
           
 

Assessoria Jurídica 

Comunicado nº34 - 29 de Abril de 2021 

 
 

COMENTÁRIOS 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, PUBLICADA EM 28.04.2021 

 

O Governo Federal publicou a Medida Provisória nº 1045 que institui o Programa 

Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda por conta da pandemia, cujas 

situações seguem descritas. 

 

A Medida Provisória permite: 

• Redução Proporcional  de Jornada de Trabalho e Salário (art. 5º, inciso I) 

• Suspensão Temporária do Contrato de Trabalho (art. 5º, inciso II) 

• Tempo de duração:  até 120 dias (art. 2º) 

Prazo para pagamento ao empregado: 

• 30 dias a partir da data do início da celebração do acordo redução da jornada de 

trabalho e do salário ou da suspensão do contrato de trabalho, desde que seja 

informado o Ministério da Economia no prazo de 10 dias da celebração (art. 5º, 

parágrafo 2º, inciso II) 

Procedimento a serem cumpridos pela empresa: 

• Informar o Ministério da Economia em 10 (dez) dias, contados da data da 

celebração do acordo individual com os empregados. (art. 5º, parágrafo 2º, inciso I) 

• Informar o sindicato dos empregados em 10 (dez) dias contados da celebração do 

acordo individual com os empregados (art. 12, parágrafo 4º) 



           
 

Valor do benefício: 

• O benefício a ser pago ao empregado terá como referência a base de cálculo do 

valor mensal do seguro desemprego a que o empregado teria direito caso fosse 

dispensado pela empresa (Artigo 6º).  

Redução jornada de trabalho e salário: 

• Abrangência: Poderá acordar com os empregados, de forma setorial, 

departamental, parcial ou a totalidade dos setores da empresa (art. 7º) 

• Formalização: Acordo individual com o empregado que deverá ser encaminhado 

ao empregado com 2 (dois) dias de antecedência e  com o sindicatos através de 

acordo coletivo ou convenção coletiva; 

• A empresa deverá escolher uma das três modalidades de redução para acordar 

com o empregado (25%, 50% e 70%)  

• A data final do acordo para redução da jornada/salário não poderá ultrapassar o 

prazo de vigência da Medida Provisória que é de 120 dias contados da data de sua 

publicação (28/04/2021) 

• (Art. 7º, incisos  II e III e parágrafo 3º) 

 

Suspensão temporária de contrato de trabalho: 

• Abrangência: Poderá acordar com os empregados, de forma setorial, 

departamental, parcial ou a totalidade dos setores da empresa (art. 8º) 

• Formalização: Poderá ser formalizado  através de acordo individual escrito entre 

empresa e empregado que deverá ser encaminhado ao empregado com 2 (dois) 

dias de antecedência e, ainda, através de acordo coletivo ou convenção coletiva 

de trabalho (Art. 8º, parágrafo 1º e 2º) 

• A data final do acordo para redução da jornada/salário não poderá ultrapassar o 

prazo de vigência da Medida Provisória que é de 120 dias contados da data de sua 

publicação (28/04/2021) (Art. 8º, parágrafo 8º) 



           
 

Direitos do empregado  durante o prazo de suspensão do contrato de trabalho: 

• Terá direito à manutenção de todos os benefícios ofertados pela empresa (Ex. plano 

de saúde) 

• O empregado fica autorizado a recolher contribuição previdenciária para o INSS na 

qualidade de segurado facultativo, para que o período de suspensão do contrato 

de trabalho seja computado para contagem de tempo para aposentadoria. Isto 

porque, a empresa não estará obrigada ao recolhimento do INSS no período de 

suspensão do contrato de trabalho. 

• (Art. 8º parágrafo 3º, incisos I e II) 

 

Cessação da suspensão  do contrato de trabalho: 

• No fim do prazo que for acordado com o empregado; 

• Na data que a empresa informar ao empregado da decisão de antecipar o fim da 

suspensão temporário do contrato de trabalho; 

• (Art. 8º, parágrafo 4º, incisos I,II) 

 

Penalidades à empresa no período de suspensão por manter o empregado em 

atividades de trabalho, parcialmente, teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à 

distância: 

• Descaracterização da suspensão do contrato de trabalho; 

• Pagamento imediato da remuneração do empregado juntamente com todos os 

encargos fiscais; 

• Aplicação penalidades previstas na legislação nacional e em convenção coletiva 

ou acordo coletivo de trabalho; 

• (Art. 8º, parágrafo 5º, incisos I, II, III) 

 



           
 

Empresa com receita bruta superior a R$ 4.800.000,00 no ano-calendário 2019: 

• 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 dos empregados. 

• (Artigo 8º, parágrafo 6º) 

Ajuda Compensatória Paga pela Empresa no período de redução de jornada e 

salário e suspensão do contrato de trabalho: 

Poderá ser concedido pela empresa e formalizado através de acordo individual ou por 

meio de negociação coletiva com o sindicato dos empregados (acordo coletivo), onde 

deverá constar o valor a ser pago; 

O valor pago: 

➢ Terá natureza indenizatória, ou seja, não haverá incidência de qualquer tipo 

de tributo fiscal; 

➢ Não integrará a base de cálculo de imposto de renda ou de ajuste anual do 

imposto sobre a renda da pessoa física do empregado; 

➢ Não integrará base de cálculo para efeito de contribuição previdenciária e 

demais tributos incidentes sobre a folha de salário; 

➢ Não integrará base de cálculo para fundo de garantia; 

➢ Poderá ser excluída do lucro líquido para fins de imposto sobre a renda de 

pessoa jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das pessoas 

jurídicas tributadas pelo lucro real. 

➢ (Art. 9º, parágrafos 1º, incisos I a VI)  

 

Estabilidade do empregado no período de redução de jornada de trabalho/salário 

e suspensão do contrato de trabalho 



           
 

• O empregado terá estabilidade pelo prazo da duração da redução da jornada/ 

salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho, conforme firmado no 

acordo individual com o empregado, limitado a 120 dias; 

• Empregada gestante, por período equivalente ao prazo da redução da 

jornada/salário ou da suspensão do contrato de trabalho, contados da data do 

término da licença gestante prevista na Constituição Federal. 

• (Art. 10, incisos I, II e III) 

Dispensa do empregado sem justa causa nos períodos de estabilidade: 

• Pagamento da totalidade das verbas rescisórias; 

• Indenização no valor de: 

➢ 50% do salário que o empregado teria direito no período de garantia provisória 

no emprego, na hipótese de redução da jornada e do salário foi igual ou superior 

a 25% e inferior a 50%; 

➢ 70% do salário que o empregado teria direito no período de garantia provisória 

no emprego, na hipótese de redução da jornada e do salário foi igual ou superior 

a 50% e inferior a 70%; 

➢ 100% do salário que o empregado teria direito no período de garantia provisória 

no emprego, nas hipóteses de redução da jornada e do salário em percentual 

superior a 70%; 

➢ 100% no caso de dispensa ocorrida no período de estabilidade decorrente de 

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE CONTRATO DE TRABALHO 

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

proporcional de jornada/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 garantia 

de emprego 

• (Art. 10, parágrafo 1º, inciso I, II e III e parágrafo 2º) 



           
 

Hipóteses de isenção do pagamento de indenização no período de estabilidade: 

• Pedido de demissão pelo empregado; 

• Falta grave cometida pelo empregado, nas hipóteses previstas no artigo 482 da C.L.T. 

• (Art. 10, parágrafo 3º) 

 

Consequência no recebimento do auxílio pelo empregado quando convenção 

coletiva e acordo coletivo estipular percentuais diferentes para redução de 

jornada/salário: 

• Não haverá pagamento, para redução de jornada e salário inferior a 25%; 

• 25% sobre a base de cálculo do valor mensal do seguro desemprego, se a redução 

da jornada e do salário for igual ou superior a 25% e inferior a 50%; 

• 50% sobre a base de cálculo do valor mensal do seguro desemprego, se a redução 

da jornada e do salário for igual ou superior a 50% e inferior a 70%; 

• 70% sobre a base de cálculo do valor mensal do seguro desemprego, se a redução 

da jornada e do salário superior a 70% e inferior a 50%. 

• Convenções coletivas ou  acordos coletivos celebrados anteriormente poderão ser 

renegociados para adequação de seus termos no prazo de dez dias corridos, 

contados da data da publicação da MP 1045 de 27/04/2021) 

• (Art. 11, parágrafos 1º,  parágrafo 2º, incisos I a IV e parágrafo 3º) 

 

Empregados que serão beneficiados com a Medida Provisória: 

• Empregados que ganham salário igual ou inferior a R$ 3.300,00 (três salários mínimos); 

• Empregados portadores de diploma de nível superior que ganham salário mensal 

igual ou superior a duas vezes o limite máximo do valor dos benefícios pagos do INSS 

(R$ 12.867,14 em 2021). 

• (Art. 12, incisos I e II) 



           
 

Condições de recebimento de benefícios para os empregados com salário 

superior? 

• As medidas sobre redução de jornada de trabalho e de salário; suspensão 

temporária do contrato de trabalho e recebimento do Benefício Emergencial de 

Preservação de Emprego e da Renda que será pago pelo governo federal, somente 

poderão ser implementadas por convenção coletiva ou acordo coletivo; 

• Para os casos de redução de jornada/salário de 25%, poderá ser celebrado através 

de acordo individual com o empregado. 

• (Art. 12, parágrafo 1º e inciso I) 

Fiscalização pela Auditoria-Fiscal do Trabalho: 

• Haverá fiscalização pela Auditoria Fiscal do Trabalho, observados os critérios de 

fiscalização, notificação e autuação previstos na C.L.T. 

• Não será aplicado o critério da dupla vista pelo fiscal do trabalho, ou seja, não serão 

dadas orientações e prazo para regularização da infração de forma que a empresa 

estará sujeita à lavratura de auto de infração com aplicação de penalidades 

• (Art. 15 e parágrafo único) 

 

Espécies de contratos que a Medida Provisória poderá ser aplicada: 

• Contrato de Aprendizagem; 

• Contrato de trabalho de jornada parcial. 

• (Art. 16, parágrafo único)  

 

O presente trabalho traz as principais disposições que entendemos importantes para 

conhecimento da empresa sobre os termos que afetam diretamente o contrato de 

trabalho dos empregados nas situações de redução da jornada de trabalho e salário e da 

suspensão do contrato de trabalho. 
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