
 
 

 
 

PERGUNTAS E RESPOSTAS -  Lei 14.020/2020 

 

1- O que a Lei 14.020/20 dispõe? 

A Lei instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, 

possibilitando aos empregadores adotar medidas de suspensão do contrato de 

trabalho e redução de jornada. 

 

2- Qual a principal mudança instituída pela Lei 14.020/20? 

A principal modificação no texto originário da MP 936/20, foi a possibilidade do 

executivo prorrogar o tempo máximo de suspensão (inicialmente de 60 dias) e 

redução de jornada (inicialmente de 90 dias). 

 

3- As medidas podem ser para parte da equipe?  

Sim, podendo ser aplicada de forma setorial, departamental, parcial ou na 

totalidade dos postos de trabalho. 

 

4- Quem pagará o empregado no período de suspensão do contrato de 

trabalho? 

O Governo Federal será o responsável pelo pagamento de benefício 

correspondente a 100% ou 70% (este último na hipótese de o empregador, no ano-

calendário de 2019, tiver receita bruta superior a R$ 4.800.000,00) do valor 

equivalente ao Seguro Desemprego. 



 
 

 
 

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 30% do valor do salário do empregado, 

durante o período da suspensão temporária de trabalho pactuado, que terá 

natureza indenizatória e não integrará base de cálculo para imposto de renda, 

contribuição previdenciária e FGTS.  

 

5- Todas as empresas podem optar pela suspensão do contrato de trabalho? 

Sim. 

 

6- Quem pode ter o contrato de trabalho suspenso? 

Todos os empregados com carteira assinada, aprendizes e aqueles com contrato 

por tempo parcial. 

 

7- Como se dará a suspensão e a redução da jornada de trabalho? 

Por meio de acordo individual com o empregado ou por intermédio do Sindicato 

de Classe através de Acordo Coletivo ou Convenção Coletiva de Trabalho. 

 

8- Como fazer a suspensão ou redução da jornada de trabalho? 

Para as empresas que tenham auferido no ano de 2019 receita bruta superior a R$ 

4.800,000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) os empregados que recebam 



 
 

 
 

salário igual ou inferior a R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais), o ajuste poderá 

ser realizado através de acordo individual escrito ou negociação coletiva aos 

empregados. 

Para as empresas que tenha auferido no ano de 2019 receita bruta igual ou 

inferior a R$ 4.800,000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) e para os 

empregados que recebam salário igual ou inferior a R$ 3.135,00 (três mil cento e 

trinta e cinco reais), o ajuste poderá ser realizado através de acordo individual 

escrito ou negociação coletiva aos empregados. 

Para as empresas que possuem funcionários portadores de diploma de nível 

superior e que recebam salário igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos 

benefícios do regime Geral de Previdência Social, o ajuste poderá ser realizado 

através de acordo individual escrito ou negociação coletiva aos empregados.  

Na hipótese do empregado não sofrer diminuição do valor total recebido 

mensalmente pelo empregado, incluídos neste valor o Benefício Emergencial de 

Preservação 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 de 

trabalho, o ajuste poderá ser realizado através de acordo individual escrito ou 

negociação coletiva aos empregados.  

 

9- Como se dará a redução da jornada de trabalho e consequente redução 

salarial? 

Se dará por acordo individual entre empregador e empregado ou por meio de 

Convenção Coletiva ou Acordo Coletivo, da seguinte forma: 



 
 

 
 

 redução de jornada e salário for inferior a 25%, não será concedido o 

Benefício Emergencial 

 redução no valor de 25% sobre a o valor do seguro desemprego, se a 

redução de jornada e salário for igual ou superior a 25% e inferior a 50%;  

 redução no valor de 50% sobre a o valor do seguro desemprego, se a 

redução de jornada e salário for igual ou superior a 50% e inferior a 70%;  

 redução no valor de 70% sobre a o valor do seguro desemprego, se a 

redução de jornada e salário for igual ou superior a 70%;  

 

 



 
 

 
 

 

 

10- Para os empregados não enquadrados nas hipóteses acima, o que fazer? 

A negociação seja ela redução de jornada ou suspensão do contrato de trabalho, 

deverá ser realizada através de Convenção Coletiva ou Acordo Coletivo, salvo se 

a redução de jornada e salário for de 25% ou a redução de jornada de trabalho e 

salário/suspensão do contrato de trabalho não resultar em diminuição do valor 

recebido pelo empregado mensalmente, incluídos o valor do benefício 

emergencial (suspensão), ajuda compensatória e o salário quitado ao funcionário 

pela correspondente redução da jornada de trabalho.  

Na hipótese de negociação direta entre empregador e empregado (acordo 

individual), a proposta de acordo deverá ser encaminhada ao empregado com 

antecedência mínima de 2 (dois) dias.  

 Já na  hipótese de acordo firmado diretamente entre empregador e empregado 

(acordo individual), o Sindicato dos Empregados deverá ser comunicado, em até 

10 dias a contar da data de celebração do acordo.  

 

11- Estes benefícios se aplicam aos aposentados que continuam laborando? 

Sim, a Lei incluiu os aposentados para a percepção do Benefício Emergencial, 

desde que o funcionário esteja enquadrado em alguma das hipóteses do acordo 

individual de trabalho, expostas no artigo 12º, bem como, o pagamento de ajuda 

compensatória mensal seja no mínimo equivalente ao benefício (cálculo terá 

como base o valor mensal do seguro desemprego que o empregado teria direito), 



 
 

 
 

que o empregado receberia se não houvesse a vedação prevista na alínea “a” do 

inciso II do § 2º do artigo 6º desta Lei, qual seja, percebendo Benefício de 

prestação continuada do regime Geral de Previdência Social ou dos regimes 

próprios de previdência social.  

Contudo, tal hipótese se aplica às empresas que tenham auferido no ano-

calendário de 2019 receita bruta igual ou inferior a R$ 4.800,000,00 (quatro 

milhões e oitocentos mil reais). 

 

12- Estes benefícios se aplicam às empregadas gestantes? 

Sim, inclusive as empregadas domésticas, devendo a empresa comunicar 

imediatamente ao Ministério da Economia quando do evento caracterizador do 

início  do benefício salário-maternidade, respeitando os prazos estabelecidos na 

presente Lei e observando termos estabelecidos pelo Ministério da Economia. 

 

13- Como efetivar a suspensão do contrato de trabalho ou a redução da 

jornada? 

O empregador deverá informar ao Ministério da Economia tal medida, no prazo 

de 10 dias da celebração do acordo. 

Os procedimentos para viabilizar essas medidas seguirão o trâmite em que a 

empresa ingressa no Sistema Empregador Web, por meio eletrônico, transmite 

os arquivos de quem teve o contrato suspenso, ou a jornada reduzida com 

redução de salários, com todas as informações, então o governo pagará 



 
 

 
 

diretamente na conta dos empregados. O normativo a respeito, de qualquer 

forma, sairá até amanhã.  

 

 

14- Se o empregador não informar o Ministério da Economia? 

Caso o empregador não preste a informação dentro do prazo de 10 dias da 

celebração do acordo ao Ministério da Economia, ficará responsável pelo 

pagamento da remuneração no valor anterior à redução.  

 

15- Quando será pago o Benefício Emergencial aos empregados que 

firmarem acordo com o empregador? 

A primeira parcela será paga ao empregado no prazo de 30 dias da celebração do 

acordo. 

 

16- Como será feito o pagamento do Benefício Emergencial ao empregado? 

No acordo firmado e enviado ao Ministério da Economia deve constar os dados 

bancários do empregado para o depósito do benefício. 

 

17- Quanto tempo durará o benefício? 

Até 90 dias. 

 



 
 

 
 

18- Por quanto tempo durará a suspensão e redução da jornada de trabalho 

e de salário? 

 

Não poderá ser superior a 90 dias, ainda que sucessivos (exemplo: ainda que 

efetivar a suspensão do contrato de trabalho e a redução da jornada e salário 

posteriormente, a soma dos dois não poderá ultrapassar a 90 dias). 

A Suspensão não poderá ser superior a 60 dias e a Redução a 90 dias. 

 

19- É possível dispensar um empregado sem justa causa no período da 

suspensão do contrato de trabalho? 

Caso o empregador opte por dispensar o empregado deverá pagar além das 

parcelas rescisórias, um percentual do salário que o empregado teria direito no 

período de garantia provisória, na hipótese de redução da jornada de trabalho e 

de salário ou 100% do salário caso o empregado esteja com o contrato suspenso, 

haja vista que no período do acordo firmado o empregado passa a gozar de 

estabilidade provisória. 

20- É possível dispensar um empregado com deficiente? 

Poderá ser realizado a dispensa de empregados com deficiência no período de 

calamidade que estamos enfrentando? Sim, somente na hipótese de justa causa, 

sendo vedada a dispensa sem junto motivo.  

 

21- Como fica a estabilidade da empregada gestante? 



 
 

 
 

Lei trouxe a estabilidade da gestante quando a mesma goza dos benefícios da 

suspensão do contrato de trabalho e/ou redução de jornada. Destaca-se, que a 

estabilidade face a percepção do Benefício Emergencial é cumulativa com a 

estabilidade já concedida a gestante, ou seja, a estabilidade referente ao Benefício 

emergencial (redução/suspensão) iniciará a partir do término do período de 

estabilidade prevista na alínea “b” do inciso II do artigo 10 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias.  

 

22-  Acordos ou Convenções Coletivas firmadas anteriormente à Lei, o que 

fazer? 

As Convenções ou Acordos Coletivos de Trabalho celebrados anteriormente 

poderão ser renegociados para adequação de seus termos, no prazo de 10 dias 

corridos da publicação da Medida Provisória. 

 

 


