
 

 

CARTILHA ORIENTATIVA DA LEI Nº 14.020, DE 6 DE JULHO DE 2020 
(CONVERSÃO DA MPV 936, DE 1º DE ABRIL DE 2020) 

 
Foi sancionada a Lei n.º 14.020/2020, que “Institui o Programa Emergencial de Manutenção do 
Emprego e da Renda; dispõe sobre medidas complementares para enfrentamento do estado de 
calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, de que trata 
a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; altera as Leis nos 8.213, de 24 de julho de 1991, 10.101, 
de 19 de dezembro de 2000, 12.546, de 14 de dezembro de 2011, 10.865, de 30 de abril de 2004, e 
8.177, de 1º de março de 1991; e dá outras providências”. 
 
Com a sanção da Lei 14.020/20202, a partir da conversão da MPV 936/2020, o governo oficializa as 
medidas emergenciais de enfrentamento do estado de calamidade no âmbito das relações de 
trabalho regidas pela CLT.  
 
Embora alguns dispositivos tenham sido vetados pelo presidente da república, o Sistema OCB avalia 
que a Lei nº 14.020/2020 atende às necessidades do setor econômico cooperativista e dos seus 
respectivos empregados, sendo um instrumento importante para preservar o emprego e a renda, 
garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais e reduzir o impacto social decorrente 
das consequências da crise de saúde pública. 
 
Confira, abaixo, os destaques e o guia de perguntas e respostas sobre a nova legislação: 
 

▪ PREVISÃO DE PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONTRATO 
DE TRABALHO E DE REDUÇÃO PROPORCIONAL DE JORNADA E SALÁRIO POR DECRETO 
REGULAMENTADOR - Respeitado o limite temporal do estado de calamidade pública, o 
Poder Executivo poderá prorrogar o prazo máximo da suspensão temporária do contrato de 
trabalho e da redução proporcional de jornada de trabalho e de salário, na forma do 
regulamento.  
 

▪ PREVALÊNCIA DO ACORDO INDIVIDUAL ENTRE EMPREGADO E EMPREGADOR - Quando as 
condições do acordo individual de suspensão temporária do contrato de trabalho ou de 
redução proporcional de jornada de trabalho e de salário, celebrado entre o empregado e o 
empregador, forem mais favoráveis ao trabalhador, prevalecerão sobre a negociação 
coletiva; 
 

▪ UTILIZAÇÃO DE MEIOS ELETRÔNICOS - Os atos necessários à pactuação dos acordos 
individuais escritos de suspensão temporária do contrato de trabalho ou de redução 
proporcional de jornada de trabalho e de salário, celebrados entre o empregado e o 
empregador, poderão ser realizados por quaisquer meios físicos ou eletrônicos eficazes; 
 

▪ ESTABILIDADE DA EMPREGADA GESTANTE QUE INGRESSAR NO PROGRAMA 
EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO DO EMPREGO E DA RENDA - Garantida a estabilidade no 
emprego para a gestante, por período equivalente ao acordado para a redução da jornada 
de trabalho e do salário ou para a suspensão temporária do contrato de trabalho, contado a 
partir do término do período da garantia estabelecida na alínea “b” do inciso II do caput do 
art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;  



 

 

 
▪ ESTABILIDADE DO EMPREGADO PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD) DURANTE O ESTADO DE 

CALAMIDADE PÚBLICA - Fica vedada a dispensa sem justa causa do empregado pessoa com 
deficiência (PCD) durante o estado de calamidade pública; 

 
▪ REQUERIMENTO ELETRÔNICO DE BENEFÍCIOS AO INSS - Empresas, sindicatos e entidades 

fechadas de previdência complementar poderão, mediante celebração de acordo de 
cooperação técnica com o INSS, encarregar-se, relativamente a seus empregados, 
associados ou beneficiários, de requerer benefícios previdenciários por meio eletrônico, 
preparando-os e instruindo-os nos termos do acordo de cooperação técnica. 
 

▪ VETO À ULTRATIVIDADE DA NORMA COLETIVA DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE 
PÚBLICA - Tendo em vista a vedação, atualmente em vigor, à ultratividade das normas coletivas, 
por força da reforma trabalhista (Lei nº 13.467/2017), as cláusulas das convenções coletivas ou 
dos acordos coletivos de trabalho, vencidos ou vincendos, não integrarão os contratos 
individuais de trabalho, no limite temporal do estado de calamidade pública, e somente poderão 
ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva.  
 

GUIA DE PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE A LEI 14.020/2020 
 

PROGRAMA EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO DO EMPREGO E DA RENDA 
Artigos 2º ao 4º 

 
1) Quais os objetivos do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda 

instituído pela Lei nº 14.020/2020? 

Resposta: I - Preservar o emprego e a renda; 

II - Garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais; e 

III - Reduzir o impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade pública e de 
emergência de saúde pública. 

2) Quais medidas poderão ser adotadas durante o Programa Emergencial? 

Resposta: I - O pagamento de Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda; 

II - A redução proporcional de jornada de trabalho e de salário; e 

III - A suspensão temporária do contrato de trabalho. 

3) O empregador poderá adotar essas medidas da Lei nº 14.020/2020 para todos os seus 
empregados? 
 

Resposta: Sim. O empregador poderá adotar essas medidas para todos os seus empregados com 
carteira assinada. As regras são diferentes a depender da faixa salarial do empregado. Não há 
distinção de categoria profissional do empregado para efeitos de aplicação das medidas previstas 
na presente legislação. Entretanto, para aqueles que possuem vínculo com a Administração Pública 
direta e indireta, inclusive com subsidiárias, os benefícios da Lei nº 14.020/2020 não serão aplicados. 



 

 

 
 
Importante: As medidas dispostas na Lei nº 14.020/2020 se aplicam aos contratos de trabalho de 
aprendizagem e de jornada parcial. 

 
BENEFÍCIO EMERGENCIAL DE PRESERVAÇÃO DO EMPREGO E DA RENDA 

Artigos 5º e 6º 
 
4) Em quais hipóteses o benefício emergencial mensal deverá ser pago? 
 
Resposta: O benefício emergencial mensal será pago ao empregado no caso de redução 
proporcional de jornada de trabalho e salário ou no caso de suspensão temporária do contrato de 
trabalho. 
 
5) Quem vai custear o benefício emergencial mensal e a partir de quando? 
 
Resposta: A União vai custear o benefício emergencial em favor do empregado, que será de 
prestação mensal e devido a partir da data de início da redução da jornada de trabalho e de salário 
ou da suspensão temporária do contrato de trabalho. A primeira parcela será paga no prazo de 30 
(trinta) dias, contado da data da celebração do acordo. 
 
Importante: O empregador deverá informar ao Ministério da Economia a redução da jornada de 
trabalho e de salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho, no prazo de 10 (dez) dias, 
contado da data da celebração do acordo. 
 
6) Caso o empregador não informe ao Ministério da Economia dentro do prazo de 10 (dez) 

dias, o que acontece? 
 
Resposta: O empregador ficará responsável pelo pagamento da remuneração no valor anterior à 
redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho 
do empregado, inclusive dos respectivos encargos sociais, até a que informação seja prestada. 
 
7) Como será feita a comunicação ao Ministério da Economia? 
 
Resposta: O Ministério da Economia, responsável pela operacionalização do Programa Emergencial, 
disciplinará a transmissão das informações, bem como da concessão e pagamento do benefício, por 
meio de um ato específico. 
 
8) A concessão do benefício emergencial impede ou altera o valor do seguro-desemprego em 

caso de eventual dispensa do empregado? 
 
Resposta: Não. O empregado, que aderir ao acordo de redução da jornada de trabalho e de salário 
ou de suspensão temporária do contrato de trabalho, não terá nenhum impacto no recebimento do 
seguro-desemprego em caso de dispensa futura, desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei 
7.998, de 11 de janeiro de 1990. 
 
9) Qual será a base de cálculo do benefício emergencial? 



 

 

 
Resposta: O benefício terá como base de cálculo o valor mensal do seguro-desemprego a que teria 
direito o empregado, com as seguintes disposições: 

I - na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário, será calculado aplicando-se 
sobre a base de cálculo o percentual da redução; e 

II - na hipótese de suspensão temporária do contrato de trabalho, terá valor mensal: 

a) equivalente a cem por cento do valor do seguro-desemprego a que o empregado teria 
direito, nos termos do art. 5º da Lei n. 7.998/90; ou 

b) equivalente a setenta por cento do seguro-desemprego a que o empregado teria direito, 

na hipótese em que a parte empregadora tiver auferido, no ano-calendário de 2019, receita 
bruta superior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). Neste caso, o 
empregador arcará com o pagamento de ajuda compensatória mensal no valor de 30% (trinta 
por cento) do valor do salário do empregado. 

10) Há hipóteses em que o benefício emergencial não poderá ser pago ao empregado? 
 
Resposta: Sim. O benefício emergencial não será pago quando: 

I - o empregado ocupar cargo ou emprego público, cargo em comissão de livre nomeação e 
exoneração ou titular de mandato eletivo; ou 

II - o empregado estiver em gozo: 

a) de benefício de prestação continuada do Regime Geral de Previdência Social ou dos 
Regimes Próprios de Previdência Social, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 124 
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991; 

b) do seguro-desemprego, em qualquer de suas modalidades; e 

c) da bolsa de qualificação profissional de que trata o art. 2º-A da Lei n° 7.998, de 1990. 

 
REDUÇÃO PROPORCIONAL DE JORNADA DE TRABALHO E DE SALÁRIO  

Artigo 7º 
 
11) Como o empregador deve proceder para a redução proporcional da jornada de trabalho e 

de salário dos seus empregados? 
 
Resposta: Durante o estado de calamidade pública, o empregador poderá reduzir a jornada e o 
salário dos seus empregados formais, que recebem até R$3.135,00, na hipótese de o empregador 
ter auferido, no ano-calendário de 2019, receita bruta igual ou inferior a R$ 4.800.000,00, que 
recebam até R$ 2.090,00, na hipótese de o empregador ter auferido, no ano-calendário de 2019, 
receita bruta superior a R$ 4.800.000,00, ou portadores de diploma de nível superior e que 
percebam salário mensal igual ou superior a 2 (duas) vezes o limite máximo dos benefícios do 
Regime Geral de Previdência Social. Os percentuais de redução são de 25%, 50% ou 70% por até 90 
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dias (mantido o salário-hora). Basta o empregador celebrar convenção coletiva de trabalho, acordo 
coletivo de trabalho ou um acordo individual escrito diretamente com o empregado para efetivar 
essa redução. Nesse caso, o governo pagará ao trabalhador uma proporção do valor do seguro-
desemprego equivalente ao percentual da redução. O seguro-desemprego varia de R$1.045 a 
R$1.813,03.  
 
Importante: Com a edição da Lei nº 14.020/2020, 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. Para o empregado com renda 
superior a R$3.135,00 até R$12.202,12, a jornada e o salário podem ser reduzidos em até 25%, 
mediante a celebração de acordo individual por escrito, bem como poderá haver 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 
Para redução de 50% ou de 70%, é preciso celebrar acordo coletivo com o sindicato (laboral) 
representativo do empregado.  
 
12) Quais os limites para a redução de jornada de trabalho e de salário? 
 
Resposta: I) vinte e cinco por cento; 
  
    II) cinquenta por cento; ou 
 
    III) setenta por cento. 
 
13) Quando a jornada e o salário deverão ser restabelecidos? 

Resposta: I - da cessação do estado de calamidade pública; 

    II - da data estabelecida no acordo individual como termo de encerramento do período e redução 
pactuado; ou 

    III - da data de comunicação do empregador que informe ao empregado sobre a sua decisão de 
antecipar o fim do período de redução pactuado. 

Importante: O prazo máximo de redução é de 90 (noventa) dias, sendo restabelecida a jornada de 
trabalho no prazo de 02 (dois) dias corridos. 

 
 

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONTRATO DE TRABALHO  
Artigo 8º 

 
14) Como o empregado deve proceder para suspender, temporariamente, o contrato de 

trabalho dos seus empregados? 

Resposta: Durante o estado de calamidade pública, o empregador poderá acordar a suspensão 
temporária do contrato de trabalho dos seus empregados, de forma setorial, departamental, 
parcial ou na totalidade dos postos de trabalho, pelo prazo máximo de 60 dias, que poderá ser 
fracionado em até dois períodos de 30 dias. O empregador deverá firmar um acordo individual 

NOVO 

NOVO 



 

 

escrito diretamente com o seu empregado, com antecedência mínima de 2 dias corridos, bem como 

poderá celebrar convenção coletiva de trabalho e acordo coletivo de trabalho.  

O empregador deverá comunicar a suspensão temporária do contrato de trabalho ao Ministério da 
Economia, no prazo de até 10 dias corridos, contados da data da pactuação da suspensão. 

Importante: Durante o período de suspensão temporária do contrato, o empregado não poderá 
prestar nenhum trabalho / serviço ao empregador. Em complemento, a Lei nº 14.020/2020 
estipulou que, respeitado o limite temporal do estado de calamidade pública a que se refere o art. 
1º da Lei, o Poder Executivo poderá prorrogar o prazo máximo de suspensão temporária do contrato 
de trabalho, na forma de regulamento específico.  

15) Durante a suspensão do contrato de trabalho, como ficam os benefícios recebidos pelo 
empregado? 

 
Resposta: Todos os benefícios concedidos pelo empregador serão mantidos, como, por exemplo, 
vale-alimentação ou plano de saúde. 

 
16) Quando o contrato de trabalho será restabelecido? 
 
Resposta: O contrato de trabalho será restabelecido em 02 (dois) dias corridos, a partir: 

I - da cessação do estado de calamidade pública; 

II - da data estabelecida no acordo individual como termo de encerramento do período e 
suspensão pactuado; ou 

III - da data de comunicação do empregador que informe ao empregado sobre a sua decisão 
de antecipar o fim do período de suspensão pactuado. 

17) Em qual hipótese fica descaracterizada a suspensão temporária do contrato de trabalho? 
 

Resposta: Quando o empregado mantiver as atividades de trabalho, ainda que parcialmente, por 
meio de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância. Neste caso, o empregador estará 
sujeito ao pagamento imediato da remuneração e dos encargos sociais do período e às penalidades 
e sanções previstas na legislação em vigor e nos instrumentos coletivos. 
 

DISPOSIÇÕES COMUNS ÀS MEDIDAS DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO DO 
EMPREGO E DA RENDA  

Artigos 9º ao 16 
 

18) O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda poderá ser acumulado com 
o pagamento, pelo empregador, de ajuda compensatória mensal. Quais as características 
da ajuda compensatória mensal a ser paga pelo empregador? 

Resposta: I - deverá ter o valor definido no acordo individual pactuado ou em negociação coletiva; 

II - terá natureza indenizatória; 

NOVO 

NOVO 



 

 

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 devido ao 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 das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro 
real. Esta hipótese se aplica às ajudas compensatórias mensais pagas a partir do mês de abril de 
2020. 

19) O empregador poderá dispensar o empregado durante o período de suspensão do contrato 
de trabalho ou de redução da jornada e do salário? Quais os ônus para o empregador nesse 
caso? 

Resposta: O 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, terá garantia/estabilidade provisória no emprego: 

I - durante o período acordado de redução da jornada de trabalho e de salário ou de suspensão 
temporária do contrato de trabalho; 

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; e 

III - no caso da empregada gestante, por período equivalente ao acordado para a redução da 
jornada de trabalho e do salário ou para a suspensão temporária do contrato de trabalho, contado 
a partir do término do período da garantia estabelecida na alínea “b”, inciso II, do caput do art. 10, 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.  

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 em 
vigor, de indenização no valor de: 

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; ou 

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 superior 
a setenta por cento ou de suspensão temporária do contrato de trabalho. 

NOVO 

NOVO 



 

 

Importante: A garantia provisória no emprego não se aplica às hipóteses de dispensa a pedido do 

empregado ou de dispensa por justa causa do empregado. 

20) É possível celebrar negociação coletiva para concretizar a redução de jornada de trabalho e 
de salário ou de suspensão temporária de contrato de trabalho? 

Resposta: Sim, desde que observados as regras impostas pela Lei nº 14.020/2020. Inclusive, será 
possível renegociar os termos dos instrumentos coletivos celebrados antes da edição da presente 
Lei, de maneira a readequar seus termos. O prazo será de 10 (dez) dias corridos, contado da 
publicação da Lei nº 14.020/2020.  

Importante: A convenção coletiva ou o acordo coletivo de trabalho poderão estabelecer redução 
de jornada de trabalho e de salário em percentuais diversos daqueles estipulados pela Lei. 

21) Além da comunicação ao Ministério da Economia, o empregador deverá comunicar a mais 
alguém os acordos individuais de redução de jornada de trabalho e de salário ou de 
suspensão temporária do contrato de trabalho celebrados com seus empregados? 

Resposta: Sim. O empregador deverá comunicar também ao sindicato laboral representativo dos 
seus empregados, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados da data da celebração do acordo. 

22) Quais empregados estão enquadrados no Programa Emergencial? 

Resposta: Serão implementadas as medidas do Programa Emergencial para os empregados: 

I – com salário igual ou inferior a R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais), na hipótese de o 

empregador ter auferido, no ano-calendário de 2019, receita bruta superior a R$ 4.800.000,00 
(quatro milhões e oitocentos mil reais) 

II - com salário igual ou inferior a R$ 3.135,00 (três mil, cento e trinta e cinco reais), na hipótese 
de o empregador ter auferido, no ano-calendário de 2019, receita bruta igual ou inferior a R$ 
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais); ou 

III - portadores de diploma de nível superior e que percebam salário mensal igual ou superior 
a duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 

Importante: Para os empregados não enquadrados nas hipóteses acima, as medidas do Programa 
Emergencial somente poderão ser estabelecidas por acordo coletivo ou convenção coletiva de 
trabalho. A redução de jornada de trabalho e de salário de até 25% fica ressalvada e poderá ser 

pactuada por acordo individual. 

23) É possível estender os benefícios da Lei nº 14.020/2020 aos empregados que estejam em 
gozo do benefício de aposentadoria?  

Resposta: Sim. 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 para 
essa categoria somente será admitida quando, além do enquadramento em alguma das hipóteses 
de autorização do acordo individual de trabalho previstas no caput ou no § 1º deste artigo, houver 

NOVO 

NOVO 



 

 

o pagamento, pelo empregador, de ajuda compensatória mensal, observado o disposto no art. 9º 
desta Lei e as seguintes condições: 

I - o valor da ajuda compensatória mensal a que se refere este parágrafo deverá ser, no 
mínimo, equivalente ao do benefício que o empregado receberia se não houvesse a vedação 
prevista na alínea “a” do inciso II do § 2º do art. 6º desta Lei; 

II - na hipótese de empresa que se enquadre no § 5º do art. 8º desta Lei, o total pago a título 
de ajuda compensatória mensal deverá ser, no mínimo, igual à soma do valor previsto naquele 
dispositivo com o valor mínimo previsto no inciso I deste parágrafo. 

24) Como agir em caso de conflito entre instrumentos coletivos e acordo individual? 

Resposta: 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. 

Importante: Quando as condições do acordo individual forem mais favoráveis ao trabalhador, 
prevalecerão sobre a negociação coletiva. 

25) Como será a atuação dos Auditores Fiscais do Trabalho? 

Resposta: Serão aplicadas multas quando constatadas irregularidades. Não será aplicado o critério 
da dupla visita quando envolver os acordos de redução de jornada de trabalho e de salário ou de 
suspensão temporária do contrato de trabalho. 

26) As disposições contidas na Lei nº 14.020/2020 podem ser aplicadas nos contratos de 
aprendizagem e de jornada parcial? 

Resposta: Sim. 

DISPOSIÇÕES FINAIS - Artigos 17 ao 39 
 

27) Como ficam os cursos ou os programas de qualificação profissional (artigo 476-A da CLT)? 
 
Resposta: Durante o estado de calamidade pública, os cursos ou os programas de qualificação 
profissional poderão ser oferecidos pelo empregador exclusivamente na modalidade não 
presencial, com prazo de duração não inferior a 1 (um) mês e nem superior a 3 (três) meses. 
 
28) Será possível a utilização de meios eletrônicos para atendimento dos requisitos formais das 

negociações coletivas (Título VI da CLT - artigos 611 ao 625)? 



 

 

Resposta: Sim. Durante o estado de calamidade pública, poderão ser utilizados meios eletrônicos 

para atendimento dos requisitos formais previstos na CLT, inclusive para convocação, deliberação, 
decisão, formalização e publicidade de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho.  

Importante: Os prazos previstos no Título VI da CLT (artigos 611 ao 625 - negociações coletivas e 
instrumentos coletivos de trabalho), ficam reduzidos pela metade. 

29) É possível dispensar empregado portador de deficiência durante o estado de calamidade 
pública?  

 
Resposta: Será vedada a dispensa sem justa causa do empregado portador de deficiência. 

 
30) O empregado, com contrato de trabalho intermitente, terá direito ao benefício emergencial 

mensal no valor de R$600,00 (seiscentos reais)? 
 
Resposta: Sim, desde que o contrato de trabalho intermitente tenha sido celebrado até a data de 
publicação da MPV 936/2020. O início do pagamento do benefício mensal ao trabalhador 
intermitente será efetivado em até 30 (trinta) dias e terá duração máxima de 3 (três) meses. 
 
31) Como fica o cumprimento, pelo empregador, das normas regulamentadoras de segurança e 

saúde no trabalho? 
 
Resposta: Nos termos da Lei nº 14.020/2020, o disposto no Capítulo VII da Medida Provisória nº 
927, de 2020, não autoriza o descumprimento das normas regulamentadoras de segurança e saúde 
no trabalho pelo empregador, aplicando-se as ressalvas ali previstas apenas nas hipóteses 
excepcionadas. 
 
32) Quais serão as alíquotas para quem optar pelas contribuições previdenciárias facultativas 

estipuladas na Lei nº 14.020/20?  

Resposta: 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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Importante: As contribuições de acima dispostas serão recolhidas por iniciativa própria do segurado 
até o dia 15 do mês seguinte ao da competência. 

 
 
33) A empregada gestante poderá participar do Programa Emergencial?  

Resposta: A empregada gestante, inclusive a doméstica, poderá participar do Programa 
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Na ocorrência do evento caracterizador do 
início do benefício de salário-maternidade, nos termos do art. 71 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 
1991: 

I - o empregador deverá efetuar a imediata comunicação ao Ministério da Economia, nos 
termos estabelecidos no ato de que trata o § 4º do art. 5º da Lei nº 14.020/2020; 

II - a aplicação das medidas de que trata o art. 3º da Lei 14.020/20 será interrompida; e 

III - o salário-maternidade será pago à empregada nos termos do art. 72 da Lei nº 8.213, de 24 
de julho de 1991, e à empregada doméstica nos termos do inciso I do caput do art. 73 da 
referida Lei, considerando-se como remuneração integral ou último salário de contribuição os 
valores a que teriam direito sem a aplicação das medidas previstas nos incisos II e III 
do caput do art. 3º da Lei 14.020/20. 

Importante: As disposições acima se aplicam ao segurado ou segurada da Previdência Social que 
adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção, observado o art. 71-A da Lei nº 8.213, de 24 
de julho de 1991, devendo o salário-maternidade ser pago diretamente pela Previdência Social. 

34) É possível o cancelamento do aviso prévio após a edição da Lei nº 14.020/2020?  

Resposta: Sim. Empregador e empregado podem, em comum acordo, optar pelo cancelamento de 
aviso prévio em curso. Em caso de cancelamento do aviso prévio, as partes podem adotar as 
medidas do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. 

35) Os acordos celebrados com base na MPV nº 936/20 são considerados válidos? 
 
Resposta: Sim. Os acordos de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário e de 
suspensão temporária do contrato de trabalho celebrados entre empregadores e empregados, em 
negociação coletiva ou individual, com base na Medida Provisória nº 936, de 1º de abril de 2020, 
regem-se pelas disposições da referida Medida Provisória. 
 
36) Poderão ser repactuados os empréstimos, financiamentos e demais operações financeiras 

durante o estado de calamidade?  

Resposta: Sim. Durante a vigência do estado de calamidade pública, será garantida a opção pela 
repactuação das operações de empréstimos, de financiamentos, de cartões de crédito e de 
arrendamento mercantil concedidas por instituições financeiras e sociedades de arrendamento 
mercantil e contraídas com o desconto em folha de pagamento ou na remuneração disponível de 
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que trata a Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, nos termos e condições deste artigo, aos 
seguintes mutuários: 

I - o empregado que sofrer redução proporcional de jornada de trabalho e de salário; 

II - o empregado que tiver a suspensão temporária do contrato de trabalho; 

III - o empregado que, por meio de laudo médico acompanhado de exame de testagem, 
comprovar a contaminação pelo novo coronavírus. 

Importante: Será garantido prazo de carência de até 90 (noventa) dias, à escolha do mutuário. As 
condições financeiras de juros, encargos remuneratórios e garantias serão mantidas, salvo no caso 
em que a instituição consignatária entenda pertinente a diminuição de tais juros e demais encargos 
remuneratórios. Os empregados que forem dispensados até 31 de dezembro de 2020 e que tenham 
contratado operações de crédito com desconto em folha de pagamento ou na remuneração 
disponível de que trata a Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, terão direito à novação dessas 
operações para um contrato de empréstimo pessoal, com o mesmo saldo devedor anterior e as 
mesmas condições de taxa de juros, encargos remuneratórios e garantias originalmente pactuadas, 
acrescida de carência de até 120 (cento e vinte) dias. 

37) Empresas, sindicatos e entidades fechadas de previdência complementar podem 
encarregar-se de requerer benefícios previdenciários por meio eletrônico dos seus 
respectivos empregados, por exemplo?  

 
Resposta: Sim, será possível. As empresas, sindicatos e entidades fechadas de previdência 
complementar poderão, mediante celebração de acordo de cooperação técnica com o INSS, 
encarregar-se, relativamente a seus empregados, associados ou beneficiários, de requerer 
benefícios previdenciários por meio eletrônico, preparando-os e instruindo-os nos termos do 
acordo. Inclusive, poderão realizar o pagamento integral dos benefícios previdenciários devidos a 
seus beneficiários, mediante celebração de contrato com o INSS, dispensada a licitação. 

 
38) A Lei nº 14.020/2020 está em vigor? 

 
Resposta: A Lei nº 14.020/2020 entrou em vigor na data da sua publicação no DOU (07 de julho de 
2020). 
 
 

Brasília - DF, 07 de julho de 2020. 
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