrar acordos de redução de jornada 

e de salário, bem como para suspensão 

dos contratos de trabalho. 

 

O Decreto nº 10.470 (DOU de 

24.08.20) prorrogou os prazos para 

celebrar acordos de redução de jornada 

e de salário, bem como para suspensão 

dos contratos de trabalho. 

 

O Decreto nº 10.488 (DOU de 

16.09.20) regulamentou o auxílio 

emergencial residual. 

 

O Decreto nº 10.491 (DOU de 

24.09.20) alterou o Regulamento de 

Previdência Social, adaptando os 

dispositivos relativos à Reforma 

Previdenciária, aprovada pela EC nº 

103/2019. 

 

O Decreto nº 10.517 (DOU de 

14.10.20) prorrogou os prazos para 

celebrar acordos de redução de jornada 

e de salário, bem como para suspensão 

dos contratos de trabalho. 

 

O Decreto nº 10.537 (DOU de 

29.10.20) alterou o Regulamento de 

Previdência Social, estabelecendo a 

antecipação do pagmento do benefício 

assistencial – LOAS e do auxílio-

doença. 
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PORTARIAS 

Secretaria Especial de Previdência e 

Trabalho 

 

A Portaria SEPT nº 1.393 (DOU de 

17.01.20) dispôs sobre o valor médio 

dos benefícios previdenciários, a saber: 

R$ 1.286,87. 

 

A Portaria SEPT / Secretaria de 

Previdência, nº 01 (DOU de 16.01.20) a 

implantação dos benefícios 

previdenciários decorrentes de acórdãos 

do CRPS. 

 

A Portaria SEPT nº 950 (DOU de 

14.01.20) dispôs sobre as normas 

complementares para implantação do 

contrato verde e amarelo. 

 

A Portaria SEPT nº 914 (DOU de 

14.01.20) dispôs sobre o reajuste de 

benefícios previdenciários e os novos 

valores vigentes desde 01.01.20. 

 

A Portaria SEPT nº 2.963 (DOU de 

04.02.20) dispôs sobre os valores das 

contribuições previdenciárias pós EC nº 

103/19 – reforma previdenciária. 

 

A Portaria SEPT nº 3.659 (DOU de 

11.02.20) dispôs sobre o reajuste de 

benefícios previdenciários e os novos 

valores vigentes desde 01.01.20. 

 

A Portaria SEPT nº 9.381 (DOU de 

07.04.20) disciplinou o pagamento de 

forma antecipada do auxílio-doença no 

período de pandemia. 

 

A Portaria SEPT nº 10.486 (DOU de 

24.04.20) regulamentou o pagamento 

do benefício emergencial – BEM. 

 

A Portaria SEPT nº 11.347 (DOU de 

08.05.20) estabeleceu procedimentos 

para avaliação de EPI e respectivos CA. 

 

A Portaria SEPT nº 13.699 (DOU de 

08.06.20) regulamentou o pagamento 

do benefício emergencial – BEM. 

 

A Portaria SEPT nº 14.090 (DOU de 

15.06.20) dispôs sobre o valor médio 

dos benefícios previdenciários, a saber: 

R$ 1.350,16, em maio. 

 

A Portaria Conjunta SEPT nº 20 (DOU 

de 19.06.20) estabeleceu as medidas a 

serem observadas no ambiente de 

trabalho, em razão da COVID-19. 

 

A Portaria Conjunta SEPT nº 22 (DOU 

de 22.06.20) dispôs sobre o atendimento 

virtual pelo INSS, durante o período de 

pandemia. 

 

A Portaria SEPT nº 14.782 (DOU de 

22.06.20) dispôs sobre os 

procedimentos relativos ao recurso de 

embargo e interdição em atividades 

essenciais durante a pandemia. 

 

A Portaria Conjunta SEPT nº 27 (DOU 

de 08.07.20) dispôs sobre o atendimento 

virtual pelo INSS, durante o período de 

pandemia. 

 

A Portaria SEPT nº 16.655 (DOU de 

14.07.20) dispôs sobre a hipótese de 

recontratação de trabalhadores nos 

casos de rescisão sem justa causa, no 

período de pandemia, afastando a 

presunção de fraude. 

 

A Portaria SEPT nº 17.138 (DOU de 

28.07.20) revogou determinadas 

portarias expedidas pelo antigo 

ministério do Trabalho. 

 

A Portaria SEPT nº 17.593 (DOU de 

27.07.20) dispôs sobre procedimentos 

administrativos para registro de 

entidades sindicais. 
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A Portaria Conjunta SEPT nº 36 (DOU 

de 29.07.20) dispôs sobre o atendimento 

virtual pelo INSS, durante o período de 

pandemia. 

 

A Portaria SEPT nº 18.560 (DOU de 

05.08.20) dispôs sobre os recursos nos 

processos de requerimento do benefício 

emergencial – BEM. 

 

A Portaria Conjunta SEPT nº 46 (DOU 

de 24.08.20) dispôs sobre o atendimento 

virtual pelo INSS, durante o período de 

pandemia. 

 

A Portaria Conjunta SEPT nº 47 (DOU 

de 24.08.20) disciplinou a 

operacionalização da antecipação do 

pagamento do auxílio-doença durante a 

pandemia. 

 

A Portaria SEPT nº 19.809 (DOU de 

28.08.20) dispôs sobre a autorização 

permanente para trabalho aos domingos 

e feriados civis e religiosos a que se 

refere o artigo 68, parágrafo único, da 

CLT, estabelecendo novas atividades. 

 

A Portaria Conjunta SEPT nº 53 (DOU 

de 03.09.20) disciplinou a 

operacionalização da antecipação do 

pagamento do auxílio-doença durante a 

pandemia. 

 

A Portaria SEPT nº 21.232 (DOU de 

28.09.20) dispôs sobre os novos índices 

do Fator Acidentário de Prevenção – 

FAP. 

 

A Portaria Conjunta SEPT nº 62 (DOU 

de 29.09.20) disciplinou a 

operacionalização da antecipação do 

pagamento do auxílio-doença durante a 

pandemia. 

 

A Portaria Conjunta SEPT nº 76 (DOU 

de 23.10.20) instituiu o cronograma de 

estabelecimento do E-Social. 

 

A Portaria Conjunta SEPT nº 79 (DOU 

de 03.11.20) disciplinou a 

operacionalização da antecipação do 

pagamento do auxílio-doença durante a 

pandemia. 

 

A Portaria Conjunta SEPT nº 82 (DOU 

de 11.11.20) estabeleceu o novo leiaute 

e o Manula de Orientação do E-Social, 

versão S-10. 

 

A Portaria SEPT nº 24.445 (DOU de 

02.12.20) dispôs sobre procedimentos 

para a disponibilização das informações 

contidas no CAGED. 

 

 

PORTARIAS 

Instituto Nacional do Seguro Social 

 

A Portaria INSS nº 450 (DOU de 

06.04.20) dispôs sobre as alterações 

decorrentes da EC nº 103/2019. 

 

A Portaria Conjunta nº 5 (DOU de 

14.04.20) tornou pública que o INSS 

deixará de reconhecer a perda da 

condição de segurado quando 

devidamente comprovada a 

incapacidade do segurado. 

 

A Portaria Conjunta nº 7 (DOU de 

14.04.20) determinou o reconhecimento 

do tempo de serviço de menores – idade 

abaixo da permitida à época. 

 

A Portaria INSS nº 528 (DOU de 

24.04.20) dispôs sobre o direito 

adquirido às condições dos benefícios, 

na forma da legislação anterior à EC nº 

103/2019. 

 

A Portaria INSS nº 552 (DOU de 

29.04.20) autorizou a prorrogação 

automática do auxílio-doença enquanto 

perdurar o fechamento das agências do 

INSS. 
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A Portaria INSS nº 574 (DOU de 

06.05.20) autorizou a análise de 

processos no prazo superior a 45 dias. 

 

A Portaria Conjunta nº 11 (DOU de 

12.05.20) suspendeu a migração dos 

benefícios pagos por convênios. 

 

A Portaria INSS nº 374 (DOU de 

06.06.20) trouxe procedimentos a serem 

aplicados em decorrência da alteração 

da Lei nº 8.742. 

 

A Portaria Conjunta nº 12 (DOU de 

25.05.20) determinou o cômputo do 

período de gozo de benefício 

acidentário para fins de carência. 

 

A Portaria INSS nº 480 (DOU de 

23.06.20) dispôs sobre as antecipações 

de pagamentos de auxílio-doença e do 

benefício assistencial na pandemia. 

 

A Portaria INSS nº 892 (DOU de 

03.09.20) dispôs sobre a dispensa de 

juntada de documentos originais nos 

processos administrativos. 

 

A Portaria INSS nº 932 (DOU de 

17.09.20) dispôs sobre as antecipações 

de pagamentos de auxílio-doença e do 

benefício assistencial no período de 

pandemia. 

 

A Portaria INSS nº 933 (DOU de 

22.09.20) estabeleceu orientações 

quanto às medidas protetivas no período 

de pandemia. 

 

A Portaria INSS nº 1.053 (DOU de 

15.10.20) prorrogou a interrupção do 

bloqueio dos créditos dos benefícios por 

falta de comprovação de vida. 

 

A Portaria INSS nº 1.062 (DOU de 

19.10.20) dispôs sobre a comprovação 

de vida pelos beneficiários que vivem 

no exterior. 

 

A Portaria INSS nº 1.070 (DOU de 

22.10.20) prorrogou a rotina de 

suspensão de benefícios por 

impossibilidade de execução do 

programa de Reabilitação Profissional. 

 

A Portaria INSS nº 1.130 (DOU de 

05.11.20) o benefício assistencial não 

incluído no CADÙNICO, no período da 

pandemia. 

 

A Portaria INSS nº 1.186 (DOU de 

30.11.20) prorrogou a interrupção do 

bloqueio dos créditos dos benefícios por 

falta de comprovação de vida. 

 

A Portaria INSS nº 1.199 (DOU de 

03.12.20) instituiu o trabalho remoto no 

âmbito do INSS. 

 

A Portaria INSS nº 1.264 (DOU de 

31.12.20) autorizou pelas instituições 

financeiras a comprovação de vida por 

apresentação de procuração ou curatela 

aos beneficiários de 60 ou mais anos. 

 

DIVERSOS 

 

A Instrução Normativa SEPT nº 1.922 

(DOU de 05.02.20) aprovou o nova 

Manual GFIP. 

 

A Instrução Normativa INSS nº 110 

(DOU de 04.12.20) alterou a IN/INSS 

nº 77/15, sobre os descontos de 

contribuições associativas nos 

benefícios. 

 

O Ato SEG.JUD.GP nº 287 (DEJT de 

13.07.20) dispôs sobre os novos valores 

do depósito recursal trabalhista. 

 

A Nota Técnica SEI nº 51520/ME 

tratou das suspensão dos efeitos dos 

contratos de trabalho no período de 

pandemia, quanto ao 13º salário e férias. 

 

     


