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Circular Jurídico 

Trabalhista e Previdenciária 
 

28.abril.2021 - nº 02/21                                                           ano XXI 
 

NOVO PROGRAMA EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO DO EMPREGO E 

DA RENDA 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 Havendo continuidade da crise sanitária no país, com severos reflexos 

econômicos, foi editada a Medida Provisória nº 1.045 (DOU de 28.04.2021) que trata 

do enfrentamento das conseqüências de emergência decorrente do coronavírus – covid-

19, relativamente aos aspectos trabalhistas. 

 

 Denominou-se de “Novo programa emergencial de manutenção do emprego e da 

renda”, em que se destacam as situações analisadas adiante. 

 

 

2. DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA 

 

 A Medida Provisória nº 1.045 /2021, autoriza as partes (empregado e 

empregador) a negociarem medidas que possam amenizar os impactos do período 

emergencial, como a redução da jornada de trabalho e a suspensão do contrato de 

trabalho, ressalvando essa possibilidade por meio de norma coletiva, conforme segue: 

 

a) A convenção coletiva ou o acordo coletivo de trabalho poderão estabelecer 

redução de jornada de trabalho e de salário em percentuais diversos; 

 

b) Na hipótese de estabelecer percentuais distintos dos de lei, o Benefício 

Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, será devido nos seguintes 

termos: 

I - sem percepção do Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da 

Renda para a redução de jornada e de salário inferior a vinte e cinco por cento; 

II - no valor de vinte e cinco por cento sobre a base de cálculo prevista para a 

redução de jornada e de salário igual ou superior a vinte e cinco por cento e inferior a 

cinquenta por cento; 
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III - no valor de cinquenta por cento sobre a base de cálculo prevista para a 

redução de jornada e de salário igual ou superior a cinquenta por cento e inferior a 

setenta por cento; e 

IV - no valor de setenta por cento sobre a base de cálculo prevista para a 

redução de jornada e de salário igual ou superior a setenta por cento. 

 

c) As convenções coletivas ou os acordos coletivos de trabalho celebrados 

anteriormente poderão ser renegociados para adequação de seus termos no prazo de 

dez dias corridos, contado da data de publicação da Medida Provisória (28.04.2021). 

 

d) As medidas de redução da jornada, suspensão contratual e do Benefício 

Emergencial serão implementadas por meio de acordo individual escrito ou de 

negociação coletiva aos empregados: 

I - com salário igual ou inferior a R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais); ou 

II - com diploma de nível superior que percebam salário mensal igual ou superior 

a duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 

 

 Vale lembrar que o Acordo Coletivo de Trabalho é aquele firmado por uma ou 

mais empresas e o respectivo sindicato profissional e a Convenção Coletiva de Trabalho 

é a firmada pelos sindicatos – dos trabalhadores e das empresas (empregadores). 

 

 Para os empregados que não se enquadrem nessa situação (alínea “d” 

anterior) as medidas somente poderão ser estabelecidas por convenção coletiva ou 

acordo coletivo de trabalho, exceto nas seguintes hipóteses, nas quais se admite a 

pactuação por acordo individual escrito: I - redução proporcional de jornada de trabalho 

e de salário de vinte e cinco por cento; ou II - redução proporcional de jornada de 

trabalho e de salário ou suspensão temporária do contrato de trabalho quando do acordo 

não resultar diminuição do valor total recebido mensalmente pelo empregado, incluídos 

neste valor o Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, a ajuda 

compensatória mensal e, em caso de redução da jornada, o salário pago pelo 

empregador em razão das horas trabalhadas pelo empregado. 

 

 Se, após a pactuação de acordo individual 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; e 

II - a partir da data de 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 estabelecidas no acordo individual. 

 

 Quando as condições do acordo individual forem mais favoráveis ao trabalhador, 

estas prevalecerão sobre a negociação coletiva. 

 

 Outrossim, a adoção das medidas propostas não é obrigatória para todos os 

empregados, indistintamente, podendo-se aplicar para um grupo específico de 

colaboradores, não resultando em discriminação, observado que o risco da atividade 

econômica é do empregador (art. 3º da CLT), segundo entendemos. 
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 Releva mencionar que a redução proporcional de jornada de trabalho e de salário 

ou a suspensão temporária do contrato de trabalho, quando adotadas, deverão resguardar 

o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais. 

 

 O tempo máximo de redução proporcional de jornada e de salário e de suspensão 

temporária do contrato de trabalho, ainda que sucessivos, não poderá ser superior a 

cento e vinte dias, podendo ser prorrogado por ato governamental. 

 

 

3. MEDIDAS PROPOSTAS 

 

 As medidas propostas não diferem daquelas instituídas anteriormente (Medida 

Provisória nº 927 - DOU de 22.03.2020), mas têm circunstâncias específicas, como se 

verá. 

 

 Para melhor compreensão, informo que são duas Medidas Provisórias baixadas: 

a Medida Provisória nº 1.045 e 1.046. 

 

 A primeira, e principal, estabelece o Novo Programa, tendo foco no Benefício 

Emergencial, na Ajuda Provisória a ser concedida pelo empregador, redução 

proporcional da jornada de trabalho e salários e na suspensão do contrato de trabalho. 

 

 A Medida Provisória nº 1.046, por sua vez, se ocupa do teletrabalho, das férias, 

dos feriados, do banco de horas, do FGTS e dos procedimentos de segurança e saúde no 

trabalho. 

 

 Para os empregados aposentados, a implementação das medidas de redução 

proporcional de jornada de trabalho e de salário ou suspensão temporária do contrato de 

trabalho por acordo individual escrito somente será admitida quando, além do 

enquadramento em alguma das hipóteses de autorização do acordo individual de 

trabalho previstas se houver o pagamento, pelo empregador, de ajuda compensatória 

mensal, observadas as condições da MP nº 1.045/2021 (art. 12, § 2º). 

 

A empregada gestante, inclusive a doméstica, poderá participar do Novo 

Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, observadas as 

condições estabelecidas. 

 

 Ocorrido o evento caracterizador do início do benefício de salário-maternidade, 

nos termos da Lei de Benefícios da Previdência Social (art. 71 da Lei nº 8.213, de 

1991): o empregador deverá efetuar a comunicação imediata ao Ministério da 

Economia, a aplicação das medidas previstas será interrompida, inclusive o pagamento 

do Benefício Emergencial; e o salário-maternidade será pago à empregada nos termos 

de lei, não se aplicando ao segurado ou à segurada da previdência social que adotar ou 

obtiver guarda judicial para fins de adoção, hipótese em que o salário-maternidade será 

pago diretamente pela previdência social. 

 

 Veremos adiante parte das medidas, deixando para oportunidade vindoura o 

estudo do Benefício Emergencial e as situações inseridas pela Medida Provisória nº 

1.046. 
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4. DA REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO E DO SALÁRIO 
 

 O empregador poderá acordar a redução proporcional de jornada de trabalho e 

de salário de seus empregados, de forma setorial, departamental, parcial ou na totalidade 

dos postos de trabalho, por até cento e vinte dias. 

 

 Deverão ser observados os requisitos, adiante capitulados. 

 

I - preservação do valor do salário-hora de trabalho; 

II - pactuação, conforme visto, por convenção coletiva de trabalho, acordo 

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

III - na hipótese de pactuação por acordo individual escrito, o encaminhamento da 

proposta de acordo ao empregado deverá ser feito com antecedência de, no mínimo, 

dois dias corridos, e a redução da jornada de trabalho e do salário somente poderá ser 

feita com os seguintes percentuais: 

a) vinte e cinco por cento; 

b) cinquenta por cento; ou 

c) setenta por cento. 

 

 Conclui-se, pois, que a alteração da jornada de trabalho se mostra possível, 

desde que presentes os requisitos acima verificados, com robusta prova dos fatos que 

levaram a empresa a exigir o trabalho em horários distintos daqueles inicialmente 

ajustados. 

 

 A jornada de trabalho e o salário pago anteriormente serão restabelecidos no 

prazo de dois dias corridos, contado da: 

 

I - data estabelecida como termo de encerramento do período de redução 

pactuado; ou 

II - data de comunicação do empregador que informe, ao empregado, a sua 

decisão de antecipar o fim do período de redução pactuado. 

 

 O Governo poderá prorrogar o prazo previsto (120 dias) para o Novo Programa 

Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e o prazo máximo de redução 

proporcional de jornada de trabalho e de salário. 

 

 A redução efetivada não trará prejuízo aos dias de férias. Entende-se, inclusive, 

que as férias concedidas no período ou depois dele, também não poderão ter o valor 

reduzido. O mesmo se aplica ao 13º salário. 

 

 Outra situação interessante é a possibilidade ou não de o empregado prestar 

horas extras. Ora, se houve redução da jornada diante do quadro econômico, não é 

razoável que se proceda à prorrogação da jornada fixada. Mas se o colaborador fizer, 

não há dúvida que terá direito ao recebimento da hora e do adicional correspondente. 

 

 O problema ficará para o empregador que poderá responder pela 

descaracterização do Programa e, por conseguinte, assumir o ônus do benefício 

instituído. 
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5. DA SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 
 

 O empregador, durante o prazo previsto no art. 2º, poderá acordar a suspensão 

temporária do contrato de trabalho de seus empregados, de forma setorial, 

departamental, parcial ou na totalidade dos postos de trabalho, por até cento e vinte dias, 

pactuada como visto no item 2 deste estudo. 

 

 A suspensão temporária do contrato de trabalho efetuada por meio de acordo 

individual deverá ser por escrito entre empregador e empregado, que será encaminhado 

ao empregado com antecedência de, no mínimo, dois dias corridos. 

 

 Nota-se, pois, que deverá haver acordo para a sua realização, de modo a obter o 

benefício emergencial, e esse acordo deve ser escrito, como requisito de validade. 

 

 Desaconselha-se a utilização, tanto nessa modalidade quanto a de redução da 

jornada, de simples troca de correspondência midiática, eis que o evento exige ato 

solene, segundo entendemos, pela excepcionalidade, ainda que produzido de forma 

eletrônica (art. 12, § 2º da MP nº 1.045/2021). 

 

 Durante o período de suspensão temporária do contrato, o empregado fará jus a 

todos os benefícios concedidos pelo empregador aos seus empregados. Entendo que não 

será devida a concessão de vale-transporte e vale refeição, pois são verbas 

condicionadas. 

 

 Por outro lado e de certa incoerência, o empregado não terá computado esse 

tempo para fins previdenciários (aposentadoria e carência), podendo contribuir como 

segurado facultativo, mediante inscrição própria no site da Previdência Social 

(meu.inss.gov.br). 

 

 A suspensão efetivada não trará prejuízo aos dias de férias, pois não são 

consideradas faltas ao trabalho. O mesmo entendimento se aplica ao 13º salário, 

segundo entendemos. 

 

 O contrato de trabalho será restabelecido no prazo de dois dias corridos, contado 

da: 

I - data estabelecida como termo de encerramento do período de suspensão 

pactuado; ou 

II- data de comunicação do empregador que informe, ao empregado, a sua decisão 

de antecipar o fim do período de suspensão pactuado. 

 

 Se, durante o período de suspensão temporária do contrato de trabalho, o 

empregado mantiver as atividades de trabalho, ainda que parcialmente, por meio de 

teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho a distância, ficará descaracterizada a 

suspensão temporária do contrato de trabalho, e o empregador estará sujeito: 

I - ao pagamento imediato da remuneração e dos encargos sociais referentes a 

todo o período; 

II - às penalidades previstas na legislação; e 

III - às sanções previstas em convenção ou em acordo coletivo. 
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 A empresa que tiver auferido, no ano-calendário de 2019, receita bruta superior 

a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) somente poderá suspender o 

contrato de trabalho de seus empregados mediante o pagamento de ajuda 

compensatória mensal no valor de trinta por cento do valor do salário do 

empregado, durante o período de suspensão temporária do contrato de trabalho 

pactuado. 

 

 O Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda poderá ser 

acumulado com o pagamento, pelo empregador, de ajuda compensatória mensal, em 

decorrência da redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou da suspensão 

temporária de contrato de trabalho. 

 

 A ajuda compensatória mensal observará: 

I - o valor definido em negociação coletiva ou no acordo individual escrito 

pactuado; 

II - terá natureza indenizatória; 

III - não integrará a base de cálculo do imposto sobre a renda retido na fonte ou da 

declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda da pessoa física do empregado; 

IV - não integrará a base de cálculo da contribuição previdenciária e dos demais 

tributos incidentes sobre a folha de salários; 

V - não integrará a base de cálculo do valor dos depósitos no Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço – FGTS; e 

VI - poderá ser considerada despesa operacional dedutível na determinação do 

lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL 

das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real. 

 

 Na hipótese de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário, a ajuda 

compensatória não integrará o salário devido pelo empregador. 

 

 O Poder Executivo poderá prorrogar o prazo previsto de 120 dias para o Novo 

Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e o prazo máximo de 

suspensão temporária do contrato de trabalho. 

 

 

6. DA ESTABILIDADE NO EMPREGO 
 

 Fica reconhecida a garantia provisória no emprego ao empregado que receber o 

Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, em decorrência da 

redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária do contrato de 

trabalho, nos seguintes termos: 

I - durante o período acordado de redução da jornada de trabalho e de salário ou 

de suspensão temporária do contrato de trabalho; e 

II - após o restabelecimento da jornada de trabalho e de salário ou do 

encerramento da suspensão temporária do contrato de trabalho, por período 

equivalente ao acordado para a redução ou a suspensão. 

 

 A dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período de garantia provisória 

no emprego sujeitará o empregador ao pagamento, além das parcelas rescisórias 

previstas na legislação, de indenização no valor de: 
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I - 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 vinte e cinco por cento e inferior a cinquenta por cento; 

II - 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 cinquenta por cento e inferior a setenta por cento; e 

III - 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 setenta por cento ou de suspensão temporária 

do contrato de trabalho. 

 

 Os prazos da garantia provisória no emprego decorrente dos acordos de redução 

proporcional de jornada e de salário ou de suspensão de contrato de trabalho de que 

trata o art. 10 da Lei nº 14.020, de 6 de julho de 2020, ficarão suspensos durante o 

recebimento do Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e 

somente retomarão a sua contagem após o encerramento do período da estabilidade. 

 

 Não se aplicam as indenizações nas hipóteses de dispensa a pedido ou por justa 

causa do empregado, bem como no caso de acordo para rescisão (art. 484-A da CLT), o 

que se inovou desta feita, mas não se referiu a outras possibilidades de terminação do 

contrato de trabalho, como a de força maior, que é exatamente a situação que se 

enfrenta, rescisão indireta ou culpa recíproca, deixando ao intérprete definir. 

 

 

7. DA COMUNICAÇÃO AOS SINDICATOS 
 

 Os acordos individuais de redução de jornada de trabalho e de salário ou de 

suspensão temporária do contrato de trabalho deverão ser comunicados pelos 

empregadores ao respectivo sindicato laboral, no prazo de dez dias corridos, contado da 

data de sua celebração. 

 

 

8. DEMAIS SITUAÇÕES 
 

 Empregador e empregado poderão, em comum acordo, optar pelo cancelamento 

de aviso prévio em curso, podendo ser adotadas as medidas estabelecidas pela MP nº 

1.045/2021. 

 

 Durante o período de cento e oitenta dias, contado da data de entrada em vigor 

da Medida Provisória nº 1.045/2021, os prazos processuais para apresentação de defesa 

e recurso no âmbito de processos administrativos originados a partir de autos de 

infração trabalhistas e notificações de débito de FGTS que tramitam por meio físico, e 

os respectivos prazos prescricionais, ficam suspensos. 
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