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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045 DE 2021: ANÁLISE DO PARECER DO 

RELATOR 

 

Ementa: institui o Novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego 

e da Renda e dispõe sobre medidas complementares para o enfrentamento das 

consequências da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (covid-19) no âmbito das relações de trabalho. 

 

I. Contextualização 

 

 No dia 15 de julho de 2021, o Relator da Medida Provisória nº 1.045, que 

“Institui o Novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda” 

apresentou à Câmara dos Deputados o seu parecer e trouxe mudanças 

significativas ao texto original, que tratava, exclusivamente, do programa 

de redução de jornadas e salários. Em seu parecer, incluiu uma reforma 

trabalhista nos moldes da MP 905 (carteira verde e amarela).  

  Tratam-se de inclusões que são, por um lado, inconstitucionais ao 

trazerem matérias estranhas à MP e, de outro, ofensivas à classe trabalhadora 

por fragilizar uma série de direitos que iremos detalhar no decorrer da nova. O 

parecer do relator, ao que tudo indica, será apreciado a partir de 3 de agosto de 

2021. 

 Destacamos que o Relator, Deputado Christino Aureo, é o mesmo 

parlamentar que relatou a Medida Provisória nº 905, de 11 de novembro de 

2019, que promovia a criação do Contrato de Trabalho Verde e Amarelo, e 

um amplo conjunto de alterações à CLT.  

 Na MP 905, foram inseridos ou alterados 135 dispositivos da CLT, além 

da revogação de mais de 40 dispositivos. Por conta do caráter ofensivo e 

oportunista da medida a matéria não foi aprovada pelo Senado Federal, e perdeu 

a validade. Agora o mesmo relator tenta reincluir parte da mini reforma trabalhista 

na MP 1045, apesar da cristalina inconstitucionalidade.  

 Sobre a reforma trabalhista inclusa na MP analisada em tela, embora o 
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objetivo formal das inclusões seja aparentemente relevante, ou seja, a geração 

de empregos para jovens e pessoas com dificuldade de inserção no mercado de 

trabalho, na prática trata-se da criação de programas que promovem a 

exploração da mão de obra, subvertendo o direito a trabalho assegurado 

como direito social pela Constituição. 

 No parecer da MP 1045, o Relator manteve, em sua quase 

totalidade, inalterados, os 25 artigos propostos pelo Poder Executivo no que 

tange o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Porém, 

em negociações com o Ministério da Economia, introduziu inúmeros 

outros artigos, produzindo um projeto de lei de conversão com 92 artigos, 

inovando substancialmente, e em afronta brutal ao decidido pelo Supremo 

Tribunal Federal na ADI 5127, em que a Suprema Corte reconheceu a 

observância obrigatória do devido processo legislativo, vedando a inserção no 

texto a ser apreciado pelo Plenário das Casas de emendas, sejam de 

parlamentar ou de relator, sem relação de pertinência temática com medida 

provisória submetida à sua apreciação.  

 Importante destacarmos que nota técnica da Consultoria da Câmara, 

formalizada a pedido da bancada do PSOL, confirma a inserção de matérias 

estranhas.  

 Com isso, o que temos é uma nova etapa da “reforma trabalhista”, 

ressuscitando não somente o teor da MPV 905, por ele relatada 

anteriormente, mas introduzindo outras mudanças de grande impacto 

econômico, fiscal e social. 

 No que tange a adição de matéria estranha, destacamos ainda que a 

ementa e o artigo 1º entram em conflito com o exigido pela Lei Complementar 

95/1998 

  

 Art. 7º O primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o 

respectivo âmbito de aplicação, observados os seguintes 

princípios: 

 

I - excetuadas as codificações, cada lei tratará de um único objeto; 
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II - a lei não conterá matéria estranha a seu objeto ou a este não 

vinculada por 

afinidade, pertinência ou conexão;  

III - o âmbito de aplicação da lei será estabelecido de forma tão 

específica quanto o possibilite o conhecimento técnico ou científico 

da área respectiva; 

 IV - o mesmo assunto não poderá ser disciplinado por mais de uma 

lei, exceto quando a subsequente se destine a complementar lei 

considerada básica, vinculando-se a esta por remissão expressa. 

  

 De forma muito resumida no que tange a reforma trabalhista inclusa, o 

relator criou o programa de “estímulo ao primeiro emprego” e um regime de 

“qualificação profissional para trabalhadores do setor produtivo”, 

custeados com 30% dos recursos do Sistema S.  

 

a) Programa Primeira Oportunidade e Reinserção no Emprego (Priore): é 

um tipo precário de contratação de trabalho para pessoas de 18 a 29 anos, 

primeiro emprego em CTPS; pessoas com idade igual ou superior a 55 anos, 

sem vínculo formal por mais de 12 meses.  

 Além de afastar o direito à indenização de 50% dos salários devidos, 

no caso de demissão do emprego antes do prazo de vigência estipulado, 

reduz a multa do FGTS de 40% para 20%. As alíquotas do FGTS também são 

reduzidas de 8% para até 2%.  

 

b) Regime Especial de Qualificação e Inclusão Produtiva (Requip): modelo 

sem vínculo empregatício firmado por meio de termo de compromisso com 

duração de 3 anos para pessoas de 18 a 29 anos; pessoas sem vínculo 

registrado em Carteira de Trabalho há mais de 2 anos; ou pessoas de baixa 

renda oriundas de programas federais de transferência de renda. Trata-se de 

prestação precária de serviços ou trabalho eventual disfarçado de 

formação profissional, por meio de Termo de Compromisso de Inclusão 

Produtiva firmado entre o beneficiário, serviço social autônomo e empresa, mas 
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sem caracterizar relação de trabalho.  

 Como direitos dos beneficiários do Requip, é assegurado o pagamento do 

BIP, de até cerca de R$ 220 mensais, pela União até 31.12.2021, e pelo Sistema 

S, a partir de 2022 somada a uma Bolsa de Incentivo à Qualificação (BIQ) que 

terá o mesmo valor, ou seja, a soma dos dois benefícios poderá chegar a R$ 440 

mensais. Dessa forma, um trabalhador contratado pelo Requip para 

trabalhar 22h semanais (meio turno) receberá apenas cerca de 40% do 

salário-mínimo, e não terá direito a 13º salário, férias, FGTS e nenhum 

direito trabalhista. A empresa ainda poderá deduzir o pagamento da bolsa 

da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Além disso, não haverá férias, e sim 

um recesso de 30 dias não remunerado pela empresa.  

 Iremos dividir a análise da nota em três seções. A primeira irá descrever 

o conteúdo inicial da MP, ou seja, o Novo Programa Emergencial de Manutenção 

do Emprego e da Renda. A segunda irá tratar do Programa Primeira 

Oportunidade e Reinserção no Emprego (Priore). A terceira seção 

apresentará o Regime Especial de Qualificação e Inclusão Produtiva 

(Requip). Por fim, a última seção resume as alterações na CLT.  

 

II. Sobre a prorrogação do Novo Programa Emergencial de Manutenção do 

Emprego e da Renda (conteúdo original da MP) 

 

➔ Objetivo inicial da Medida Provisória 

 

 A MP medida criou o Novo Programa Emergencial de Manutenção do 

Emprego e da Renda nos moldes da MP 936, instituída em abril de 20201, que 

permite às empresas reduzir a jornada e os salários de seus funcionários como 

forma de enfrentamento à crise causada pela pandemia do novo coronavírus. O 

programa terá duração inicial de 120 dias, podendo ser estendido por mais 

tempo a partir de uma nova Medida Provisória. 

 

 
1 Sobre a MP 936, novos decretos aumentaram os prazos do programa – que permitiram até 240 dias de 

contrato suspenso ou jornada reduzida, valendo até 31 de dezembro de 2020. 
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 A MP (versão original, antes das mudanças do relator) tem três pilares: 

 

(i) As empresas podem suspender contratos de trabalho e reduzir 

proporcionalmente jornadas e salários em 25%, 50% ou 70% dos 

salários e das jornadas dos funcionários  

(ii) Para complementar parcialmente a renda do trabalho reduzida, o 

governo criou o pagamento do Benefício Emergencial de 

Preservação de Emprego e da Renda, o BEm, para os 

trabalhadores impactados. 

(iii) O valor do Bem (a complementação) será calculado de forma 

proporcional à redução de salário e ao seguro-desemprego a que 

o empregado teria direito caso fosse demitido – entre R$ 1.100 e 

R$ 1.911,84, de acordo com o salário. 

 

1) Trata-se, assim como na antiga MP 936, de uma medida inadequada e 

regressiva que, apesar de apoiar fortemente os empresários, não protege 

a integralidade da renda do trabalhador que participar do programa. O 

Governo Federal teria plena capacidade fiscal de arcar com a 

compensação integral das perdas salariais. Capacidade restringida por 

autoimposições legais de cunho puramente ideológico, na contramão do 

resto do mundo.  

 

2) Mais sensato seria propor que o valor do Benefício Emergencial de 

Manutenção do Emprego e da Renda tenha como base de cálculo o 

salário médio do empregado nos últimos três meses, de forma a garantir 

a manutenção integral da renda do trabalhador em um momento de 

profunda crise econômica. Trata-se de dispositivo fundamental não só 

para a classe trabalhadora, mas, também, para a mitigação da crise 

econômica que vivemos, favorecendo os empresários, municípios e 

estados, já que amplia o nível de renda na economia. É justamente este 

aperfeiçoamento que emenda apresentada pela bancada do PSOL 

visa garantir.  
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3) A Medida Provisória define que fica reconhecida a garantia provisória no 

emprego ao empregado que receber o BEm por período equivalente ao 

acordado para a redução ou a suspensão. 

 

Trata-se de um período extremamente curto de garantia provisória de 

emprego, sendo, portanto, uma contrapartida inadequada dado o fim que 

o programa se propõe: a manutenção do emprego e da renda.  

 

Por conta disso, a bancada do PSOL apresentou emenda que propõe que 

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

encerramento da suspensão temporária do contrato de trabalho, seja 

garantido o emprego por período equivalente ao triplo do acordado 

para a redução ou a suspensão, tornando ainda mais efetivo o objetivo 

inicial da proposição em tela.  

 

4) Sobre o cálculo do seguro-desemprego, que é a base de cálculo do 

Bem: 

 

 Em 2021, o valor máximo das parcelas passou a ser de R$ 1.911,84 e o 

mínimo de R$ 1.100. O benefício máximo aumentou em R$ 98,81 em relação ao 

valor antigo que era de R$ 1.813,03 (que foi base para o cálculo da MP 936). 

 

Tabela 01 – Cálculo do seguro desemprego 2021 

Faixas de Salário Médio Valor da Parcela 

Até R$ 1.683,74 Multiplica-se salário médio por 0.8 

(80%), sendo o valor mínimo de  

R$ 1.100 

De R$ 1.683,74 até R$ 2.806,53 O que exceder a R$ 1683,74 multiplicar 

por 0,5 (50%) e somar a R$ 1.347,00 

Acima de R$ 2.806,53 O valor da parcela será de R$ 1.909,34 
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5) Regra de cálculo da remuneração final do trabalhador  

 

➢ Redução de 25%: recebe 75% do salário + 25% da parcela do 

seguro-desemprego 

➢ Redução de 50%: recebe 50% do salário + 50% da parcela do 

seguro-desemprego 

➢ Redução de 70%: recebe 30% do salário + 70% da parcela do 

seguro-desemprego 

➢ Suspensão do contrato de trabalho: o trabalhador recebe 100% 

da parcela do seguro-desemprego, que pode variar de R$ 1.100 a 

R$ 1.911,84. 

➢ No caso de suspensão para funcionários de empresas com 

receita bruta superior a R$ 4,8 milhões: os profissionais 

recebem 30% do salário e 70% da parcela do seguro-

desemprego. 

 

6) Exemplos: 

 

a) Trabalhador com salário de R$ 1.600 e redução de 70% de carga 

horária 

 

➔ Recebido do empregador (30%): 0,3 x 1.600 = R$ 480,00 

➔ Seguro desemprego (de acordo com a tabela 01): 0,8 x 1.600 = 1.280 

➔ BEm (70% do seguro desemprego): 0,7 x 1.280 = R$ 896,00 

 

➔ Remuneração final: R$ 480 + R$ 896 = R$ 1.376,00 

➔ Redução nominal bruta: R$ 227,00 

➔ Taxa de redução: 14% 

 

a) Trabalhador com salário de R$ 3.300,00 e redução de 70% de 

carga horária 
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➔ Recebido do empregador (30%): 0,3 x 3.300 = R$ 990,00 

➔ Seguro desemprego: R$ 1.909,34 

➔ BEm (70% do seguro desemprego): 0,7 x 1.909,34 = R$ 1.336,00 

➔ Remuneração final: R$ 990,00 + R$ 1.336,00 = R$ 2.326,00 

➔ Redução nominal bruta: R$ 974,00 

➔ Taxa de redução: 29,5% 

 

b) Suspensão do contrato para o trabalhador com salário de R$ 

1.600,00 

 

➔ Recebido do empregador (30%): 0,3 x 3.300 = R$ 990,00 

➔ Seguro desemprego: R$ 1.909,34 

➔ BEm (70% do seguro desemprego): 0,7 x 1.909,34 = R$ 1.336,00 

➔ Remuneração final: R$ 990,00 + R$ 1.336,00 = R$ 2.326,00 

➔ Redução nominal bruta: R$ 974,00 

➔ Taxa de redução: 29,5% 

 

c) Suspensão de contrato para o trabalhador de empresa com 

renda bruta inferior a R$ 4,8 milhões e salário de R$ 1.600,00 

 

➔ Recebe 100% da parcela do seguro desemprego, de R$ 1.280,00 

➔ Perda de R$ 320,00 

➔ Taxa de redução de 20% 

 

d) Suspensão de contrato para trabalhador de empresa com renda 

bruta superior a R$ 4,8 milhões e salário de R$ 1.600,00 

 

➔ Regra: 30% do salário e 70% da parcela do seguro-desemprego. 

➔ 0,3 x 1.600 + 0,7 x R$ 1.280 = R$ 1.376,00 

➔ Remuneração final: R$ 990,00 + R$ 1.336,00 = R$ 2.326,00 

➔ Redução nominal bruta: R$ 974,00 
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➔ Taxa de redução: 29,5% 

 

e) Suspensão de contrato para trabalhador de empresa com renda 

bruta inferior a R$ 4,8 milhões e salário de R$ 3.300 

 

➔ Recebe 100% da parcela do seguro desemprego, de R$ 1.909,34 

➔ Perda de R$ 1.905,00 

➔ Taxa de redução de 57,7% 

 

f) Suspensão de contrato para trabalhador de empresa com renda 

bruta superior a R$ 4,8 milhões e salário de R$ 3.300,00 

 

➔ Regra: 30% do salário e 70% da parcela do seguro-desemprego. 

➔ 0,3 x 3.300 + 0,7 x 1.909,34 = R$ 2.326,00 

➔ Perda de R$ 973,70  

➔ Taxa de redução de 29,5% 

 

7) Garantias para o trabalhador  

 

Após o período de redução ou suspensão, a empresa precisa manter os 

trabalhadores pelo mesmo número de meses.  

 

8) Possibilidades de acordos 

  

No caso de reduções de 25%, é permitido que o trabalhador faça acordos 

individuais com a empresa. 

 

Para reduções de 50% a 70%: 

 

a) Para trabalhadores que ganham até três salários mínimos: podem 

fazer acordos individuais. 

b) Para trabalhadores que recebem entre três salários mínimos e dois 
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tetos do INSS (R$ 12.867,14), a redução deve ser feita por acordo 

coletivo.  

c) Por fim, quem recebe acima de R$ 12.867,14 e tem nível superior, a 

lei autoriza o acordo individual. 

 

9) Sobre o FGTS: ataque à poupança do trabalhador.  

 

A parcela do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) paga aos 

empregados será atualizada pelo valor do salário reduzido, sem 

considerar o seguro-desemprego. 

 

Além disso, o trabalhador que entrar no programa não poderá sacar 

o FGTS. 

 

Pior: No caso de quem teve o contrato suspenso, não há 

recolhimento do FGTS por parte do empregador durante o período 

de suspensão. 

 

➔ ALTERAÇÕES INCLUÍDAS PELO RELATOR NO QUE TANGE O 

NOVO PROGRAMA EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO DO 

EMPREGO E DA RENDA 

 

 

 Além da inclusão de mais uma etapa da reforma trabalhista e da 

manutenção de itens problemáticos que já estavam na MP original, como a 

previsão de acordo individual para suspensão de contratos de trabalho, alguns 

ajustes são relativos ao Novo Programa Emergencial de Manutenção do 

Emprego e da Renda: 

 

a) inclusão das entidades sem fins lucrativos no programa (que atende a 

demanda do setor e corrige problema existente quando do Programa anterior).  
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b) amplia a responsabilidade do Governo para assegurar a 

transparência do Programa, por meio de divulgação semanal, pela internet, de 

empregados e empregadores beneficiados, acolhendo previsão já contida na Lei 

14.020, mas que o Governo não a contemplou na MPV 1045. 

 

c) Insere, ainda, regras diferenciadas para beneficiar a pessoal com 

deficiência que esteja na condição de aprendiz, que poderá acumular o Benefício 

com o BPC. O Benefício não será computado para fins de cálculo da renda 

mensal, para fins de concessão ou manutenção do BPC. 

 

d) Promove ajuste redacional para contemplar a possibilidade de 

prorrogação do benefício, no caso de prorrogação da validade do Programa, que, 

inicialmente, está previsto para vigorar apenas por 120 dias a contar da 

publicação da MPV 1045. 

 

e) Insere alteração para permitir que, no caso de haver suspensão do 

contrato de trabalho, o empregado poderá recolher contribuição voluntária; em 

caso de redução de salário, com o pagamento do Benefício, poderá 

complementar a contribuição, nos termos previstos no art. 18, por ele inserido. 

 

f) Retrocesso para gestantes: Suprime, ainda, a regra relativa à garantia de 

estabilidade da empregada gestante que receba o Benefício Emergencial (Bem). 

A MPV ampliava essa garantia pelo prazo equivalente ao da redução de jornada 

ou salário, mas a contar da data do término da estabilidade assegurada pelo art. 

10. 

 

II. Sobre o primeiro pilar da minirreforma trabalhista: o Programa Primeira 

Oportunidade e Reinserção no Emprego (Priore) 

 

 

1. O artigo 24 institui o Programa Primeira Oportunidade e Reinserção no 

Emprego (Priore), no qual podem ser contratados: 
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a) pessoas com idade entre 18 (dezoito) e 29 (vinte e nove) anos, 

relativamente ao registro do primeiro emprego em Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS); e 

b) pessoas com idade igual ou superior a 55 (cinquenta e cinco) anos e 

que estejam sem vínculo formal de emprego há mais de 12 (doze) meses. 

 

2. A contratação de trabalhadores por meio do Priore será realizada 

exclusivamente para novos postos de trabalho e terá como referência a 

média do total de empregados registrados na folha de pagamentos entre 

1º de janeiro de 2020 e o último dia do mês anterior ao da publicação 

desta Lei ou a média apurada nos 3 (três) últimos meses anteriores à 

contratação, prevalecendo a que for menor. Além disso, a contratação 

total de trabalhadores por meio do Priore fica limitada a 25% (vinte e cinco 

por cento) do total de empregados da empresa, considerada a folha de 

pagamentos do mês corrente de apuração. 

 

3. As empresas com até 10 (dez) empregados, inclusive aquelas 

constituídas após 1º de janeiro de 2020, ficam autorizadas a contratar 3 

(três) empregados por meio do Priore. 

 

4. O trabalhador contratado por meio do Priore, uma vez dispensado sem 

justa causa, poderá ser recontratado em modalidade desse mesmo 

programa, por uma única vez, desde que a duração do contrato anterior 

tenha sido igual ou inferior a 180 (cento e oitenta) dias. 

 

5. Contudo, é importante observarmos que a regra do § 5º flexibiliza a 

vedação de recontratação, desde que o empregado tenha sido 

vinculado por até 180 dias. Com isso, vínculos recentes poderão ser 

objeto de substituição! 
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6. O parágrafo único do art. 27 explicita que os direitos assegurados pela 

CLT serão relativizados amplamente, na forma do PLV: “Os trabalhadores 

a que se refere o caput deste artigo gozarão dos direitos previstos na 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 

de 1943, e nas convenções coletivas e nos acordos coletivos de trabalho 

da categoria a que pertençam naquilo que não for contrário ao 

disposto neste Capítulo.” 

 

7. Poderão ser contratados por meio do Priore os trabalhadores com salário-

base mensal de até 2 (dois) salários mínimos 

 

8. O contrato realizado por meio do Priore será celebrado por prazo 

determinado, por até 24 (vinte e quatro) meses, a critério do empregador. 

 

9. O contrato celebrado por meio do Priore poderá ser utilizado para 

qualquer tipo de atividade, transitória ou permanente. 

 

10. O contrato celebrado por meio do Priore será convertido automaticamente 

em contrato por prazo indeterminado quando ultrapassado o prazo 

estipulado no caput deste artigo, passando a incidir, a partir da data da 

conversão, as regras do contrato por prazo indeterminado previsto na 

Consolidação das Leis do Trabalho. 

 

11. Alíquotas do FGTS serão reduzidas de 8% para até 2% (2% para a 

microempresa; 4% para a empresa de pequeno porte e 6% para as 

demais). Considerando a predominância das microempresas nos 

empregos gerados (75%), observa-se que o efeito concreto será bastante 

amplo. 

 

12.  O art. 35 afasta o direito à indenização de 50% dos salários devidos, no 

caso de demissão do emprego antes do prazo de vigência estipulado. 

 



  

                CÂMARA DOS DEPUTADOS 

                Liderança do Partido Socialismo e Liberdade 

                Assessoria Técnica 
   

13.  Os trabalhadores contratados por meio do Priore farão jus ao 

recebimento do Bônus de Inclusão Produtiva (BIP). 

 

14. O BIP de que trata o caput deste artigo garantirá valor equivalente ao 

salário mínimo hora e alcançará 1/4 (um quarto) do número de horas 

de trabalho pactuadas, limitado o valor do bônus ao valor mensal 

correspondente à duração do trabalho de 11 (onze) horas semanais.(§1º 

do art. 32). 

 

15.  O BIP será custeado, a partir de 2022, pelos Serviços Nacionais de 

Aprendizagem, na forma do ato da Secretaria Especial de Previdência e 

Trabalho do Ministério da Economia, utilizando-se até 30% (trinta por 

cento) das receitas decorrentes das seguintes contribuições sociais 

incidentes sobre a folha de pagamentos: SESI; SENAI; SESC, SENAT, 

SEST, SENAC, SEBRAE E SESCOOP.  

 

16. Complementarmente, o BIP poderá ser pago com recursos: I - do Fundo 

de Amparo ao Trabalhador; e II - do Fundo de Combate e Erradicação da 

Pobreza. 

 

17. A microempresa, ainda que não optante pelo Simples Nacional, fica isenta 

das contribuições sociais para o sistema S sobre a folha de pagamentos 

dos contratados por meio do Priore e da contribuição social destinada ao 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) 

 

18. Os trabalhadores contratados por meio do Priore receberão 

prioritariamente ações de qualificação profissional, conforme disposto em 

ato do Ministério da Economia, a ser publicado no prazo de 90 (noventa) 

dias e terá ênfase no uso de ensino à distância e de plataformas digitais, 

e estará vinculada ao treinamento no local de trabalho e nas atividades 

realizadas pelo empregado 
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19.  Será permitida a contratação de trabalhadores por meio do Priore no 

período de 36 (trinta e seis) meses a contar da vigência da Lei. 

 

20.  Os trabalhadores beneficiários de programas de transferência de renda, 

inclusive o Programa Bolsa Família, de que trata a Lei nº 10.836, de 9 de 

janeiro de 2004, terão os pagamentos de seus benefícios suspensos 

durante a contratação por meio do Priore, sendo garantida a manutenção 

automática da renda dos benefícios após seu término, 

independentemente de requerimento. Contudo, o critério para acesso ao 

Bolsa Família é o de renda familiar. Atualmente, o Bolsa Família 

contempla famílias pobres com renda per capita de até R$ 178, ou seja, 

uma família com um membro que perceba o salário-mínimo, com 6 

membros, faz jus ao benefício. Ocorre que, se esse membro vier a ser 

contratado pelo Priore para ganhar o salário-mínimo, mesmo com 

essa renda per capita, será excluído do Bolsa Família. 

 

 

 

III. Sobre o segundo pilar da minirreforma trabalhista: o Regime especial 

de trabalho incentivado, qualificação e inclusão produtiva (REQUIP) 

 

 

1. O artigo 43 instituí o Requip, com duração de 3 (três) anos, a partir da 

data de publicação da Lei. 

2. O Requip será composto por: 

 

 a) Termo de Compromisso de Inclusão Produtiva (CIP), entendido como 

formalização simplificada e eletrônica da relação civil entre o beneficiário 

do Requip, os serviços nacionais de aprendizagem profissional e o 

ofertante do CIP, destinado a prestação de serviços ou trabalho eventual, 

em associação à qualificação profissional. 

b) BIP, assim entendido como a contraprestação financeira ao 
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qualificando em razão de realização de cursos de qualificação nas 

entidades formadoras. 

c) Bolsa de Incentivo à Qualificação (BIQ), custeada pelo ofertante do 

Termo de Compromisso ao beneficiário pela realização de atividade 

prática em ambiente laboral. 

 

3. A jornada não excederá 22 (vinte e duas) horas semanais de serviço, com 

prestação de serviços contínua ou alternada em horas ou dias. 

 

4. Poderão ser beneficiários do Requip: 

 

a) pessoas com idade entre 18 (dezoito) e 29 (vinte e nove) anos 

b) pessoas sem vínculo registrado em Carteira de Trabalho e Previdência 

Social há mais de 2 (dois) anos. 

c) pessoas de baixa renda oriundas de programas federais de 

transferência de renda, nos termos do regulamento. Considera-se de 

baixa renda a família inscrita no Cadastro Único cuja renda mensal seja 

de até 2 (dois) salários mínimos. 

 

5. A celebração de Termo de Compromisso de Inclusão Produtiva não 

acarretará, em nenhuma hipótese, reconhecimento de vínculo 

empregatício de qualquer natureza. 

 

6. O Termo de Compromisso de Inclusão Produtiva poderá ser celebrado 

pelo prazo máximo de 1 (um) ano, renovável até o prazo máximo 

combinado entre os Termos de Compromisso de 2 (dois) anos, exceto 

quando se tratar de pessoa com deficiência. 

 

7. Sobre o Quantitativo de Beneficiários Admitidos no Requip, as pessoas 

jurídicas de direito privado, os profissionais liberais de nível superior e os 

produtores rurais poderão contratar no primeiro ano de vigência do regime 

até 5% do total de empregados; até 10% no segundo ano e no terceiro 
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ano até 15%.  

 

8. Os empregadores com até 20 (vinte) empregados terão o limite 

estabelecido no caput deste artigo fixado em 20% (vinte por cento) do total 

de empregados. 

 

9. Fica vedada a celebração de Termo de Compromisso de Inclusão 

Produtiva com empregado dispensado de qualquer função, na mesma 

empresa, pelo prazo de 2 (dois) anos, contados a partir da data da 

dispensa. 

 

10. O beneficiário do Requip fará jus ao recebimento de: 

 

a) BIP, pago com recursos da União (aproximadamente 220,00).  

b) BIQ, paga pelo ofertante do Termo de Compromisso (a empresa), 

também de, aproximadamente, R$ 220,00. A BIQ garantirá valor 

equivalente ao salário mínimo hora e alcançará a metade do número de 

horas trabalhadas pelo beneficiário, limitado a 11 (onze) horas semanais. 

 

11.  Os serviços nacionais de aprendizagem serão responsáveis por ofertar 

cursos ou vagas para atender à demanda de beneficiários e 

estabelecimentos interessados, até a utilização do percentual de receitas 

estabelecidas na lei.  

 

12.  Na hipótese de os serviços nacionais de aprendizagem não ofertarem 

cursos ou vagas suficientes para atender à demanda de beneficiários e 

estabelecimentos interessados, essa deverá ser suprida por outras 

entidades de formação técnico-profissional metódica selecionadas pelos 

serviços nacionais de aprendizagem. 

 

13.  A BIQ, paga pelo ofertante do Termo de Inclusão Produtiva, será devida 

a partir do início das atividades práticas em ambiente laboral e: 
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a) terá natureza indenizatória 

b) 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 beneficiário; 

c) não integrará a base de cálculo da contribuição previdenciária e dos 

demais tributos incidentes sobre a folha de salários; 

d) poderá ser excluída do lucro líquido para fins de determinação do 

imposto sobre a renda da pessoa jurídica e da Contribuição Social sobre 

o Lucro Líquido das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real. 

 

14.  A eventual concessão de benefícios relacionados a transporte, 

alimentação e saúde, entre outros, não caracteriza vínculo empregatício 

entre o beneficiário do Requip e o ofertante de Termo de Compromisso 

de Inclusão Produtiva. 

 

15.  A jornada de atividades práticas em ambiente laboral do Requip será de 

até 8 (oito) horas diárias e de até 22 (vinte e duas) horas semanais. 

 

16.  A jornada global do beneficiário do Requip não compreende as horas 

destinadas à qualificação profissional. 

 

17.  Ao celebrar Termo de Compromisso de Inclusão Produtiva, o ofertante e 

as entidades qualificadas em formação técnico profissional se 

comprometem a, na forma do ato do Ministério da Economia, assegurar 

ao beneficiário formação inicial e continuada ou qualificação profissional 

de, no mínimo, 180 (cento e oitenta) horas anuais ou o seu equivalente 

mensal. 

 

18.  Durante o período de formação inicial e continuada ou qualificação 

profissional, o beneficiário fará jus ao BIP, sendo a BIQ devida 

exclusivamente a partir do início das atividades práticas em ambiente 
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laboral. 

 

19.  A formação inicial e continuada ou qualificação profissional de que trata 

a Lei poderá ser oferecida diretamente pelo ofertante do Termo de 

Compromisso de Inclusão Produtiva, por meio de unidade de treinamento 

corporativo a ela vinculada. 

 

20.  O jovem em situação de vulnerabilidade ou risco social incluído no 

Requip poderá ser contabilizado para efeito de cumprimento da cota 

obrigatória de aprendizagem (Lei nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000). 

 

21.  O beneficiário do Termo de Compromisso de Inclusão Produtiva terá 

direito a recesso de 30 (trinta) dias, sem prejuízo do recebimento do BIP 

previsto no art. 52 desta Lei e de eventuais liberalidades concedidas pelo 

ofertante do Termo de Compromisso, ficando a critério do ofertante o 

pagamento da BIQ durante o período de recesso. 

 

 

IV. Alterações na CLT 

 

 

1. Insere uma série de matérias estranhas, portanto inconstitucionais, que 

alteram a CLT em favor das empresas e em detrimento dos trabalhadores.  

• Definição de valores menores para multas por infrações; 

• Composição remuneratória do empregado em relação ao direito à 

alimentação 

• Altera procedimentos de fiscalização, inclusive sobre critério de 

dupla visita, reduz o poder do fiscal 

• Define novas regras de acesso à justiça, que também já foi objeto 

da reforma trabalhista 

2. incluiu a faculdade de extensão continuada da duração normal do trabalho 
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até o limite de 8 horas diárias no caso de atividades ou profissões com 

jornadas diferenciadas estabelecidas em lei, mediante acordo individual 

escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, assegurado ao 

empregado: pagamento de hora adicional com valor de 20% da hora 

normal + valor da hora extra com método inusitado 

3. Altera as leis que definem condições de acesso à justiça gratuita (arts. 87, 

88 e 89 do PLV) – traz novas regras e critérios que definem quem fará jus 

ao direito fundamental constitucionalmente assegurado da gratuidade 

para acesso à Justiça Gratuita. 

 

 

 

Anexo I: Síntese descritiva do Novo Programa Emergencial de 

Manutenção do Emprego e da Renda 

 

1. A MP institui o novo BEm (Programa Emergencial de Manutenção do 

Emprego e da Renda), que permite às empresas reduzir a jornada e os 

salários de seus funcionários por conta da pandemia. O programa terá 

duração inicial de 120 dias2, podendo ser estendido por mais tempo a 

partir de uma nova Medida Provisória. 

 

2. Os objetivos oficiais da Medida Provisória são: 

(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 da 

emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (covid-19) 

 

3. As regras não se aplicam, no âmbito da União, Estados e Municípios aos 

 
2 O Poder Executivo, observadas as disponibilidades orçamentárias, poderá prorrogar o prazo previsto no 

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 de que trata este artigo, na forma prevista em regulamento. 
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a) aos órgãos da administração pública direta e indireta; e b) às empresas 

públicas e sociedades de economia mista, inclusive às suas subsidiárias;  

e aos organismos internacionais. 

 

4. O Ministério da Economia irá coordenar, executar, monitorar e avaliar o 

Novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e 

editar normas complementares necessárias à sua execução. 

 
5. O Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, 

custeado pela União, será pago nas seguintes hipóteses: 

 

I - redução proporcional de jornada de trabalho e de salário; e 

II - suspensão temporária do contrato de trabalho. 

 

6. O Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda será 

de prestação mensal e devido a partir da data do início da redução da 

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

de trabalho, observadas as seguintes disposições: 

 

(i)  o empregador informará ao Ministério da Economia a redução da 

jornada de trabalho e do salário ou a suspensão temporária do 

contrato de trabalho, no prazo de dez dias, contado da data da 

celebração do acordo; 

(ii)  a primeira parcela será paga no prazo de trinta dias, contado 

da data da celebração do acordo, desde que a celebração do 

acordo.3  

(iii) o Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda 

será pago exclusivamente enquanto durar a redução da 

jornada de trabalho e do salário ou a suspensão temporária do 

contrato de trabalho. 

 
3 A data de início do Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda será estabelecida na 

data em que a informação tenha sido efetivamente prestada, e o benefício será devido pelo restante do 

período pactuado; 
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7. As notificações e as comunicações referentes ao Benefício Emergencial 

de Manutenção do Emprego e da Renda poderão ser realizadas 

exclusivamente por meio digital, mediante ciência do interessado, 

cadastramento em sistema próprio e utilização de certificado digital ICP-

Brasil. 

 

8. O recebimento do Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e 

da Renda não impedirá a concessão e não alterará o valor do seguro-

desemprego a que o empregado vier a ter direito. 

 
9. SOBRE O CÁLCULO: O valor do Benefício Emergencial de Manutenção 

do Emprego e da Renda terá como base de cálculo o valor da parcela 

do seguro-desemprego a que o empregado teria direito, de acordo com 

os seguintes critérios (art. 6º): 

 
(i) na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário: 

será calculado com a aplicação do percentual da redução sobre a 

base de cálculo (seguro-desemprego). 

(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 quando o 

empregador 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. 

 

b) equivalente a setenta por cento do valor do seguro-

desemprego a que o empregado teria direito quando a 

empresa, que tiver auferido, no ano-calendário de 2019, 

receita bruta superior a R$ 4.800.000,00, suspender o 
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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. 

 
10. O Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda será 

pago ao empregado independentemente do cumprimento de qualquer 

período aquisitivo; tempo de vínculo empregatício; e número de salários 

recebidos. 

11.  O empregado com mais de um vínculo formal de emprego poderá receber 

cumulativamente um Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego 

e da Renda para cada vínculo com redução proporcional de jornada de 

trabalho e de salário ou com suspensão temporária do contrato de 

trabalho. 

 

➢ Da redução proporcional de jornada de trabalho e de salário 
 

 
12.  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, observados os seguintes requisitos (cumulativos): 

(i) preservação do valor do salário-hora de trabalho 

(ii) pactuação por convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de 

trabalho ou acordo individual escrito entre empregador e 

empregado 

(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 
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c) setenta por cento. 

 

➢ Da suspensão temporária do contrato de trabalho 
 

13. O empregador 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. 

 

14.  O empregado, durante o período de suspensão temporária do contrato 

de trabalho: 

 

(i) fará jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador aos 

seus empregados; e 

(ii) ficará autorizado a recolher para o Regime Geral de Previdência 

Social na qualidade de segurado facultativo. 

 

15. 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: ao pagamento imediato da remuneração e 

dos encargos sociais referentes a todo o período; às penalidades 

previstas na legislação; e às sanções previstas em convenção ou em 

acordo coletivo. 

 

16. 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. 

 
17.  O Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda 

poderá ser acumulado com o pagamento, pelo empregador, de ajuda 
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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: 

a) deverá ter o valor definido em negociação coletiva ou no acordo 

individual escrito pactuado; 

b) terá natureza indenizatória; 

c) 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; 

d) não integrará a base de cálculo da contribuição previdenciária e dos 

demais tributos incidentes sobre a folha de salários; 

e) não integrará a base de cálculo do valor dos depósitos no Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço – FGTS 

f) 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. 

 

18. Fica reconhecida a garantia provisória no emprego ao empregado que 

receber o Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da 

Renda, de acordo com os seguintes critérios: 

 

a) durante o período acordado de redução da jornada de trabalho e 

do salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho; 

b) após o restabelecimento da jornada de trabalho e do salário ou do 

encerramento da suspensão temporária do contrato de trabalho, 

por período equivalente ao acordado para a redução ou a 

suspensão; e 

c) no caso da empregada gestante, por período equivalente ao 

acordado para a redução da jornada de trabalho e do salário ou 



  

                CÂMARA DOS DEPUTADOS 

                Liderança do Partido Socialismo e Liberdade 

                Assessoria Técnica 
   

para a suspensão temporária do contrato de trabalho, contado da 

data do término do período da garantia estabelecida na alínea "b" 

do inciso II do caput do art. 10 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. 

 

19. 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: 

 

(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. 

 

20.  As medidas de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário 

ou de suspensão temporária do contrato de trabalho poderão ser 

celebradas por meio de negociação coletiva. A convenção coletiva ou o 

acordo coletivo de trabalho poderão estabelecer redução de jornada de 

trabalho e de salário em percentuais diversos daqueles previstos 

(segundo critérios do art. 11º da MP) 

 

21. As medidas permitidas pelo Novo Programa Emergencial de Manutenção 
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do Emprego e da Renda serão implementadas por meio de acordo 

individual escrito ou de negociação coletiva aos empregados  

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

b) ou 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. 

 

Já para os empregados que não se enquadrem no disposto acima, 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: 

 

➔ redução proporcional de jornada de trabalho e de salário de vinte 

e cinco por cento 

➔ 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 

 

22.  A empregada gestante, inclusive a doméstica, poderá participar do 

Novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, 

observadas as condições: 

 

(i) o empregador deverá efetuar a comunicação imediata ao Ministério 

da Economia  

(ii) a aplicação das medidas de que trata o art. 3º será interrompida; e 

(iii) o salário-maternidade será pago à empregada nos termos do 

disposto no art. 72 da Lei nº 8.213, de 1991, e à empregada 

doméstica nos termos do disposto no inciso I do caput do art. 73 

da referida Lei, de forma a considerá-lo como remuneração integral 
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ou como último salário de contribuição os valores a que teriam 

direito sem a aplicação das medidas previstas nos incisos II e III 

docaputdo art. 3º. 

 

23.  As irregularidades constatadas pela Auditoria-Fiscal do Trabalho quanto 

aos acordos de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário 

ou de suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata esta 

Medida Provisória sujeitam os infratores à multa 

 

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

vigor desta Medida Provisória, 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, 

e os respectivos prazos prescricionais, ficam suspensos. 

 
 




