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EMENDA Nº

- PLEN

(à MPV nº 1.045, de 2021)

Inclua-se, aonde couber, o seguinte artigo à Medida Provisória
nº 1.045, de 27 de abril de 2021:
“Art. Acrescente-se o seguinte art. 13-A à Lei no 13.999, de
18 de maio de 2020:
‘Art. 13-A. Após o esgotamento dos efeitos de
decreto legislativo que reconheça estado de calamidade
pública, o programa instituído por esta Lei passará a
vigorar em caráter permanente.
§ 1º Sem prejuízo de outros recursos a ele
destinados, serão fontes de recursos o Pronampe em
caráter permanente:
I – dotações orçamentárias ao FGO, a partir do
exercício financeiro de 2021, consignadas na Lei
Orçamentária Anual de execução obrigatória;
II – doações privadas; e
III – emendas parlamentares de comissão e de
relator.
§ 2º
O
Conselho
Monetário
Nacional
regulamentará o disposto neste artigo, devendo dispor,
no mínimo, sobre os seguintes aspectos do Pronampe em
caráter permanente:
I – taxas de juros a serem praticadas pelas
instituições financeiras participantes;
II – prazos de carência e total para o pagamentos;
e
III – percentual de garantia a ser prestada pelo
FGO.’”

JUSTIFICAÇÃO
O crédito para a micro e a pequena empresa precisa ser
facilitado, diante da continuidade da pandemia em 2021. Dado o êxito do
Pronampe em 2020, estamos propondo emenda para torná-lo programa de
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política pública permanente de crédito aos micros e pequenos empresários,
na forma como apresentamos no PL no 4.139, de 2020, em conjunto com o
Senador Confúcio Moura e a Senadora Kátia Abreu.
Ressalto que o Governo já anunciou que pretende reestabelecer
o Pronampe e aportar recursos no programa, inclusive com a alteração
realizada na LDO pelo Congresso, por meio do PLN no 2, de 2021, que
possibilitou a flexibilização da indicação da fonte de receita às despesas que
não são permanentes, viabilizando programas para manutenção de empregos
e sobrevivência das empresas, principalmente os micros e pequenos
empresários.
Diante disso, contamos com o apoio de todos os Parlamentares
para que a presente emenda seja acolhida.

Sala das Sessões,

Senador ESPERIDIÃO AMIN
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EMENDA Nº

- PLEN

(à MPV nº 1.045, de 2021)

Inclua-se, aonde couber, o seguinte artigo à Medida Provisória
nº 1.045, de 27 de abril de 2021:
“Art. Fica autorizada, até 31 de dezembro de 2021, a
prorrogação do Programa Emergencial de Acesso a Crédito – PEAC,
de que trata a Lei nº 14.042, de 19 de agosto de 2020, nas seguintes
modalidades:
I - Programa Emergencial de Acesso a Crédito na modalidade
de garantia (Peac-FGI): por meio da disponibilização de garantias
via Fundo Garantidor para Investimentos (FGI); e
II - Programa Emergencial de Acesso a Crédito na modalidade
de garantia de recebíveis (Peac-Maquininhas): por meio da
concessão de empréstimo garantido por cessão fiduciária de
recebíveis.
§ 1º São elegíveis à garantia do Peac-FGI as operações de
crédito contratadas até 31 de dezembro de 2021.
§ 2º As instituições financeiras participantes do PeacMaquininhas poderão formalizar operações de crédito no âmbito do
Programa até 31 de dezembro de 2021, observadas as condições
definidas na Lei nº 14.043, de 19 de agosto de 2020, ficando a cargo
do Poder Executivo a definição da taxa de juros máxima a ser
cobrada nas operações.”

JUSTIFICAÇÃO
Por meio desta emenda, estamos prorrogando os programas
emergenciais PEAC-FGI e PEAC-maquininhas, que foram fundamentais,
em 2020, para mitigar os efeitos econômicos da pandemia sobre as empresas.
Salientamos que o Governo anunciou o encaminhamento de
Medida Provisória restabelecendo o Programa Emergencial de Manutenção
do Emprego e da Renda, bem como a possível prorrogação do PEAC-FGI e
o PEAC-Maquininhas. Contudo, veio somente a MP do BEM.

Diante da urgência da retomada desses Programas para a
economia, contamos com o apoio de todos os Parlamentares para que a
presente emenda seja acolhida.

Sala das Sessões,

Senador ESPERIDIÃO AMIN
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EMENDA Nº

- PLEN

(à MPV nº 1.045, de 2021)

Incluam-se, aonde couber, os seguintes artigos à Medida
Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021:
“Art. Fica autorizada, até 31 de dezembro de 2021, a
prorrogação do Programa Emergencial de Acesso a Crédito – PEAC,
de que trata a Lei nº 14.042, de 19 de agosto de 2020, nas seguintes
modalidades:
I - Programa Emergencial de Acesso a Crédito na modalidade
de garantia (Peac-FGI): por meio da disponibilização de garantias
via Fundo Garantidor para Investimentos (FGI); e
II - Programa Emergencial de Acesso a Crédito na modalidade
de garantia de recebíveis (Peac-Maquininhas): por meio da
concessão de empréstimo garantido por cessão fiduciária de
recebíveis.
§ 1º São elegíveis à garantia do Peac-FGI as operações de
crédito contratadas até 31 de dezembro de 2021.
§ 2º As instituições financeiras participantes do PeacMaquininhas poderão formalizar operações de crédito no âmbito do
Programa até 31 de dezembro de 2021, observadas as condições
definidas na Lei nº 14.043, de 19 de agosto de 2020, ficando a cargo
do Poder Executivo a definição da taxa de juros máxima a ser
cobrada nas operações.”
“Art. Acrescente-se o seguinte art. 13-A à Lei nº 13.999, de
18 de maio de 2020:
‘Art. 13-A. Após o esgotamento dos efeitos de
decreto legislativo que reconheça estado de calamidade
pública, o programa instituído por esta Lei passará a
vigorar em caráter permanente.
§ 1º Sem prejuízo de outros recursos a ele
destinados, serão fontes de recursos o Pronampe em
caráter permanente:
I – dotações orçamentárias ao FGO, a partir do
exercício financeiro de 2021, consignadas na Lei
Orçamentária Anual de execução obrigatória;
II – doações privadas; e

III – emendas parlamentares de comissão e de
relator.
§ 2º
O
Conselho
Monetário
Nacional
regulamentará o disposto neste artigo, devendo dispor,
no mínimo, sobre os seguintes aspectos do Pronampe em
caráter permanente:
I – taxas de juros a serem praticadas pelas
instituições financeiras participantes;
II – prazos de carência e total para o pagamentos;
e
III – percentual de garantia a ser prestada pelo
FGO.’”

JUSTIFICAÇÃO
Por meio desta emenda, estamos propondo incluir a
prorrogação dos programas emergenciais PEAC-FGI e PEAC-maquininhas,
conforme dispõe o PL no 1058, de 2021, de minha autoria, e também a
instituição do Pronampe como programa de política pública permanente de
crédito aos micros e pequenos empresários, na forma como apresentamos no
PL no 4139, de 2020, em conjunto com o senador Confúcio Moura e a
Senadora Kátia Abreu.
Esses programas foram fundamentais, em 2020, para mitigar os
efeitos econômicos da pandemia sobre as empresas.
Salientamos que, durante a discussão do PL no 1058, de 2021,
e apresentação do parecer favorável do relator no Senado Federal, senador
Carlos Viana, na Sessão Plenária de 15 de abril de 2021, o Governo pediu o
adiamento da deliberação em razão do anúncio de encaminhamento de
Medida Provisória restabelecendo o Programa Emergencial de Manutenção
do Emprego e da Renda e prorrogando o PEAC-FGI, o PEAC-Maquininhas.
Contudo, veio somente a MP do BEM.
Outrossim, o Governo já anunciou que pretende restabelecer o
Pronampe e aportar recursos no programa. Isso será facilitado, inclusive,
com a alteração realizada na LDO pelo Congresso Nacional, a partir do PLN
no 2, de 2021, que possibilitou a flexibilização da indicação da fonte de
receita às despesas que não são permanentes, viabilizando esses programas
tão importantes para manutenção de empregos e sobrevivência das empresas,
principalmente os micros e pequenos empresários.

Diante da urgência das matérias que apresentamos por esta
emenda, contamos com o apoio de todos os Parlamentares para que a
presente emenda seja acolhida e tais Programas, restabelecidos.

Sala das Sessões,

Senador ESPERIDIÃO AMIN
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SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador PAULO PAIM

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021..

EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao art. 10 a seguinte redação:
Art. 10. Fica reconhecida a garantia provisória no emprego ao
empregado que receber o Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da
Renda, de que trata o art. 5º, em decorrência da redução da jornada de trabalho e
do salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata esta
Medida Provisória, nos seguintes termos:
I - durante o período acordado de redução da jornada de trabalho e do
salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho;
II - 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
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 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.
§ 1º A dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período de
garantia provisória no emprego previsto de que trata o caput sujeitará o empregador
ao pagamento, além das parcelas rescisórias previstas na legislação, de
indenização no valor de:
I – vinte 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 de até vinte e cinco por cento;
II - 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 igual ou
inferior a cinquenta por cento.
III - cem por cento do salário a que o empregado teria direito no
período de garantia provisória no emprego, na hipótese de suspensão
temporária do contrato de trabalho.
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..........................................”
JUSTIFICAÇÃO

O art. 10 da MPV 1045 revela uma preocupação correta, que é a de
penalizar o empregador que não respeite a garantia provisória de emprego no caso
de redução de jornada ou de suspensão do contrato. Tais hipótese, de plano,
somente podem ser admitidas, sob o prisma constitucional, nos termos de acordo ou
convenção coletiva.
Ocorre que, mesmo atenta a essa questão, a MPV fixa indenização
apenas no caso de a redução de jornada ser acima de 25%, e permite, de forma
compatível com o previsto no art. 7º, III, que a redução seja de mais de 50% da
jornada.
Não podemos compactuar com tal redução, que se revela abusiva e
extremamente prejudicial ao trabalhador. Ademais, é necessário assegurar a
indenização no caso da redução de jornada de até 25%.
Assim, esta Emenda visa superar tais falhas, em benefício do
trabalhador.

Sala das Sessões,

SENADOR PAULO PAIM
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SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador PAULO PAIM

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021.

EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao art. 11 a seguinte redação:
“Art. 11. As medidas de redução de jornada de trabalho e de salário ou
de suspensão temporária de contrato de trabalho de que trata esta Medida
Provisória serão celebradas por meio de negociação coletiva, observado o disposto
no § 1º e nos art. 7º e art. 8º.

.........................................................................
§ 2º Na hipótese prevista no § 1º, o Benefício Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda, de que tratam os art. 5º e art. 6º, será devido
nos seguintes termos:
I - de vinte e cinco por cento para a redução de jornada e de salário
inferior a vinte e cinco por cento;
II - de cinquenta por cento sobre a base de cálculo prevista no art. 6º
para a redução de jornada e de salário igual ou superior a vinte e cinco por cento e
inferior a cinquenta por cento.
III - no valor de sessenta por cento sobre a base de cálculo prevista no
art. 6º para a redução de jornada e de salário igual ou superior a cinquenta por cento
e inferior a setenta por cento; e
IV - no valor de setenta por cento sobre a base de cálculo prevista no art.
6º para a redução de jornada e de salário igual ou superior a setenta por cento.
§ 3º As convenções coletivas ou os acordos coletivos de trabalho
celebrados anteriormente poderão ser renegociados para adequação de seus
termos no prazo de dez dias corridos, contado da data de publicação desta Medida
Provisória.”

JUSTIFICAÇÃO
O art. 11 da MPV 1045 reconhece, de forma imperfeita, o papel
constitucionalmente assegurado aos sindicatos, para os fins de autorizar qualquer
redução salarial. Contudo, coloca essa hipótese como mera “possibilidade”, num
contexto em que haveria a negociação individual, totalmente inaceitável.
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Ademais, prevê no § 2º que não haverá percepção do benefício
emergencial quando negociada redução de jornada inferior a 25% e permite a
indenização de apenas 50% no caso de redução de cinquenta a 70% ou até 70% no
caos de redução de jornada supeiro a esse patamar.
Contudo, é necessário fixar o direito ao benefício para qualquer redução
de jornada, como também é preciso suprimir as hipóteses de redução acima de
50%.
Assim, esta Emenda visa superar tais falhas, em benefício do
trabalhador.

Sala das Sessões,

SENADOR PAULO PAIM
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021.

EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se o art. 21, assim redigido:
“Art. 21. 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.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos processos
administrativos que tramitam em meio eletrônico.”

JUSTIFICAÇÃO
A MPV 1.045 suspende no art. 21 por 180 dias 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.
Esses prazos, foram ampliados pela MPV 905 de 10 dias para 30 dias;
com a MPV 927, além do prazo já previsto, foram prorrogados por um prazo extra,
portanto, de 180 dias, e apenas após o decurso desse prazo é que poderia haver o
julgamento dos recursos.
Agora, o tema retorna na MPV 1.045, fragilizando a atuação fiscalizatória.
Ainda que, desta feita, também sejam suspensos os parzos
prescricinoais, trata-se de favor exagerado do Poder Público, e que não se justifica.
O direito de defesa já está assegurado, e não é cabível que se conceda prazos tão
elásticos, que apenas tem como efeito incentivar o desrespeito à legislação.

Sala das Sessões,

SENADOR PAULO PAIM
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SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador PAULO PAIM

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021.

EMENDA MODIFICATIVA
I - Dê-se ao §3ºdo art. 6º a seguinte redação:
§ 3º 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, observado o valor
previsto no caput do art. 18 e o disposto no § 3º do art. 24, se houver vínculo na
modalidade de contrato intermitente, nos termos do § 3º do art. 443 da CLT, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 ..
II – Inclua-se o seguinte artigo:
“Art. 24. O empregado com contrato de trabalho intermitente, nos termos
do § 3º do art. 443 da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 ,
formalizado até a data de publicação da Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril
de 2021, faz jus ao benefício emergencial mensal no valor de R$ 600,00 (seiscentos
reais), pelo período de 3 (três) meses.
§ 1º O benefício emergencial mensal de que trata este artigo é devido a
partir da data de publicação da Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021,
e deve ser pago em até 30 (trinta) dias a contar da referida data.
§ 2º Aplica-se ao benefício emergencial mensal previsto neste artigo o
disposto nos §§ 1º, 6º e 7º do art. 5º e nos §§ 1º e 2º do art. 6º desta Lei.
§ 3º A existência de mais de um contrato de trabalho intermitente, nos
termos do § 3º do art. 443 da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943 , não gera direito à concessão de mais de um benefício emergencial
mensal.
§ 4º Ato do Ministério da Economia disciplinará a concessão e o
pagamento do benefício emergencial mensal de que trata este artigo, e o Poder
Executivo fica autorizado a prorrogar o período de concessão desse benefício, na
forma do regulamento, respeitado o limite temporal do estado de calamidade pública
a que se refere o art. 1º desta Lei.
§ 5º O benefício emergencial mensal de que trata este artigo não pode
ser acumulado com o pagamento de outro auxílio emergencial, devendo ser
garantido o direito ao melhor benefício.
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§ 6º Durante o período de recebimento do benefício emergencial mensal
de que trata este artigo, o empregado com contrato de trabalho intermitente fica
autorizado a contribuir facultativamente para o Regime Geral de Previdência Social,
na forma do art. 20 desta Lei.”II - Suprima-se o § 5º do art. 6º, assim redigido:
“§ 5º O empregado com contrato de trabalho intermitente a que se refere
o § 3º do art. 443 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1943, não faz jus ao Benefício Emergencial de Manutenção do
Emprego e da Renda.”

JUSTIFICAÇÃO
O §5º do art. 6º exclui do Benefício Emergencial o empregado com
contrato de trabalho intermitente.
A Lei 14.020, porém, assegurava o benefício a esses trabalhadores, que
já são prejudicados em razão das características desses contratos
Dessa forma, propomos restabelecer a regra fixada originalmene no art.
18 da Lei nº 14.024, a fim de assegurar o direito e a forma de cálculo originalmente
prevista.
Sala das Sessões,
SENADOR PAULO PAIM
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, de 27 DE ABRIL DE 2021

EMENDA MODIFICATIVA
Inclua-se no art. 4º o seguinte parágrafo:
“Art. 4º .......................
Parágrafo
único.
O Ministério
da
Economia divulgará
semanalmente, por meio eletrônico, as informações detalhadas
sobre os acordos firmados, com o número de empregados e
empregadores beneficiados, bem como divulgará o quantitativo
de demissões e admissões mensais realizados no País.
JUSTIFICAÇÃO
A MPV 1045 reedita a Lei nº 14.020, resultante da MPV 936/2020.
Contudo, ao fazê-lo, suprimiu a obrigação de divulgação semanal
de informações sobre os acordos firmados, com o número de empregados e
empregadores beneficiados, bem como o quantitativo de demissões e
admissões mensais realizados no País.
A transparência dessas informações é fundamental para que a
sociedade tenha conhecimento dos efeitos das medidas e seus eventuais
benefícios.
Assim, propomos a inclusão dessa obrigação.
Sala das Sessões,
SENADOR PAULO PAIM
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Christino Áureo – (PP/RJ)
MEDIDA PROVISÓRIA nº 1.045, de 27 de abril de 2021
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.

EMENDA ADITIVA
(Do Sr. Christino Áureo)

Art. 1º Inclua-se na Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de
2021, o CAPÍTULO III – inserindo o PRIORE - Programa Primeira
Oportunidade e Reinserção no Emprego e dá outras providências,
renumerando-se os demais Capítulos e artigos subsequentes:
................................................................................................................

CAPÍTULO III
PRIORE - PROGRAMA PRIMEIRA OPORTUNIDADE E
REINSERÇÃO NO EMPREGO

Art. 19. Fica instituído, no contexto das medidas emergenciais de
manutenção do emprego e da renda, o Programa Primeira
Oportunidade e Reinserção no Emprego – PRIORE, com a
finalidade de auxiliar no dinamismo da economia nacional, por meio
da contratação nas seguintes modalidades:
I – criação de postos de trabalho para pessoas entre 18 (dezoito) e 29
(vinte e nove) anos, relativamente ao registro do primeiro emprego
em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
II – estimular a contratação de pessoas com 55 (cinquenta e cinco)
anos ou mais e que estejam sem vínculo formal de emprego há mais
de 06 (seis) meses.
Parágrafo único. Para fins da caracterização como primeiro emprego
ou vínculo formal, não serão considerados os vínculos laborais
estabelecidos nos casos de:
I – menor aprendiz;
II – contrato de experiência;
III – trabalho intermitente; e
IV – trabalho avulso.
Art. 20 A contratação de trabalhadores pelo 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 28 de abril de 2021, ou a média
apurada nos 3 (três) últimos meses anteriores à contratação,
prevalecendo a que for menor.
§ 1º 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.
§ 2º As empresas com até 10 (dez) empregados, inclusive aquelas
constituídas após 1º de janeiro de 2020, ficam autorizadas a
contratar 2 (dois) empregados na presente modalidade e, na
hipótese de o quantitativo de 10 (dez) empregados ser superado,
será aplicado o disposto no § 1º deste artigo.
§ 3º Para verificação do quantitativo máximo de contratações de que
trata o § 1º deste artigo, deverá ser computada como unidade a
fração igual ou superior a 0,5 (cinco décimos) e desprezada a fração
inferior a esse valor.
§ 4º O trabalhador contratado por outras formas de contrato de
trabalho, uma vez dispensado, não poderá ser recontratado na
modalidade do programa PRIORE pelo mesmo empregador pelo
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data de dispensa,
ressalvado o disposto no §2º do art. 20 desta Lei.
§ 5º O trabalhador contratado pelo PRIORE, uma vez dispensado
sem justa causa, poderá ser recontratado nessa mesma modalidade,
por uma única vez, desde que a duração do contrato anterior tenha
sido igual ou inferior a 180 (cento e oitenta) dias.
§ 6º Fica assegurado às empresas que, em abril de 2021, apurarem
quantitativo de empregados inferior a, no mínimo, 30% (trinta por
cento) em relação ao total de empregados registrados em abril de
2020, o direito de contratar na modalidade do programa PRIORE,
observado o limite previsto no § 1º e independentemente do disposto
no caput deste artigo.
Art. 21 Poderão ser contratados na modalidade estabelecida por esta
lei, os trabalhadores com salário-base mensal de até um salário
mínimo e meio.
Parágrafo único. É garantida a manutenção do contrato pelo
programa PRIORE quando houver aumento salarial, após 12 (doze)
meses de contratação, limitada a isenção das parcelas especificadas
no art. 27 desta Lei ao teto fixado no caput deste artigo.
Art. 22 Os direitos previstos na Constituição Federal são garantidos

aos trabalhadores contratados pelo programa PRIORE.
Parágrafo único. Os trabalhadores a que se refere o caput deste
artigo gozarão dos direitos previstos na Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943, e nas convenções e nos acordos coletivos da categoria a que
pertençam naquilo que não for contrário ao disposto nesta Lei.
Art. 23 O Contrato realizado por meio do PRIORE será celebrado
por prazo determinado, por até 24 (vinte e quatro) meses, a critério
do empregador.
§ 1º O contrato celebrado em face da presente lei poderá ser
utilizado para qualquer tipo de atividade, transitória ou permanente;
§ 2º O disposto no art. 451 da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, não se aplica aos contratos celebrados
no âmbito desta lei;
§ 3º O contrato celebrado na modalidade estabelecida no PRIORE,
será convertido automaticamente em contrato por prazo
indeterminado quando ultrapassado o prazo estipulado no caput
deste artigo e passarão a incidir, a partir da data da conversão, as
regras do contrato por prazo indeterminado previsto na CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
afastadas as disposições previstas nesta Lei.
Art. 24 Ao final de cada mês ou de outro período de trabalho
acordado entre as partes, desde que inferior a um mês, o empregado
receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas:
I – remuneração;
II – décimo terceiro salário proporcional; e
III – acréscimo de 1/3 (um terço) de férias.
§ 1º A indenização sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS), prevista no art. 18 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de
1990, poderá ser paga, por acordo entre empregado e empregador,
de forma antecipada, mensalmente ou em outro período de trabalho
acordado entre as partes, desde que inferior a um mês, com as
parcelas a que se refere o caput deste artigo.

§ 2º A indenização de que trata o § 1º deste artigo será paga sempre
pela metade, e o seu pagamento será irrevogável,
independentemente do motivo de dispensa do empregado, mesmo
que por justa causa, nos termos do art. 482 da CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
Art. 25. No contrato celebrado, nos termos da presente lei, a alíquota
mensal relativa aos depósitos para o FGTS de que trata o art. 15 da
Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, será de 8% (oito por cento),
independentemente do valor da remuneração.
Art. 26. A duração da jornada diária de trabalho para contatos
celebrados no âmbito da presente lei, poderá ser acrescida de horas
extras, em número que não exceda 2 (duas) horas, desde que
estabelecido por convenção ou acordo coletivo de trabalho.
§ 1º A remuneração da hora extra será, no mínimo, 50% (cinquenta
por cento) superior à remuneração da hora normal.
§ 2º É permitida a adoção de regime de compensação de jornada por
meio de convenção ou acordo coletivo de trabalho.
§ 3º O banco de horas poderá ser pactuado por convenção ou acordo
coletivo de trabalho, desde que a compensação ocorra no período
máximo de 6 (seis) meses.
§ 4º Na hipótese de rescisão do Contrato na modalidade sem que
tenha havido a compensação integral da jornada extraordinária, o
trabalhador terá direito ao pagamento das horas extras não
compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração a que faça
jus na data da rescisão.
§ 5º No caso de estudantes que frequentem o ensino regular em
instituições de educação superior, de ensino profissional e de ensino
médio, a duração da jornada de trabalho poderá ser reduzida,
mediante acordo individual tácito ou escrito.
Art. 27 Ficam as empresas isentas das seguintes parcelas incidentes
sobre a folha de pagamentos dos contratados na modalidade de
contratação por meio do programa PRIORE:
I – contribuição previdenciária prevista no inciso I do caput do art.
22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

II – contribuição social destinada ao:
a) Serviço Social da Indústria (SESI), de que trata o art. 3º do
Decreto-Lei nº 9.403, de 25 de junho de 1946;
b) Serviço Social do Comércio (SESC), de que trata o art. 3º do
Decreto-Lei nº 9.853, de 13 de setembro de 1946;
c) Serviço Social do Transporte (SEST), de que trata o art. 7º da Lei
nº 8.706, de 14 de setembro de 1993;
d) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), de que
trata o art. 4º do Decreto-Lei nº 4.048, de 22 de janeiro de 1942;
e) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), de que
trata o art. 4º do Decreto-Lei nº 8.621, de 10 de janeiro de 1946;
f) Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT), de
que trata o art. 7º da Lei nº 8.706, de 14 de setembro de 1993;
g) Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(SEBRAE), de que trata o § 3º do art. 8º da Lei nº 8.029, de 12 de
abril de 1990;
h) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), de
que trata o art. 1º do Decreto-Lei nº 1.146, de 31 de dezembro de
1970;
i) Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), de que trata o
art. 3º da Lei nº 8.315, de 23 de dezembro de 1991; e
j) Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
(SESCOOP), de que trata o art. 10 da Medida Provisória nº 2.16840, de 24 de agosto de 2001.
Art. 28. Na hipótese de extinção dos contrato sob a modalidade do
programa PRIORE serão devidas as seguintes verbas rescisórias,
calculadas com base na média mensal dos valores recebidos pelo
empregado no curso do respectivo contrato de trabalho:
I – a indenização sobre o saldo do FGTS, observado o § 1º do art. 24
desta Lei; e
II – as demais verbas trabalhistas que lhe forem devidas.
Art. 29. Não se aplica ao contrato celebrado por meio do programa

PRIORE a indenização prevista no art. 479 da CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, mas se aplica a cláusula
assecuratória do direito recíproco de rescisão prevista no art. 481 da
referida Consolidação.
Art. 30. Os contratados por meio do programa PRIORE poderão
ingressar no Programa Seguro-Desemprego, desde que preenchidos
os requisitos legais e respeitadas as condicionantes previstas no art.
3º da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990.
Art. 31. Os trabalhadores contratados através do PRIORE receberão
prioritariamente ações de qualificação profissional, conforme
disposto em ato do Ministério da Economia, a ser publicado em 90
(noventa) dias, contados da data de publicação desta Lei.
§ 1º O regulamento poderá disciplinar os termos pelos quais as
isenções previstas no inciso II do caput do art. 27 desta Lei serão
dispensadas, mediante oferecimento gratuito de qualificação
profissional aos trabalhadores contratados na modalidade do
programa PRIORE.
§ 2º A qualificação profissional prevista no § 1º deste artigo será
orientada para as necessidades produtivas dos empregadores, com
ênfase no uso de ensino a distância e de plataformas digitais, e
estará vinculada ao treinamento no local de trabalho e nas
atividades realizadas pelo empregado.
§ 3º Ato do Ministério da Economia disciplinará a carga horária da
qualificação profissional prevista no §1º deste artigo e sua
compensação dentro da jornada de trabalho.
§ 4º A participação do empregado em treinamento ou em ensino a
distância disponibilizado pela empresa fora da jornada de trabalho
normal não será considerada tempo à disposição do empregador
nem será computada na duração da jornada, salvo estipulação das
partes em contrário.
Art.32. Para fins do disposto nesta Lei, é facultado ao empregador
comprovar perante a Justiça do Trabalho acordo extrajudicial de
reconhecimento de cumprimento das suas obrigações trabalhistas
para com o trabalhador, nos termos do art. 855-B da CLT, aprovada
pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943.

Art. 33. Fica permitida a contratação de trabalhadores pela
modalidade do programa PRIORE no período de 28 de abril de 2021
a 28 de abril de 2023.
§ 1º Fica assegurado o prazo de contratação de até 24 (vinte e
quatro) meses, nos termos do art. 23 desta Lei, ainda que o termo
final do contrato seja posterior a 28 de abril de 2023.
§ 2º Se houver infração dos limites estabelecidos no art. 20 desta
Lei, o contrato de trabalho por meio do programa PRIORE, será
transformado automaticamente em contrato de trabalho por prazo
indeterminado.
§ 3º As infrações do disposto neste Capítulo serão punidas com a
aplicação de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 10.000,00 (dez
mil reais), observados o porte econômico do empregador infrator
pessoa física ou do estabelecimento infrator e o número de
empregados em situação irregular.
Art. 34. É vedada a contratação por meio do programa PRIORE de
trabalhadores submetidos a legislação especial.
Parágrafo único. Será permitida a utilização do programa PRIORE
no trabalho rural, de que trata a Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973,
excluída essa possibilidade para o contrato de safra.
Art. 35. Compete ao Ministério da Economia coordenar, executar,
monitorar, avaliar e editar normas complementares relativas ao
contrato celebrado através do programa PRIORE.
Art. 36. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Parágrafo único. As disposições desta Lei que vinculem receita,
concedam, ampliem ou renovem benefícios de natureza tributária
deverão respeitar o prazo de, no máximo, 5 (cinco) anos de vigência,
contado da data de entrada em vigor desta Lei.
Sala das Comissões, em 28 de abril de 2021.

Deputado CHRISTINO ÁUREO
PP/RJ

JUSTIFICATIVA

A presente Emenda Aditiva à Medida Provisória 1.045 de 27 de
abril de 2021 tem por objeto inserir o CAPÍTULO III – com o
PRIORE - Programa Primeira Oportunidade e Reinserção no
Emprego e o conjunto de artigos que o integram em aditamento ao
texto apresentado ao Parlamento. O conjunto normativo de que se
trata visa o estabelecimento de mecanismos estruturantes, linhas
e parâmetros com a finalidade de auxiliar no dinamismo da
economia nacional na superação das intercorrências decorrentes dos
efeitos deletérios da Pandemia do Coronavirus – COVID-19, por
meio da retomada na contratação de trabalhadores no mercado
formal de emprego.
Para que tenhamos uma sociedade justa e equilibrada social e
economicamente falando, é necessário que a força geradora de
riquezas possa ser recepcionada pelos segmentos produtivos por
meio de contratações formais que sirvam como alavancas do
desenvolvimento. Caso o país não disponha de ferramentas
apropriadas e vetores econômicos, adequados, para incluir os
cidadãos na massa economicamente produtiva, por certo, haverá um
desnível na distribuição de renda com consequências imprevisíveis
para o conjunto da economia e abalos sociais significativos.
No ano de 2020 e parte do ano de 2021, a matriz econômica
nacional — formada por indução das iniciativas privada e do poder
público — foi seriamente comprometida com as consequências
decorrentes da pandemia da COVID-19. Não bastassem as graves
implicações, com a mortalidade de milhares de pessoas — que já
chega ao número absurdo de quatrocentas mil vítimas —, a COVID19 teve como efeito derivado a paralisia das atividades de comércio;

da indústria; do agronegócio, do transporte, etc., com impacto direto
na sobrevida de empresas dos mais variados níveis; o desmonte do
sistema produtivo; a redução das atividades econômicas e retração
do Produto Interno Bruto – PIB, com efeito direto da perda de
centenas de milhares de postos de trabalho. Com tamanho vigor, a
desaceleração da engrenagem econômica atingiu as relações de
trabalho de forma impactante e com o arrefecimento da trajetória de
recuperação econômica que vinha se construindo no ano 2019 e a
consequente diminuição da arrecadação de tributos pelo do governo
federal. O conjunto da obra é muito ruim!
É nesta quadra adversa de retração da economia que os atores
privados e públicos devem se aliar na tomada de decisões objetivas,
caso contrário as repercussões negativas se darão plenamente ao
longo dos próximos meses e anos subsequentes com impacto direto
na vida dos cidadãos e na economia nacional. Para enfrentar as
consequências nefastas da pandemia; readquirir a confiança de
consumidores e investidores e sinalizar para a recuperação efetiva da
economia no médio e longo prazos, faz-se necessário um movimento
estrutural definitivo de espiral econômica, que possibilite a geração
de emprego e o rompimento da inércia provocada pela pandemia,
revertendo a curva do desemprego e retroalimentando a capacidade
de investimento pelo setor público. Diante do quadro retratado é
com esta finalidade que estamos apresentando a proposição de
emenda aditiva à MP 1.045/2021, com a instituição do programa
PRIORE - Programa Primeira Oportunidade e Reinserção no
Emprego, como ferramenta dinâmica da criação de empregos na
retomada do mercado de trabalho.
Neste sentido, observo que a propositura da presente EMENDA
ADITIVA se afigura necessário, ante o quadro de vulnerabilidade no
mercado de trabalho, notadamente no seguimento de trabalhadores
mais jovens — entre 18(dezoito) e 29 (vinte e nove) anos — e na faixa
etária superior aos 55 (cinquenta e cinco) anos de idade. Ter a
disposição para contribuir com o governo federal na apresentação de
mecanismos simples, mas efetivos de solução para as graves
intercorrências, é antes do dever de atuação parlamentar, mas
sobretudo, a chance de possibilitar o acolhimento das pessoas com
menor qualificação, escolaridade e remuneração que estão situadas

na faixa de concentração dos mais elevados índices de desemprego e
informalidade. Noutro sentido esta proposição vai ao encontro de
quem deixou o mercado de trabalho sem a possibilidade de retorno
para cumprir o ciclo necessário para sua aposentadoria que são os
integrantes da denominada “economia prateada”. É adequado,
portando, que, em razão do ciclo econômico desafiador que o País
atravessa — principalmente e em face das consequências
devastadoras para o mercado de trabalho produzidas pela Pandemia
do Coronavirus (Convid-19) — que sejam as medidas estruturantes
articuladas e implementadas, com vistas à inserção no mercado de
trabalho duma parcela considerável da população com mais
dificuldade de se empregar ou voltar formalmente ao mercado de
trabalho.
Com relação ao desemprego dos jovens, importante destacar
conteúdo técnico contido na matéria do jornal Folha de São Paulo
em 31/10/2020, sob o título: “Descolamento do desemprego dos
jovens bate recorde” e na linha fina: — Vários indicadores e
pesquisas mostram uma diferença histórica entre a taxa média e a
de jovens de 18 a 24 anos — demonstra com dados e evidência da
necessidade da imediata tomada de providência para a reversão do
quadro que se apresenta para conter o êxodo dos mais jovens do
mercado formal. Vejamos a matéria para uma melhor ilustração das
motivações para a esta proposição legislativa:
“A pouca experiência laboral faz com que jovens enfrentem piores
condições no mercado de trabalho do que seus pares mais velhos.
Essa tendência histórica e universal ganhou contornos dramáticos
no Brasil dos últimos anos.
A sucessão de crises econômicas e políticas vivida pelo país nesta
década levou a desvantagem e a vulnerabilidade da população na
faixa dos 20 anos a patamares recordes, capturados por vários
indicadores.
A diferença entre a taxa de desemprego dos jovens de 18 a 24 anos
e da média dos brasileiros ativos atingiu 16,4 pontos percentuais
no segundo trimestre deste ano, em meio à pandemia do
coronavírus.

Iniciada em 2012, a série histórica da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Contínua nunca havia registrado uma
distância tão grande entre os dois indicadores.
Embora o desemprego tenha aumentado para todos entre abril e
junho, para a faixa etária de 18 a 24 anos ele atingiu 29,7% contra
13,3% para a média da população ativa.

Outro indicador muito acompanhado por especialistas em
mercado de trabalho é a chamada taxa de participação.
Esse índice é o resultado da soma entre todos os trabalhadores
ocupados e aqueles que buscam um emprego dividida pelo
total de pessoas em idade ativa (acima de 14 anos). Ele oferece
uma medida do aproveitamento da mão de obra potencial do
país.
O aumento da taxa de participação feminina nos mercados de
trabalho de diversos países nas últimas décadas é, por
exemplo, celebrado como um passo na direção de uma maior
equidade de gênero.
A pandemia derrubou esse indicador para o mercado de
trabalho de forma geral no Brasil. Entre janeiro e março de
2020, 61% dos brasileiros em idade ativa estavam ocupados ou
buscando uma vaga. No segundo trimestre, essa parcela
recuou para 55,3%.
A diferença entre taxa de desemprego da população de 18 a
24 anos e a média do mercado nunca foi tão alta*:
1º tri.2012: No início de 2012, a taxa de desocupação dos jovens era 16,4%
contra 7,9% da média da população;
1º tri.2017: Com a recessão, a desocupação jovem atinge 28,7% contra 13,7%
do mercado;
2º tri.2020: No auge da pandemia, o desemprego entre aqueles com 18 a 24
anos chega a 29,7%, mais do que o dobro da média de 13,3%;
*Os dados da PNAD Contínua abrangem tanto os vínculos trabalhistas do
mercado formal quanto do informal Fonte: PNAD Contínua T rimestral (IBGE)

A fatia de jovens ocupados já vinha se distanciando da
média da população ativa, essa desvantagem, agora,
atingiu um recorde de 5,7 pontos percentuais*
*Os dados da PNAD Contínua abrangem tanto os vínculos trabalhistas do
mercado formal quanto do informal Fonte: PNAD Contínua T rimestral (IBGE)

Embora a taxa de participação –que engloba ocupados e os
que buscam trabalho– tenha caído para todos os grupos,
entre jovens ela despencou*
Grupos de trabalhadores sob diferentes critérios, em %
1º tri 20202º tri 2020
18 a 24 anos
68,8
Ensino médio completo
63,3
Ensino superior incompleto
62,6
Ensino fundamental completo
46,5
25 a 39 anos
81,8
Ensino médio incompleto
43,5
Ensino fundamental incompleto
40,5
Mulheres
52,1
Total
61,0
Homens
70,8
40 a 59 anos

73,1
14 a 17 anos
18,2
Ensino superior completo
76,4
Sem instrução e menos de 1 ano de estudo
20,7
60 anos ou mais
23,2
* Os dados da PNAD Contínua abrangem tanto os vínculos trabalhistas do
mercado formal quanto do informal Fonte: PNAD Contínua T rimestral (IBGE)

Embora a taxa de participação –que engloba ocupados e os
que buscam trabalho– tenha caído para todos os grupos,
entre jovens ela despencou*
Queda, em pontos percentuais
18 a 24 anos
-8,9
Ensino médio completo
-7,1
Ensino superior incompleto
-6,7
Ensino fundamental completo
-6,5
25 a 39 anos
-6,4
Ensino médio incompleto
-6,0
Ensino fundamental incompleto
-5,9
Mulheres
-5,8

Total
-5,7
Homens
-5,3
40 a 59 anos
-4,9
14 a 17 anos
-4,8
Ensino superior completo
-4,2
Sem instrução e menos de 1 ano de estudo
-4,1
60 anos ou mais
-2,5
* Os dados da PNAD Contínua abrangem tanto os vínculos trabalhistas do
mercado formal quanto do informal Fonte: PNAD Contínua T rimestral (IBGE)

Entre mulheres, o indicador caiu de 52,1% para 46,3%. O recuo de
5,8 pontos percentuais ficou um pouco acima da queda de 5,3
pontos percentuais da taxa de participação masculina, que foi de
70,8% para 65,5%.
Nenhum grupo —nos recortes por idade, escolaridade e gênero—
foi mais afetado do que os jovens de 18 a 24 anos, cuja taxa de
atividade no mercado de trabalho despencou quase nove pontos
percentuais, de 68,8% para 59,9%. Parte dessa queda se explica
porque as demissões dos brasileiros nessa faixa etária dispararam.
Metade dos potenciais trabalhadores de 18 a 24 anos do país
estavam ocupados no início deste ano. Entre abril e junho, esse
indicador havia recuado para 42,2%.
A queda de oito pontos percentuais no nível de ocupação dos jovens
também superou a diminuição de 5,6 pontos percentuais
amargada pela população ativa como um todo.

Embora a pandemia tenha sido um golpe duro sobre os
trabalhadores mais novos, os indicadores revelam que a
desvantagem deles em relação à média do mercado já vinha
aumentando gradativamente muito antes da Covid-19.
No início de 2012, o nível de ocupação dos trabalhadores então na
casa dos 20 anos era, ligeiramente, maior do que a registrada pela
média dos brasileiros em idade ativa.
Naquele momento, o mercado de trabalho vivia o boom iniciado em
meados da década anterior. Esse cenário mudou após a eclosão da
recessão de 2014 que atingiu o universo laboral em cheio a partir
de 2015.
Embora o período de contração da economia tenha terminado em
2016, ele foi seguido por um triênio de expansão pífia da atividade,
que, em 2020, dará lugar a uma nova recessão na esteira da
pandemia.
Se em momentos de expansão as empresas estão mais dispostas a
correr riscos, contratar jovens potencialmente inovadores e
investir em seu treinamento, nas crises, a necessidade de cortar
custos eleva o conservadorismo dos empregadores.
Perda de espaço dos jovens no mercado formal de trabalho
tem ocorrido de forma gradual e contínua*
*As estatísticas da Rais se restringem ao mercado formal Fonte: Relação Anual
de Informações Sociais (Rais)

Com a crise recente, fatia de jovens de 20 a 24 anos que
não estuda nem trabalha bateu recorde*
* Os dados da PNAD Contínua abrangem tanto os vínculos trabalhistas do
mercado formal quanto do informal Fonte: FGV Social a partir dos
microdados da PNAD Contínua.

Segundo especialistas, os sete anos de conjuntura econômica
adversa do país têm afetado o ânimo dos jovens.
Um sinal disso é que a parcela da população de 20 a 29 anos que
não trabalha nem estuda atingiu um nível recorde no segundo

trimestre deste ano, segundo dados compilados pela equipe do
economista Marcelo Neri, diretor do FGV Social.
Para a faixa etária de 20 a 24, a fatia dos chamados “nem nem”
saltou de 26% no início de 2012 para 35% entre abril e junho de
2020. Essa alta indica que a brutal queda na taxa de participação
dos mais jovens no mercado de trabalho não se explica apenas pela
onda de demissões, mas também porque muitos simplesmente
desistiram de buscar uma vaga.
“Nas crises, até o diploma de conclusão de um ciclo educacional
perde parte do efeito de bilhete premiado que garante salários
maiores. Isso contribui para um maior desalento dos jovens”, diz
Neri.
GERAÇÃO VAI
ESPECIALISTAS

SOFRER

‘EFEITO

CICATRIZ’,

DIZEM

Pesquisas acadêmicas mostram que a estreia no mundo do
trabalho em períodos de recessão traz consequências negativas que
podem perdurar por anos, quando não por toda a vida. Não por
acaso, os pesquisadores batizaram esse fenômeno de efeito cicatriz.
Um dos estudos seminais sobre esse tema foi feito pela norteamericana Lisa Kahn, que atuou como conselheira do ex-presidente
Barack Obama. A acadêmica analisou a evolução, por duas
décadas, da carreira de homens brancos que se formaram antes e
depois da crise que afetou a economia dos Estados Unidos no início
dos anos 1980.
O trabalho indica que os profissionais que se graduaram no auge
da crise registraram perdas de renda persistentes relativas a
trabalhadores que conseguiram seus diplomas em períodos de
expansão, anteriores ou posteriores.
Análises semelhantes feitas para outros países como Canadá e
Austrália encontraram o mesmo efeito.
A hipótese do efeito duradouro das crises econômicas sobre jovens
trabalhadores foi testada recentemente também para o Brasil pelos

pesquisadores Paulo José Mencacci Costa, Naercio Menezes Filho e
Bruno Komatsu, do Insper.
A partir de dados dos censos demográficos, os três economistas
analisaram várias gerações que, ao chegar perto dos 20 anos,
viviam em municípios que enfrentavam distintas situações
econômicas. Eles descobriram que a aproximação dessa idade em
momentos de crise deixou cicatrizes na trajetória laboral dos
jovens.
Os cálculos mostram que gerações que começam a trabalhar em
um momento em que o desemprego dobra de patamar terão eles
próprios, em média, uma taxa de desocupação futura 1,39% maior.
Os pesquisadores também encontraram um impacto negativo na
renda futura desses profissionais.
Segundo Menezes, embora seja significativo do ponto de vista
estatístico, os efeitos de entrar no mercado de trabalho em
momentos de recessão não chegam a ser catastróficos.
“Há outros fatores, como diferenças no nível de escolaridade, que
têm um impacto muito maior na renda e na empregabilidade”.
Porém, ressalta o acadêmico, a longa duração da crise brasileira
nesta década poderá acarretar prejuízos mais significativos do que
os aferidos por eles para a juventude atual.
“Os jovens, quando saem da escola, precisam experimentar várias
ocupações para saber em que, efetivamente, são bons”, diz.
“Quando ele encontra o que gosta, se torna mais produtivo e passa
a ganhar mais”.
Em um mercado de trabalho restritivo, as chances para
experiências diversas diminuem.
“Os últimos tempos têm sido difíceis. Neste ano, em particular, não
há shows, restaurantes, atividades culturais, novos empregos em
empresas”, afirma Menezes.
O mercado de trabalho emite sinais da persistência com que os
jovens têm sido prejudicados por essa conjuntura econômica
adversa.

Em 2002, 19% dos postos com carteira assinada do Brasil eram
ocupados por trabalhadores de 18 a 24 anos. Dados da Rais
(Relação Anual de Informações Sociais) divulgados na última
semana mostram que, em 2019, essa fatia havia caído para 13,1%.
No mesmo período, a participação dos profissionais de 50 a 64
anos no estoque de vagas do mercado formal subiu de 10,5% para
17%.
O fato de que a população brasileira, em média, envelheceu ao
longo desse período ajuda a explicar essa tendência. Mas a
demografia não parece ser o único fator por trás dessa mudança.
A parcela de vagas formais ocupadas por trabalhadores de 25 a 29
anos caiu de 16,6% para 13,4% entre 2002 e 2019. Esse recuo —de
três pontos percentuais— foi a metade do amargado pelos
profissionais de 18 a 24 anos.
O número de brasileiros de 18 a 24 anos, porém, ainda cresce um
pouco no país, já a população de 25 a 29 começou a encolher. Ou
seja, se fosse apenas pela demografia, a queda da presença relativa
do segundo grupo etário no mercado formal deveria ter sido maior
do que a do primeiro.
Para especialistas, apesar da conjuntura desfavorável, há alguns
sinais positivos que podem levar os jovens brasileiros a reverter os
prejuízos que têm sofrido agora.
Neri destaca o aumento da escolaridade. “Mesmo nesse período
recente mais difícil, o número de anos de estudo dos mais jovens
continua aumentando”, diz. A preocupação, segundo ele, é que o
fechamento das escolas imposto pela pandemia prejudique essa
tendência ao causar uma alta da evasão escolar.
“Por isso, é crucial que a política pública foque em evitar que
crianças e jovens que tiveram maior dificuldade em manter o
vínculo com a escola em 2020 desistam de estudar”.
Menezes, do Insper, concorda que incentivos tanto para que a
evasão não aumente agora quanto para que os jovens continuem
aumentando sua escolaridade são fundamentais.

“A melhor política pública para mitigar os efeitos desses anos de
crise sobre os jovens é o incentivo, inclusive por meio de crédito,
para que eles continuem estudando”.
“O retorno salarial garantido por uma maior escolaridade,
principalmente pelo ensino superior, ainda é enorme no Brasil”,
conclui o economista.”
Dito isto, vejamos o impacto da crise econômica nos postos de
trabalho dos trabalhadores com mais de 50 anos. Para tanto, trago
ao conhecimento do parlamento alguns dados substantivos colhidos
na matéria “Trabalhador com mais de 50 anos ocupava 80% das
vagas eliminadas” também publicada no jornal Folha de São Paulo,
do dia 31/10/2020. Vejamos a matéria que traduz o sentimento
vivido pelos integrantes da ‘economia prateada’:
“Quando chegou a São Paulo em 1981, vindo da Paraíba, Josinaldo
Ladislau dos Santos não imaginou que estaria em vias de
completar 60 anos sem emprego e com poucas esperanças de
voltar à ativa.
Com 32 anos de trabalho com carteira assinada, ele ainda não tem
direito à aposentadoria pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro
Social). Tampouco consegue se manter no mercado. Há pelo menos
quatro anos, só tem conseguido bicos, ora como faxineiro, ora
como porteiro ou serviços gerais.
O trabalho em edifícios é o que Josinaldo melhor conhece —são pelo
menos dez anos dedicados à função de zelador.
Neste ano, conseguiu ficar 30 dias em um prédio na região de
Higienópolis, região de classe média alta na capital paulista.
“Estava em cima, no prédio, olhei todos aqueles prédios, um monte.
Fiquei me perguntando: ‘Não é possível que nenhum tenha um
emprego para mim’”, afirma.
Por lei, Josinaldo ainda não é um idoso. Ele tem 58 anos. Para ele,
porém, a idade é o principal empecilho na conquista de uma vaga.
“Pessoal vê os cabelos brancos e acha que a gente não serve mais.”

A pandemia, segundo ele, agravou a situação. Os idosos são
considerados grupos de risco em caso de contaminação pelo
coronavírus. Há ainda a crise econômica decorrente da situação de
saúde.
A tecnologia, vista como aliada em funções mais qualificadas, para
o trabalho de Josenildo é uma ameaça. Em um edifício onde
trabalhou por pouco mais de três anos, o contrato da
terceirizadora foi substituído por controle de acesso por biometria.
“A gente olha para um lado, olha para o outro, o tempo passa. A
gente vai perdendo o gosto. Quer trabalhar, mas não tem.
O mercado de trabalho ficou muito difícil pra gente”, diz.
O desânimo de Josinaldo quanto à disponibilidade de vagas para
trabalhadores mais velhos se confirma pelas estatísticas e, de fato,
se agravou com a pandemia.
Neste ano, até o mês de setembro, 438,1 mil postos de emprego
foram eliminados para quem tem a partir de 50 anos. Quando se
consideram todas as faixas etárias, o saldo negativo é de 558,5 mil
vagas.
Enquanto as demais faixas etárias começam a ter a criação de
empregos formais, segundo o Caged (Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados), os mais velhos veem a aceleração
de um número de demissões muito superior ao de contratação.
Com isso, em 2020, quase oito de cada dez vagas eliminadas eram
ocupadas por trabalhadores com mais de 50 anos.
Mesmo em setembro, quando o saldo mensal ficou positivo em 313
mil vagas —o melhor resultado para o mês desde 1992— os que
estão nessa faixa etária perderam vagas.
A falta do emprego formal não é trágica para esses trabalhadores
somente pela falta da renda. Mesmo que tenham décadas de
contribuição à Previdência, ainda não há aposentadoria pelo INSS.
Em 2020 entraram em vigor as novas regras para a concessão do
benefício, que incluem períodos de transição, mas que exigirão dos
trabalhadores mais tempo na ativa antes da aposentadoria.

Quando se olha para aqueles com mais de 60 anos, a pesquisadora
Ana Amélia Camarano, do Ipea (Instituo de Pesquisa Econômica
Aplicada), destaca que a renda dos idosos é importante na
composição orçamentária de 62,5 milhões de domicílios no país.
A maior parte dessa renda vem de aposentadorias e pensões. Os
rendimentos do trabalho, porém, não são desprezíveis, pois
representam 34,8% do total de valores.
Entre o primeiro e o segundo trimestres deste ano, levantamento
feito pela pesquisadora com base em dados da Pnad (Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios),do IBGE, mostra que 600 mil
trabalhadores com mais de 60 anos perderam ocupação e
continuam desempregados.
Outro 600 mil desistiram de tentar nova vaga. “Em parte porque
eles estão com medo de se expor e em parte pelo preconceito dos
empregadores. Você fala em grupo de risco e isso gera um
barreira. E ainda existem os outros preconceitos que já existiam”,
diz.
E a desocupação acaba sendo mais do que um problema
passageiro. “A pandemia agrava ainda mais a situação, até porque
essas pessoas estão ficando muito tempo fora do mercado de
trabalho. Quanto mais tempo fora, mais difícil é voltar”, diz Ana
Amélia.
Para Luciana Fontes, superintendente do Cebrac (Centro Brasileiro
de Cursos) e dona de uma agência de empregos, a resistência das
empresas a trabalhadores mais velhos está ligada às restrições
sanitárias, mas também a uma falta de entendimento quanto às
possibilidade de ter esse funcionário nos quadros.
No Cebrac, diz, mais trabalhadores na faixa dos 40 anos buscam
cursos para que possam se reciclar ou se preparar para a
necessidade de ter alternativas à ocupação atual. O curso de
manutenção de celulares e computadores é procurado
principalmente por homens acima de 55 anos.
“Eles veem a possibilidade de uma renda rápida se for necessário”,
afirma.

A busca por cursos demonstra interesse em atualização e sempre
foi importante, mas ficou mais relevante na pandemia, diz a
gerente sênior da Catho, Bianca Machado.
“Esse é um dos pontos que os recrutadores vão perguntar: ‘Quais
cursos você fez no distanciamento social?’”.
Para ela, a resistência na contratação de mais velhos é um efeito do
fator grupo de risco. “Mas a gente acredita que a recolocação vai
ser aquecida pela necessidade de experiência. A senhoridade é um
contraponto muito importante para as organizações.”
Com 55 anos, Elza Goes da Silva está prestes a concluir um curso
de assistente administrativo. Com o que aprendeu, diz não ter
grandes esperanças em conseguir uma colocação. “Quem é que vai
arrumar emprego de aprendiz depois dos 50? Eu sou aprendiz né?”
No entanto, Elza afirma que o conhecimento adquirido e as aulas
de desenvolvimento pessoal expandiram seus horizontes: agora ela
quer ser terapeuta holística.”
As duas matérias acolhidas na íntegra — pela substância e
rememorando o drama vivido principalmente no ano de 2020 e se
espraiando para 2021 — traduzem em números e em fatos o clamor
que unem jovens e trabalhadores mais velhos no mesmo dilema: a
falta de postos de ocupação para atender aos anseios e prover suas
famílias com o necessário para garantia dos compromissos da Carta
Constitucional, de uma vida digna aos brasileiros.
Adicionalmente, verificam-se a necessidade de ajustes pontuais e
cirúrgicos na legislação trabalhista e previdenciária como forma de
adequação ao esforço de encaminhar soluções urgentes para as
questões estruturais que impedem a dinâmica produtiva do setor
público e privado, enfraquecendo dramaticamente o ritmo de
abertura de postos de trabalho e geração de renda. Com efeito, é
necessário registrar que as ações visando a abertura do mercado de
trabalho ao jovem não são uma novidade no País. Podemos recordar
esforços realizados anteriormente como o Programa Nacional de
Estímulo ao Primeiro Emprego para os Jovens – PNPE, introduzido
pela Lei nº 10.748, de 22 de outubro de 2003 e depois substituídos

pela Programa Nacional de Inclusão de Jovens, criado pela Lei nº
11.692, de 10 de junho 2008-Projovem. Na verdade, podemos ir
além no passado e voltar ao surgimento da Consolidação das Leis do
Trabalho, em 1943, que trouxe com ela a regulamentação do
contrato de aprendizagem e criando os Serviços Nacionais de
Aprendizagem, posteriormente modificado por sucessivas reformas
legislativas, até os dias de hoje. Foram intervenções importantes e
necessárias a seu tempo, porém, tinham em comum a visão de
enfrentar os problemas de empregabilidade do jovem pelo viés da
imposição de obrigações contratuais semelhantes ao do trabalhador
maduro, quotas e encargos financeiros, legais e burocráticos.
O diagnóstico sobre os principais problemas do mercado de trabalho
do jovem permanece os mesmos: qualificação profissional e
oportunidades para auferir experiência. No entanto, a experiência
com as medidas legislativas e programas já desenvolvidos nos
recomendam prestar a atenção em outros aspectos e indicam outras
abordagens para o problema. A taxa de desemprego dos
trabalhadores jovens é o dobro da taxa de desemprego para os
demais grupos de trabalhadores. Dependendo da faixa que se tome
em consideração a taxa de desocupação é absurda. Entre os jovens
14 e 17 anos por exemplo, ela chega a 42%. Justamente a faixa etária
sobre a qual se levanta a proibição de qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz.
Entendemos as razões que levaram à essa proteção legislativa em
torno do trabalhador jovem. Porém, é preciso considerar que se trata
de um tipo de trabalhador que já enfrenta barreiras naturais.
Capacitar uma pessoa para o mercado trabalho custa caro, por isso o
mercado busca trabalhadores com mais experiência. E não só a
educação formal e instrução profissional capacitam os
trabalhadores. O desenvolvimento pessoal e as vivências no
ambiente de trabalho também ensinam muito. Trata -se de ter
experiência na vida e no trabalho. Em relação a isso a pouco idade
do jovem é um passivo natural para ele. Esse passivo faz do jovem
um trabalhador mais caro, porque necessita de tempo e
investimento para produzir e menos produtivo. Por isso, são os
últimos a serem contratados nos ciclos de alta da economia e os
primeiros a serem demitidos nos ciclos recessivos.

Note-se que esse não é um problema apenas dos brasileiros.
Também nos países de economias desenvolvidas as taxas de
desemprego entre a população mais jovem tendem a dobro da taxa
de desemprego da população em geral. Trata -se, pois, de um
problema estrutural do mercado de trabalho economia e nos parece
de todo recomendável introduzir ferramentas de estímulo ao
emprego de jovens compatíveis com os fundamentos da economia.
Desse modo a apresentação deste Projeto de Lei nos parece trazer
uma abordagem bastante inovadora e fundamentada nas bases da
atividade econômica. Empregadores reagem positivamente a
incentivos para investir. Crescimento econômico é o maior e mais
óbvio incentivo entre todos, porém o crescimento depende de
remoção de barreiras aos investimentos e da estabilidade e da
confiança. A imposição de encargos e o levantamento de barreiras
são por oposição os maiores desincentivos para o empreendimento.
Não é incomum que mesmo diante da oferta de incentivos
financeiros, os empreendedores reajam negativamente se tais
incentivos vêm atrelados a um cipoal burocrático. Poucas coisas
causam mais dano ao investimento do que o emaranhado de regras e
a pesada burocracia.
Sobre o público alvo da proposição — jovem entre 18 e 29 anos —
como já manifestado anteriormente, entendemos que a modalidade
contratual simplificada pode representar um alívio momentâneo
também para o mercado de trabalho das pessoas com mais de 55
anos, que denominamos de “economia prateada”. São também
elevados os níveis de desemprego dessa faixa etária e bastante
conhecidas as barreiras estruturais próprias desse grupo no acesso
ao mercado de trabalho. Some-se a isso, que foi a esse grupo que
coube o quinhão mais pesado no esforço de equilíbrio das contas
públicas, traduzido na reforma Previdenciária recém-aprovada pelo
Congresso Nacional. O adiamento da aposentadoria e o quadro de
desemprego elevado, fruto de uma economia que ainda aguarda uma
retomada consistente, nos parece um fardo pesado para essa geração
e justo propor sua inclusão no programa. A proposição visa propiciar
alívio imediato no drama do desemprego dos trabalhadores — em
destaque — e a recolocação no contexto da Previdência Social, como
contribuintes, de forma a não postergar o atingimento do número de

contribuições necessárias para a meritória aposentadoria. Com isso,
incluímos neste Projeto de Lei a possibilidade de contratação das
pessoas com cinquenta e cinco anos ou mais, que estejam sem
vínculo formal de emprego, nas mesmas condições simples, diretas,
objetivas e flexíveis pensadas para a contratação dos trabalhadores
mais jovens. Deste modo, evitamos burocratizar ou onerar os meios
de pagamento das referidas contratações. Ademais a inclusão trará
benefícios ao trabalhadores mais idosos e não prejudicará a absorção
dos jovens, de vez que as projeções e estudos realizados indicam que
a reserva de 20% de novos postos de trabalho, calculados sobe a base
de empregados em outubro de 2019, é suficiente para absorver os
dois grupos em proporção de suas respectivas taxas de desemprego.
Observamos, que o programa o PRIORE - Programa Primeira
Oportunidade e Reinserção no Emprego, em análise como EMENDA
ADITIVA à MP 1.045/2021, se destaca por combinar incentivo
financeiro com simplicidade das regras e a diminuição da
burocracia. Eis o ponto que nos parece diferencial e nos anima a
aguardar bons resultados à frente. Assim, esta proposição se
fundamenta na substancial desoneração dos encargos sobre a folha
de pagamento, na simplificação das normas contratuais trabalhistas
e da abertura plena do mercado ao jovem entre 18 e 29 anos e para
os maiores de 55 anos. Entendemos que as bases da proposição
estão suportadas na simplificação das normas e a clareza dos
benefícios e das obrigações são as diretrizes do programa. Observo
finalmente, que a flexibilidade e a desoneração da modalidade visam
garantir aos empregadores regras simples e claras, fáceis de
entender e abrangentes. Não se trata de retirar direitos, trata -se de
dar um mínimo a quem hoje nada tem e sofre na informalidade ou
na desocupação.
É nesse sentido que apoiamos a desoneração da folha de
pagamentos como meio de se alcançar um número elevado de novas
contratações com aquecimento do mercado de trabalho. Nós a
vemos como uma medida assertiva e um recado claro aos
empregadores, para que voltam a empregar, ofertando-lhes um
instrumento simples e confiável, sem armadilhas jurídicas, sem ônus
e encargos que lhes embarace o empreendimento. Entendemos,

portanto, que redução dos encargos funcionará efeito pedagógico
nas contratações.
O que se propõe e que será objeto de muitas discussões no âmbito
desta Casa Legislativa, é a modernização nas relações de trabalho
com a consequente geração de novos postos de ocupação
contribuindo diretamente para a redução da chaga do desemprego
que atinge os segmentos produtivos do País, evitando-se a depressão
social que se afigura num horizonte muito próximo.
Por fim ao solicitar o apoio dos meus ilustre pares, para a aprovação
desta EMENDA ADITIVA à MP 1.045/2021, com reforço no
entendimento que, uma vez acolhida, estaremos disponibilizando os
meios apropriados para empregados e empregadores convergirem
em um novo momento nas relações de trabalho e com geração
formal de empregos; renda para a sustentação da economia e
dignidade para milhares de brasileiros.

Sala da Comissão, em 28 de abril de 2021.

Deputado Christino Áureo
PP/RJ
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COMISSÃO MISTA DESTINADA A APRECIAR A MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 1.045 DE 2021.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045 DE 2021

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

EMENDA N.º

Acrescente-se ao parágrafo 1o do art. 9o da Medida Provisória nº 1.045, de 27 de
abril de 2021, o seguinte inciso VII:
“Art. 9o…………………………………………………………………………………………
§ 1o………………...…………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………….
VII - poderá ser deduzida do resultado da atividade rural, como despesa paga no
ano-base, apurado na forma do art. 4º da Lei nº 8.023, de 12 de abril de 1990. (NR)”

JUSTIFICAÇÃO

A emenda tem o objetivo de permitir que a ajuda compensatória instituída
pelo artigo 9o, caput, da Medida Provisória, seja também deduzida do resultado da
atividade apurada pelos produtores e empregadores rurais.
Antes de tudo, é importante deixar claro que na apuração do imposto de
renda do produtor rural pessoa física já há uma sistemática de deduções. Contudo, o
lançamento é limitado somente às despesas de custeio de fato necessárias à
percepção dos rendimentos da atividade rural e manutenção da fonte pagadora,
relacionadas com a natureza da atividade rural exercida.

Desse modo, como também possui empregados, o produtor rural pessoa
física estará sujeito à previsão do art. 9º, caput, da MP nº 1.045 de 2021, qual seja, a
possibilidade de o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda
ser acumulado com o pagamento, por conta do empregador, de ajuda
compensatória mensal, em decorrência da redução de jornada de trabalho e de
salário ou da suspensão temporária de contrato de trabalho.
Assim, caso o empregador rural conceda a ajuda compensatória mensal, no
enquadramento previsto no artigo mencionado anteriormente, a ele deve restar a
possibilidade de deduzir esses valores no ajuste do imposto de renda (da mesma
forma que prevista, no inciso VI, para as pessoas jurídicas). Isso para atender à
possibilidade de dedução prevista no próprio Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto nº 9.580/2018).
Vale ressaltar também que a emenda proposta não gera renúncia de receita,
pois a parcela a ser deduzida da base de cálculo do imposto é originada de uma
ajuda compensatória acrescida pela própria Medida Provisória, ajuda esta que não
era percebida pelos produtores rurais antes da sua edição. Em resumo, não há
receita preexistente a ser renunciada. Destarte, pugna-se pela adequação
orçamentária e financeira da presente emenda.
Logo, sugere-se a inclusão desse novo inciso ao art. 9º prevendo a
possibilidade de dedução da ajuda compensatória mensal pelo empregador rural
pessoa física, em decorrência da redução de jornada de trabalho e de salário ou da
suspensão temporária de contrato de trabalho, prevista na Medida Provisória, na
forma como determina o art. 4º da Lei nº 8.023, de 12 de abril de 1990.

Sala da Comissão, em 29 de abril de 2021
Deputado Jose Mario Schreiner
(DEM/GO)
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ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

/

DATA
/2021

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, de 2021
Nº PRONTUÁRIO

AUTOR
DEPUTADO ANDRÉ FIGUEIREDO
TIPO
1 ( ) SUPRESSIVA

PÁGINA

2 ( ) SUBSTITUTIVA

3 ( ) MODIFICATIVA 4 (X ) ADITIVA 5 ( ) SUBSTITUTIVO GLOBAL

ARTIGO

PARÁGRAFO

INCISO

ALÍNEA

Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo na MPV nº 1.045/2021:
Art. _ O período de redução proporcional da jornada de trabalho e de salário
e de suspensão temporária do contrato de trabalho será considerado como
tempo de serviço para fins de pagamento do décimo terceiro salário e do
adicional de férias, que serão calculados com base no salário nominal do
trabalhador.

JUSTIFICATIVA
A presente emenda busca garantir que os trabalhadores que tenham seus
salários reduzidos ou seus contratos de trabalho suspensos não sejam prejudicados
financeiramente quando do recebimento do seu décimo terceiro salário e seu adicional de
férias.
Contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação desta emenda.

ASSINATURA

Brasília,

de abril de 2021.
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ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

/

DATA
/2021

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, de 2021
Nº PRONTUÁRIO

AUTOR
DEPUTADO ANDRÉ FIGUEIREDO
TIPO
1 ( X ) SUPRESSIVA

PÁGINA

2 ( ) SUBSTITUTIVA

ARTIGO

3 ( ) MODIFICATIVA 4 ( ) ADITIVA 5 ( ) SUBSTITUTIVO GLOBAL

PARÁGRAFO

INCISO

ALÍNEA

Suprima-se o § 4º do art. 23 da MPV nº 1.045/2021.

JUSTIFICATIVA
A MPV nº 1.045/2021, em seu art. 23, permite que a Caixa Econômica
Federal e o Banco do Brasil S.A. realizem o pagamento do benefício emergencial por
meio de conta digital, de abertura automática, em nome do beneficiário na hipótese de
não ser localizada conta poupança de titularidade do trabalhador.
O § 4º do art. 23, por sua vez, determina que os recursos relativos ao
benefício emergencial creditados na forma acima deverão retornar para a União quando
não movimentados no prazo de cento e oitenta dias pelo beneficiário, contado da data do
depósito.
Ora, os recursos depositados à título de benefício emergencial
pertencem ao trabalhador.
Essa regra que permite à União se apropriar desses valores, pelo simples
fato deles não terem sido movimentados em 180 dias, além de desprovida de
razoabilidade, configura um verdadeiro sequestro do dinheiro do trabalhador, se tornando
claramente inconstitucional por afronta ao inciso II do § 1º do art. 62 da Constituição
Federal:
Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República
poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las

de imediato ao Congresso Nacional.
Constitucional nº 32, de 2001)

(Redação dada pela Emenda

§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:
...........................................
II - que vise a detenção ou seqüestro de bens, de poupança popular ou
qualquer outro ativo financeiro;

................................................

ASSINATURA

Brasília,

de abril de 2021.
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ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

/

DATA
/2021

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, de 2021
Nº PRONTUÁRIO

AUTOR
DEPUTADO ANDRÉ FIGUEIREDO
TIPO
1 ( X ) SUPRESSIVA

PÁGINA

2 ( ) SUBSTITUTIVA

ARTIGO

3 ( X ) MODIFICATIVA 4 ( ) ADITIVA 5 ( ) SUBSTITUTIVO GLOBAL

PARÁGRAFO

INCISO

ALÍNEA

Altere-se o art. 11º da MPV nº 1.045/2021, nos seguintes termos:
“Art. 11...................................................................................
§ 1º A convenção coletiva ou o acordo coletivo de trabalho poderão estabelecer
redução de jornada de trabalho e de salário em percentuais diversos daqueles
previstos no inciso III do caput do art. 7º, hipótese em que o Benefício
Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, de que tratam os arts.
5º e 6º desta Lei, será devido na mesma proporção de compensação da
redução de jornada e de salário.
§ 2º (SUPRIMIDO)
§ 3º ................................................................................................” (NR)

JUSTIFICATIVA

A MPV nº 1.045/2021 garante o pagamento na mesma proporção da
redução de jornada e de salário apenas para as reduções realizadas nos percentuais de
25%, 50% e 70%. Quando a redução se der em outros percentuais, o trabalhador sairá no
prejuízo em face das regras danosas previstas nos §§ 1º e 2º do art. 11 da MPV.
A presente emenda busca alterar o § 1º e suprimir o § 2º do art. 11 da MPV
de modo a impedir que os trabalhadores possam ter prejuízos financeiros na hipótese da

convenção coletiva ou o acordo coletivo de trabalho estabeleçam redução de jornada de
trabalho e de salário em percentuais diversos daqueles previstos no inciso III do caput do
art. 7 da MPV (25%, 50% e 70%).

ASSINATURA

Brasília,

de abril de 2021.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, de 2021

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.

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao art. 13 da Medida Provisória nº 1.045/2021 a seguinte redação:
“Art. 13. Durante o período de emergência em saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19), a
empregada gestante deverá permanecer afastada de atividades
de trabalho presencial, sem prejuízo de sua remuneração.
§ 1º A empregada afastada nos termos do § 3º ficará à disposição
para exercer as atividades em seu domicílio, por meio de
teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho a
distância.” (NR).

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda repete o conteúdo do PL 3.932/2020, de minha
autoria e de vários parlamentares aprovado por esta Casa e que, na presente
data, aguarda a sanção do Presidente da República.
Ressalte-se que no comecinho da pandemia, as gestantes não eram
consideradas grupo de risco para a covid-19, mas isso mudou quando entidades
médicas e especialistas constataram que a chance dessas mulheres evoluírem
para quadros mais graves era maior.
Em meados de julho de 2020, publicação do International Journal of
Gynecology and Obstetrics, utilizando os dados do SIVEP-Gripe, reportou a
ocorrência de 124 óbitos maternos no Brasil entre 1 de janeiro e 18 de junho de
2020. Uma tragédia dolorosa que também tem relação com falta ou dificuldades

de acesso ao Sistema Único de Saúde, colapso do sistema de saúde, níveis
gerais de saúde da população, falhas na assistência, além do vírus, em si.
Em decorrência do estudo publicado, a Federação Brasileira das
Associações

de

Ginecologia

e

Obstetrícia,

FEBRASGO,

manifestou

publicamente preocupação com relação ao número de mortes maternas
decorrentes da Covid-19. A mesma FEBRASGO informou que esse número de
mortes maternas deverá representar um incremento de pelo menos 7% na já
elevada razão de mortalidade materna do Brasil no corrente ano.
Adicionalmente, esclareceu que esse número de mortes maternas é 3,5
vezes maior que a soma do número de mortes maternas, por Covid-19, já
reportado por outros países até o momento, fato esse que deve ser observado
com muito cuidado pelas autoridades sanitárias nacionais.
No mesmo período do ano, foram computadas 160 mortes maternas por
Covid-19 no mundo. Isso significa que a cada dez mortes maternas por Covid19
no mundo, 8 ocorrem no Brasil; uma terrível contribuição para essa estatística
do tamanho de 80% do total mundial.
A FEBRASGO, além de considerar que os serviços de atenção ao prénatal e parto são serviços essenciais e ininterruptos no território brasileiro em
todos os níveis de assistência à saúde, e que as gestantes e puérperas, fazem
parte de grupos de risco para morte por Covid-19. Também afirmou que as
mulheres em ciclo gravídico-puerperal devem ter acesso facilitado a cuidados
intensivos e à internação em leitos de UTI.
A fim de proteger as mulheres gestantes de forma mais ampla e efetiva,
propomos aqui que elas sejam afastadas do trabalho, enquanto durar a
pandemia de Covid-19.
Sala das comissões,

Deputada PERPÉTUA ALMEIDA

de abril de 2021.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

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.

EMENDA À MP 1045/2021
(DA SRA. PERPÉTUA ALMEIDA)

Acrescente-se o artigo 18-A à Medida Provisória 1045/2021, com a
seguinte redação:

Art.18-A - Fica criado o Benefício Emergencial de Manutenção
do Emprego para o trabalhador caminhoneiro, Transportador
Autônomo de Cargas – TAC, de acordo com a lei nº
11.442/2007, durante o período de 120 (cento e vinte dias) dias,
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) Mensais, cumprido os
seguintes requisitos:
I – Comprovar registro na Agência Nacional de
transportes Terrestres – ANTT, exclusivamente na
modalidade Transportador Autônomo de Cargas – TAC;

II – comprovar o exercício da atividade no ano de
2019 ou 2020;
Parágrafo Único – O Poder Executivo editará ato
complementar para a execução deste artigo.
...........................................................................................................

JUSTIFICAÇÃO

O Estado Brasileiro deve empreender um grande conjunto de
medidas econômicas para amenizar os impactos recessivos, a perda
de empregos e renda, a quebra de empresas e o inadimplemento de
pessoas jurídicas e físicas no país, devido a pandemia.

O impacto da queda de produção e do consumo para os
profissionais caminhoneiros foi intensa, repentina e devastadora,
tanto sobre os custos do financiamento e da manutenção do
caminhão, como, sobre a sobrevivência do profissional de Transporte
Autônomo de Cargas - TAC e seus familiares.
Segundo estudos da Confederação Nacional dos Transportes
– CNT, Perfil do Caminhoneiro - 2019, o Caminhoneiro autônomo tem
renda líquida média em torno de R$ 5.000,00 ( Cinco Mil Reais) e
faturamento bruto médio de R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais). Uma
complementação de renda em torno de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais),
seria menos da metade dos seus ganhos mensais.
Desta forma, entendendo que a proposta que apresentamos
contribuirá de maneira significativa para atenuar os efeitos desta
grave situação no dia a dia dos trabalhadores caminhoneiros e seus
familiares, solicitamos, de forma excepcional, a concessão benefício
de complementação de renda, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil

reais) mensais, ao transportador Autônomo de Cargas – TAC, de
acordo com a lei 11.442/2007.

Sala das Comissões, em

Deputada PERPÉTUA ALMEIDA
PCdoB-AC

de

2021.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 2021

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.

EMENDA Nº

Dê-se ao art. 6º da Medida Provisória nº 1.045, de 2021, a
seguinte redação:
“Art. 6º O valor do Benefício Emergencial de Manutenção do
Emprego e da Renda terá como base de cálculo o valor do
salário contratual a que o empregado teria direito, observadas
as seguintes disposições:
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; e
II
- na hipótese de suspensão temporária do contrato de
trabalho, terá valor mensal:
a)
equivalente a 100% (cem por cento) do valor do salário
contratual a que o empregado teria direito, na hipótese prevista
no caput do art. 8º; ou
b)
equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do salário
contratual a que o empregado teria direito, na hipótese prevista
no § 6º do art. 8º.
...................................................................................................”

2

JUSTIFICAÇÃO
Trata-se de medida de justiça para com o trabalhador, pois a
base de cálculo proposta pela MPV nº 1045, de 2021, afasta-se, em muito, do
objetivo de garantir segurança financeira temporária aos trabalhadores nesse
momento de incertezas e agruras. A adoção do salário contratual como base de
cálculo para o auxílio emergencial observa, também, as melhores práticas
internacionais e é adotada por outros países que atravessam as mesmas
provações econômicas que o Brasil.
Não há justificativa plausível para, passados mais de um ano das
adaptações à pandemia, persistir em alijar os trabalhadores mesmo que
considerada a crise em que vivemos.
Considerada a necessidade da Medida Provisória em questão e
seu mérito para a situação econômica do pais durante a crise da pandemia da
Covid-19, devemos seguir na proteção das relações de emprego e de renda,
visando no trabalhador ente a ser protegido nas relações de trabalho.
É na ciência de que a proposta que ora apresentamos é meritória
e necessária que acreditamos que será acatada pelo nobre relator da matéria.

Sala da Comissão, em

de

Deputado GUSTAVO FRUET

de 2021.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, de 2021

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.

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao art. 13 da Medida Provisória nº 1.045/2021 a seguinte redação:
“Art. 13. Durante o período de emergência em saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19),
a empregada gestante deverá permanecer afastada de
atividades de trabalho presencial, sem prejuízo de sua
remuneração.
§ 1º A empregada afastada nos termos do § 3º ficará à
disposição para exercer as atividades em seu domicílio, por
meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho
a distância.”(NR).

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda repete o conteúdo do PL 3.932/2020, de autoria de
vários parlamentares aprovado por esta Casa e que, na presente data, aguarda
a sanção do Presidente da República.
Ressalte-se que no comecinho da pandemia, as gestantes não eram
consideradas grupo de risco para a covid-19, mas isso mudou quando
entidades médicas e especialistas constataram que a chance dessas mulheres
evoluírem para quadros mais graves era maior.
Em meados de julho de 2020, publicação do International Journal of
Gynecology and Obstetrics, utilizando os dados do SIVEP-Gripe, reportou a
ocorrência de 124 óbitos maternos no Brasil entre 1 de janeiro e 18 de junho de
2020.

Uma tragédia dolorosa que também tem relação com falta ou

dificuldades de acesso ao Sistema Único de Saúde, colapso do sistema de
saúde, níveis gerais de saúde da população, falhas na assistência, além do
vírus, em si.
Em decorrência do estudo publicado, a Federação Brasileira das
Associações

de

Ginecologia

e

Obstetrícia,

FEBRASGO,

manifestou

publicamente preocupação com relação ao número de mortes maternas
decorrentes da Covid-19. A mesma FEBRASGO informou que esse número de
mortes maternas deverá representar um incremento de pelo menos 7% na já
elevada razão de mortalidade materna do Brasil no corrente ano.
Adicionalmente, esclareceu que esse número de mortes maternas é
3,5 vezes maior que a soma do número de mortes maternas, por Covid-19, já
reportado por outros países até o momento, fato esse que deve ser observado
com muito cuidado pelas autoridades sanitárias nacionais.
No mesmo período do ano, foram computadas 160 mortes maternas
por Covid-19 no mundo. Isso significa que a cada dez mortes maternas por
Covid19 no mundo, 8 ocorrem no Brasil; uma terrível contribuição para essa
estatística do tamanho de 80% do total mundial.
A FEBRASGO, além de considerar que os serviços de atenção ao prénatal e parto são serviços essenciais e ininterruptos no território brasileiro em
todos os níveis de assistência à saúde, e que as gestantes e puérperas, fazem
parte de grupos de risco para morte por Covid-19. Também afirmou que as
mulheres em ciclo gravídico-puerperal devem ter acesso facilitado a cuidados
intensivos e à internação em leitos de UTI.
A fim de proteger as mulheres gestantes de forma mais ampla e
efetiva, propomos aqui que elas sejam afastadas do trabalho, enquanto durar a
pandemia de Covid-19.
Sala das comissões, 28 de abril de 2021.

Alice Portugal
Deputada

MPV 1045
00019

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045/2021
Institui o Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e
dispõe sobre medidas trabalhistas
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 (covid-19), de que trata a
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, e dá outras providências..

EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao art. 8º a seguinte redação:
“Art. 8º.....................................................................................................
§ 1º A suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada
mediante acordo coletivo ou convenção coletiva.
§ 3º .........................................................................................................
I - fará jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador aos seus
empregados, inclusive o depósito patronal das obrigações de caráter
trabalhista e previdenciário;
II -terá contagem de tempo de serviço como se em exercício
estivesse.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A MP 1.045/2021 permite a suspensão do contrato de trabalho. Nas
empresas com até R$ 4,8 milhões de receita bruta anual, o governo pagará valor
equivalente a 100% do seguro-desemprego ao empregado, e o empregador não
está obrigado a pagar ajuda compensatória (que não terá caráter salarial). Nas
empresas com receita bruta superior a R$ 4,8 milhões, o governo pagará um valor

equivalente a 70% do seguro-desemprego, ficando a empresa responsável pelo
pagamento de valor equivalente a 30% do salário do empregado.
Segundo o texto da MP , na suspensão do contrato de trabalho os salários
deixam de ser pagos, mas deverão ser mantidos os benefícios concedidos aos
empregados. Porém, o empregado é quem deve recolher para o Regime Geral de
Previdência Social durante a suspensão na qualidade de segurado facultativo. O
prazo de suspensão é de 60 dias, que podem ser divididos em dois períodos de 30
dias.
Os empregados que recebem até 3 salários mínimos (R$ 3.135,00 ) ou
que se enquadrem como hiperssuficientes (portadores de diploma em curso
superior e com salários maior do que dois tetos da previdência – hoje R$
12.202,12) podem ajustar a suspensão por meio de acordo individual diretamente
com o empregador. Somente os demais casos é que é exigida a convenção ou
acordo coletivo.
Ressalte-se que na suspensão integral do contrato de trabalho, além
de não haver obrigação de pagamento de salários e obrigações por parte do
empregador , e o tempo em que o trabalhador ficar em casa de quarentena
também não conta para fins de tempo de serviço e previdência.
Diante do exposto, rogamos o apoio dos nobres pares para aprovação
dessa emenda à MP 1.045/2020.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2021.

Alice Portugal
Deputada

MPV 1045
00020

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045/2021
Institui o Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e
dispõe sobre medidas trabalhistas
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 (covid-19), de que trata a Lei
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e
dá outras providências.
.

EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao inciso II, do art. 7º da Medida Provisória nº 1.045/2021, , a seguinte redação:
“Art. 7º .......................................................................................................................
....................................................................................................................................
II - pactuação mediante acordo ou convenção coletiva ;
.......................................................................................................................” (NR)

JUSTIFICAÇÃO

O objetivo desta emenda é corrigir a inconstitucionalidade do inciso II,
do art. 7º da Medida Provisória. Segundo o art. 7º, VI, da Constituição Federal,
a redução de salário só será possível mediante acordo ou convenção coletiva.
A Medida Provisória, em seu art. 7º, II, permite a redução de salários por meio

da pactuação por acordo individual escrito entre empregador e empregado,
que será encaminhado ao empregado com antecedência de, no mínimo, dois
dias corridos. Mesmo em caso de calamidade pública, não é permitido o acordo
individual. É mais uma estratégia de enfraquecimento da participação dos
sindicatos na vida dos trabalhadores.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2021

Alice Portugal
Deputada

MPV 1045
00021

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 27 DE ABRIL DE 2020

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.

EMENDA ADITIVA
(DO SR. Túlio Gadelha )

Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo à Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril
de 2021:
“Art. x. O empregado com contrato de trabalho intermitente, nos termos
do § 3º do art. 443 da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
formalizado até a data de publicação da Medida Provisória nº 1045, de 27 de abril de
2020, faz jus ao benefício emergencial mensal no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais),
pelo período de 3 (três) meses.
§ 1º O benefício emergencial mensal de que trata este artigo é devido a
partir da data de publicação da Medida Provisória nº 1045, de 27 de abril de 2020, e
deve ser pago em até 30 (trinta) dias a contar da referida data.
§ 2º Aplica-se ao benefício emergencial mensal previsto neste artigo o
disposto nos §§ 1º, 6º e 7º do art. 5º e nos §§ 1º e 2º do art. 6º desta Lei.
§ 3º A existência de mais de um contrato de trabalho intermitente, nos
termos do § 3º do art. 443 da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943, não gera direito à concessão de mais de um benefício emergencial mensal.
§ 4º Ato do Ministério da Economia disciplinará a concessão e o pagamento
do benefício emergencial mensal de que trata este artigo, e o Poder Executivo fica
autorizado a prorrogar o período de concessão desse benefício, na forma do
regulamento, respeitado o limite temporal do estado de calamidade pública a que se
refere o art. 2º desta Lei.
§ 5º O benefício emergencial mensal de que trata este artigo não pode ser
acumulado com o pagamento de outro auxílio emergencial, devendo ser garantido o
direito ao melhor benefício.
§ 6º Durante o período de recebimento do benefício emergencial mensal
de que trata este artigo, o empregado com contrato de trabalho intermitente fica
autorizado a contribuir facultativamente para o Regime Geral de Previdência Social.”

JUSTIFICAÇÃO

A Medida Provisória 1045/2020, de 27 de abril de 2020, alterou o ordenamento jurídico
para, neste período de calamidade pública promovida pela COVID-19, preservar o
emprego e a renda dos trabalhadores.
Contudo, o §5º do art. 6º da MP 1045/2020 exclui do Benefício Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda o empregado com contrato de trabalho
intermitente. Ocorre que tal colaborador está vinculado às mesmas regras estabelecidas
em convenções e acordos coletivos firmadas por seus empregadores, bem como tem
direito às benesses previstas em lei, para os períodos de prestação do trabalho,
observadas as regras do art. 452-A da CLT.
Portanto, são trabalhadores com vínculo formal e que, por causa do isolamento, não
são chamados ao trabalho. É o caso de cozinheiros, faxineiros e garçons, por exemplo,
que são convocados por demanda e, por isso, acabam prejudicados durante a vigência
de decretos limitando o funcionamento de estabelecimentos comerciais. A forma
sazonal do contrato de trabalho intermitente não diminui a importância nem justifica a
exclusão desses profissionais da referida MP.
A Lei 14.020/2020, originária da Medida Provisória nº 936/2020, incluiu os
trabalhadores com contrato de trabalho intermitente admitidos até 1º de abril de 2020
entre aqueles que têm direito a receber o benefício emergencial concedido por conta
da pandemia da Covid-19 e de seus efeitos negativos sobre a atividade econômica e, por
consequência, sobre a empregabilidade.
Dessa forma, propomos, por meio da emenda em tela, restabelecer a regra fixada
originalmente no art. 18 da Lei nº 14.024/2020, com alterações pontuais, a fim de
assegurar o direito e a forma de cálculo originalmente prevista.
É inconcebível que uma gama de trabalhadores que concorre fortemente para o
desenvolvimento econômico seja ignorada e excluída deste ordenamento legal.

Dep. Túlio Gadelha
PDT-PE

MPV 1045
00022

Gabinete Senador Telmário Mota

EMENDA Nº

- PLEN

(à MPV nº 1.045, de 2021)

Altere-se o § 5º do art. 6º da Medida Provisória nº 1.045, de 28
de abril de 2021, para a seguinte redação:
Art. 6º …………………………………………………..
§ 5º O empregado com contrato de trabalho intermitente
a que se refere o § 3º do art. 443 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, fará
jus ao Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da
Renda nos termos do art. 18 da Lei nº 14.020, de 06 de julho de
2020.

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória nº 1.045, de 2021, chega em um momento
talvez até tardio, de extrema necessidade de continuação de emprego e
renda, mas ao mesmo tempo atenta à capacidade financeira das empresas
para promover essa continuação.
Em sua maioria, restabelece as regras da Lei 14.020, de 06 de
julho de 2020, quando pela primeira vez foi instituído o Programa
Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, de vigência temporária
até 31 de dezembro de 2020, quando se tinha a expectativa de superação da
pandemia.
Entretanto, a pandemia ainda é uma realidade, apesar da
existência de vacinas, e os desafios para que a economia sobreviva a esse

Senado Federal –Anexo II, Ala Ruy Carneiro, Gabinete 03 - Praça dos Três Poderes – CEP 70165-900 – Brasília DF
Gabinete Senador Telmário Mota -Telefone: +55 (61) 3303-6315

Gabinete Senador Telmário Mota

momento crítico permanecem, tanto em relação às empresas como e
principalmente em relação aos trabalhadores e a todas as classes de
trabalhadores, sem discriminação de quaisquer delas.
Nesse sentido, a emenda ora apresentada sugere a proteção
também dos trabalhadores com contrato de trabalho intermitente a que se
refere o § 3º do art. 443 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, que sem nenhuma justificativa razoável
ficarão descobertos dessa proteção trazida pelo Novo Programa Emergencial
de Manutenção de Emprego e Renda.
Contando com o apoio dos pares, esperamos seja esta emenda
aprovada.
Sala das Sessões,

TELMÁRIO MOTA
Senador PROS/RR
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Gabinete Senador Telmário Mota -Telefone: +55 (61) 3303-6315

MPV 1045
00023

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045/2021
Institui o Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e
dispõe sobre medidas trabalhistas
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 (covid-19), de que trata a
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
e dá outras providências..

EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao art. 8º a seguinte redação:
“Art. 8º.....................................................................................................
§ 1º A suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada
mediante acordo coletivo ou convenção coletiva.
§ 3º .........................................................................................................
I - fará jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador aos seus
empregados, inclusive o depósito patronal das obrigações de caráter
trabalhista e previdenciário;
II -terá contagem de tempo de serviço como se em exercício
estivesse.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A MP 1.045/2021 permite a suspensão do contrato de trabalho. Nas
empresas com até R$ 4,8 milhões de receita bruta anual, o governo pagará valor
equivalente a 100% do seguro-desemprego ao empregado, e o empregador não
está obrigado a pagar ajuda compensatória (que não terá caráter salarial). Nas
empresas com receita bruta superior a R$ 4,8 milhões, o governo pagará um valor

equivalente a 70% do seguro-desemprego, ficando a empresa responsável pelo
pagamento de valor equivalente a 30% do salário do empregado.
Segundo o texto da MP , na suspensão do contrato de trabalho os salários
deixam de ser pagos, mas deverão ser mantidos os benefícios concedidos aos
empregados. Porém, o empregado é quem deve recolher para o Regime Geral de
Previdência Social durante a suspensão na qualidade de segurado facultativo. O
prazo de suspensão é de 60 dias, que podem ser divididos em dois períodos de 30
dias.
Os empregados que recebem até 3 salários mínimos (R$ 3.135,00 ) ou que
se enquadrem como hiperssuficientes (portadores de diploma em curso superior e
com salários maior do que dois tetos da previdência – hoje R$ 12.202,12) podem
ajustar a suspensão por meio de acordo individual diretamente com o
empregador. Somente os demais casos é que é exigida a convenção ou acordo
coletivo.
Ressalte-se que na suspensão integral do contrato de trabalho, além de
não haver obrigação de pagamento de salários e obrigações por parte do
empregador , e o tempo em que o trabalhador ficar em casa de quarentena
também não conta para fins de tempo de serviço e previdência.
Diante do exposto, rogamos o apoio dos nobres pares para aprovação
dessa emenda à MP 1.045/2020.

Sala das Comissões,

de abril de 2021.

Deputada PERPÉTUA ALMEIDA

MPV 1045
00024

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045/2021
Institui o Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e
dispõe sobre medidas trabalhistas
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
(covid-19), de que trata a Lei nº 13.979,
de 6 de fevereiro de 2020, e dá outras
providências.
.

EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao inciso II, do art. 7º da Medida Provisória nº 1.045/2021, , a seguinte redação:
“Art. 7º .......................................................................................................................
....................................................................................................................................
II - pactuação mediante acordo ou convenção coletiva ;
.......................................................................................................................” (NR)

JUSTIFICAÇÃO

O objetivo desta emenda é corrigir a inconstitucionalidade do inciso II,
do art. 7º da Medida Provisória. Segundo o art. 7º, VI, da Constituição Federal,
a redução de salário só será possível mediante acordo ou convenção coletiva. A
Medida Provisória, em seu art. 7º, II, permite a redução de salários por meio

da pactuação por acordo individual escrito entre empregador e empregado, que
será encaminhado ao empregado com antecedência de, no mínimo, dois dias
corridos. Mesmo em caso de calamidade pública, não é permitido o acordo
individual. É mais uma estratégia de enfraquecimento da participação dos
sindicatos na vida dos trabalhadores.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2021

Deputada PERPÉTUA ALMEIDA

MPV 1045
00025

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado MAURO NAZIF

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021
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.
EMENDA MODIFICATIVA N.º

Dê-se a seguinte redação ao § 3º, do art. 6º, da MP 1.045/2021:
“Art. 6º ..............................................................................................
...................................................................................................
§ 3º 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,
observado o valor previsto no caput do art. 18 e o disposto no § 3º do art. 19,
se houver vínculo na modalidade de contrato intermitente, na forma prevista no
§ 3º, do art. 443 da CLT.”(NR)
I –Inclua-se o seguinte artigo, renumerando-se os demais:
“Art. 19. O empregado com contrato de trabalho intermitente, nos
termos do § 3º do art. 443 da CLT, formalizado até a data de publicação da
Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021, faz jus ao benefício
emergencial mensal no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), pelo período de
3 (três) meses.
§ 1º O benefício emergencial mensal de que trata este artigo é

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado MAURO NAZIF

devido a partir da data de publicação da Medida Provisória nº 1.045,de 27 de
abril de 2021, e deve ser pago em até 30 (trinta) dias a contar da referida data.
§ 2º Aplica-se ao benefício emergencial mensal previsto neste artigo
o disposto nos §§ 1º, 6º e 7º do art. 5º e nos §§ 1º e 2º do art. 6º desta Lei.
§ 3º A existência de mais de um contrato de trabalho intermitente,
nos termos do§ 3º do art. 443 da CLT não gera direito à concessão de mais de
um benefício emergencial mensal.
§ 4º Ato do Ministério da Economia disciplinará a concessão e o
pagamento do benefício emergencial mensal de que trata este artigo, ficando o
Poder Executivo autorizado a prorrogar o período de concessão desse
benefício, na forma do regulamento, respeitado o limite temporal do estado de
calamidade pública a que se refere o art. 1º desta Lei.
§ 5º O benefício emergencial mensal de que trata este artigo não
pode ser acumulado com o pagamento de outro auxílio emergencial, devendo
ser garantido o direito ao benefício de maior valor.” (NR)
Suprima-se o § 5º, do art. 6º, da MP 1.045/2021.
JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda objetiva resgatar o direito do trabalhador
intermitente de receber auxílio do Estado durante a pandemia do coronavírus.
Para tanto, busca-se inserir na MP 1.045/2021 o direito que já havia sido
conferido a esses trabalhadores pela Lei nº 14.020/2020.
Entendemos que o regime de trabalho intermitente é diferenciando
do regime contínuo (por prazo determinado ou indeterminado), porém tal fato
não pode se prestar para justificar a ausência de auxílio do Estado,
especialmente durante a pandemia, que além de estar ceifando milhares de
vidas, está extinguindo também milhares de empregos e empresas em nosso
País.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado MAURO NAZIF

Pelo exposto, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação da
presente emenda.

Sala das sessões, em

de

Deputado MAURO NAZIF
PSB/RO

de 2021.

MPV 1045
00026

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045/2021
Institui o Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e
dispõe sobre medidas trabalhistas
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 (covid-19), de que trata a
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
e dá outras providências..

EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao art. 8º a seguinte redação:
“Art. 8º.....................................................................................................
§ 1º A suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada
mediante acordo coletivo ou convenção coletiva.
§ 3º .........................................................................................................
I - fará jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador aos seus
empregados, inclusive o depósito patronal das obrigações de caráter
trabalhista e previdenciário;
II -terá contagem de tempo de serviço como se em exercício
estivesse.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A MP 1.045/2021 permite a suspensão do contrato de trabalho. Nas
empresas com até R$ 4,8 milhões de receita bruta anual, o governo pagará valor
equivalente a 100% do seguro-desemprego ao empregado, e o empregador não
está obrigado a pagar ajuda compensatória (que não terá caráter salarial). Nas
empresas com receita bruta superior a R$ 4,8 milhões, o governo pagará um valor

equivalente a 70% do seguro-desemprego, ficando a empresa responsável pelo
pagamento de valor equivalente a 30% do salário do empregado.
Segundo o texto da MP , na suspensão do contrato de trabalho os salários
deixam de ser pagos, mas deverão ser mantidos os benefícios concedidos aos
empregados. Porém, o empregado é quem deve recolher para o Regime Geral de
Previdência Social durante a suspensão na qualidade de segurado facultativo. O
prazo de suspensão é de 60 dias, que podem ser divididos em dois períodos de 30
dias.
Os empregados que recebem até 3 salários mínimos (R$ 3.135,00 ) ou que
se enquadrem como hiperssuficientes (portadores de diploma em curso superior e
com salários maior do que dois tetos da previdência – hoje R$ 12.202,12) podem
ajustar a suspensão por meio de acordo individual diretamente com o
empregador. Somente os demais casos é que é exigida a convenção ou acordo
coletivo.
Ressalte-se que na suspensão integral do contrato de trabalho, além de
não haver obrigação de pagamento de salários e obrigações por parte do
empregador , e o tempo em que o trabalhador ficar em casa de quarentena
também não conta para fins de tempo de serviço e previdência.
Diante do exposto, rogamos o apoio dos nobres pares para aprovação
dessa emenda à MP 1.045/2020.

Sala das Comissões,

de abril de 2021.

Deputada PERPÉTUA ALMEIDA

MPV 1045
00027

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Tel. (61) 3215-5941 e 3215-3941
E-mail: dep.jesussergio@camara.leg.br

Gabinete do deputado Jesus Sérgio

MPV 1.045, de 2021
Emenda nº

MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

“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 (covid19) no âmbito das relações de trabalho.”

EMENDA MODIFICATIVA
(Do Sr. deputado Jesus Sérgio)
Altera o art. 6º da MPV 1.045, de 27 de abril de 2021, que passa a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 6º O valor do Benefício Emergencial de Manutenção do
Emprego e da Renda terá como base de cálculo o valor atual contratado entre
empregador e empregado e que estava sendo pago no momento da redução
proporcional da jornada de trabalho e/ou suspensão temporária de contrato de
trabalho, observadas as seguintes disposições:
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; e
II - na hipótese de suspensão temporária do contrato de trabalho,
terá valor mensal:
a) de cem por cento do valor contratado entre empregador e
empregado e que estava sendo pago no momento da suspensão temporária de
contrato de trabalho, na hipótese prevista no caput do art. 8º; ou
b) equivalente a setenta por cento do valor do salário contratado
entre empregador e empregado e que estava sendo pago no momento da
suspensão temporária de contrato de trabalho, na hipótese prevista no § 6º do art.
8º.
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§ 5º O empregado com contrato de trabalho intermitente a que se
refere o § 3º do art. 443 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, fará jus ao Benefício Emergencial de Manutenção
do Emprego e da Renda no valor mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais) no
período de cento e vinte dias, contado da data de publicação desta Medida
Provisória, exceto se, por ato do Poder Executivo, for estabelecida prorrogação do
tempo máximo dessas medidas ou dos prazos determinados para cada uma
delas, observado o disposto no § 3º do art. 7º e no § 8º do art. 8º.
JUSTIFICAÇÃO
O governo federal publica a MPV 1.045, de 27 de abril de 2021, com
a justificativa legítima de permitir a empregadores adotar medidas trabalhistas
para garantir a preservação de empregos, a manutenção da renda dos
trabalhadores e a continuidade das atividades empresariais, reduzindo, assim, o
impacto socioeconômico das restrições impostas ao funcionamento do comércio e
à circulação de pessoas.
Pela MPV o governo reconhece que a pandemia não arrefeceu; que
o país sofre com uma segunda onda da covid-19 e que medidas protetivas do
emprego e da renda são fundamentais para o enfrentamento da crise econômica.
Embora todos os argumentos apresentados estejam corretos, os
parlamentares do Congresso Nacional precisam estar atentos para os prejuízos
que a MPV traz à renda dos trabalhadores. Precisamos proteger o empregador
sem deixar à mercê dos efeitos da crise os empregados.
Ao prever a redução da jornada de trabalho e do valor do salário, o
governo compensará o trabalhador com o pagamento do Benefício Emergencial
de Preservação do Emprego e da Renda, que terá como base de cálculo o valor
mensal do seguro-desemprego a que o empregado teria direito, sendo aplicado
ainda sobre ele o percentual de redução. Nesse caso, um trabalhador com salário
de R$ 2.000 receberá R$ 1.000 do empregador e R$ 752,56 do segurodesemprego (50% de R$ 1.505,13). Portanto, a compensação oferecida pelo
governo não é de 50% do salário que o trabalhador perdeu, mas do valor do
seguro-desemprego causando prejuízos ao trabalhador, contrariando o que vem
praticando outros países que igualmente padecem com a crise da covid-19.
As mudanças que proponho pela presente Emenda ao art. 6º da
MPV 1.045/2021 pretendem corrigir essa distorção ao garantir que o percentual a
ser pago pelo Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda,
seja calculada com base no o valor atual contratado entre empregador e
empregado e que estava sendo pago no momento da redução proporcional da
jornada de trabalho e/ou suspensão temporária de contrato de trabalho.
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Em relação ao § 5º desse mesmo art. 6º, que trata do empregado
com contrato de trabalho intermitente, proponho também que seja estendida
proteção sobre esse trabalhador que já está tão fragilizados pela atual legislação.
No caso do acolhimento dessa Emenda ele fará jus ao recebimento do
Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda no valor
mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais).
Para buscar maior equilíbrio na proteção de empresas e
empregados com a ajuda do Novo Programa Emergencial de Manutenção do
Emprego e da Renda sem corrermos o risco de ao proteger a empregador e sua
empresa, deixarmos o empregado sem a proteção justa e necessária, solicito o
apoio do nobre Relator e dos nobres pares para a aprovação dessas
modificações no texto original da MPV 1.045/2021.
Sala das Sessões, em 30 de abril de 2021.

JESUS SÉRGIO
Deputado Federal – PDT/AC
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Dê-se ao §2° do Art. 7° e §7º do Art. 8º da Medida Provisória n° 1.045 de
27 de Abril de 2021 a seguinte redação:
“Art. 7º .....................................................................................
.................................................................................................
§ 2º O Poder Executivo, observadas as disponibilidades orçamentárias,
poderá prorrogar o prazo previsto no art. 2º 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, em amplitude integral ou exclusivamente aos setores
econômicos ainda alcançados por restrições de funcionamento ligadas à
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19), na forma prevista em regulamento.(NR)
.................................................................................................
Art. 8º ......................................................................................
.................................................................................................
§ 7º O Poder Executivo, observadas as disponibilidades orçamentárias,
poderá prorrogar o prazo previsto no art. 2º para o Novo Programa
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e o prazo máximo
de suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata este
artigo, em amplitude integral ou exclusivamente aos setores econômicos
ainda alcançados por restrições de funcionamento ligadas à emergência
de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(covid-19), na forma prevista em regulamento.(NR)
.................................................................................................”

Justificativa
Como não sabemos qual será a amplitude das necessidades de medidas de
proteção ao emprego e com o avançar do cronograma de vacinação
poderemos ter a retomada de alguns setores e de outros pode demorar um
pouco mais.
Mediante este fato a presente emenda autoriza ao Governo Federal aa
prorrogar para além dos 120 dias da vigência do programa o atendimento
setorial, o que mitiga na hipótese elencada o custo para termos o programa por
mais tempo atendendo de forma cirúrgica as necessidades de proteção ao
emprego.
PARLAMENTAR
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

Proposição

Medida Provisória nº 1.045/21
Autor

Nº do prontuário

Deputado Felipe Carreras
1 Supre ssiva

Página

2. substitutiva

Artigo

3. modificativa

Parágrafo

4. X aditiva

Inciso

5. Substitutivo
global

alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se onde couber na Medida Provisória n° 1.045 de 27 de Abril de
2021:
“Art. XX É assegurado às pessoas jurídicas abrangidas por esta Lei que
tiveram redução superior a 50% (cinquenta por cento) no faturamento
entre 2019 e 2020 o direito a indenização baseada nas despesas com
pagamento de empregados durante o período da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid19).
§ 1º O total de indenizações a ser pago não poderá ultrapassar o teto de
R$ 2.500.000.000,00 (dois bilhões e quinhentos milhões de reais).
§ 2º O valor da indenização será estabelecido em regulamento, em
montante proporcional aos recursos efetivamente desembolsados na
folha de pagamento no período compreendido entre 20 de março de
2020 e o final da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (covid-19).
§ 3º Poderá o Poder Executivo adiar o pagamento da indenização
prevista no caput deste artigo para o exercício fiscal seguinte ao da
entrada em vigor desta Lei.”

Justificativa
A presente medida provisória vem para restabelecer o Programa Emergencial
de Manutenção do Emprego e da Renda, louvável iniciativa do Governo
Federal. Porém devemos salientar que houve um período entre a vigência da
Lei 14.020/2020 e a atual MP 1.045/2021, ou seja, entre 31 de dezembro de
2020 até a edição da nova MP que foi em 27 de abril de 2021.
Entendemos que a morosidade do Governo Federal de 4 meses fez com que
muitos empregos fossem perdidos, mas vislumbramos que as empresas que
conseguiram neste período de dificuldade manter seus funcionários mesmo
sem apoio estatal devam ser indenizados.
A presente emenda institui a referida indenização, esta que incide sobre as
despesas com a manutenção do emprego, para as empresas que tiveram seu
faturamento reduzido em mais de 50% durante a pandemia.
PARLAMENTAR
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EMENDA MODIFICATIVA Nº

2021

I – Dê-se ao artigo 6º da MP nº 1.045/2021, a seguinte redação:
Art. 6º O valor do Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e
da Renda terá como base de cálculo a média aritmética simples dos
salários dos últimos 3 (três) meses anteriores ao da celebração do
acordo de redução de jornada ou de suspensão temporária, referentes
ao contrato objeto da redução ou da suspensão, observadas as
seguintes disposições:
I – não será computado, para a apuração da média de salários, o mês
em que houver redução proporcional de jornada de trabalho e de salário;
II - caso o valor da base de cálculo resulte em montante inferior a 1 (um)
salário mínimo ou superior a 3 (três) salários mínimos, deverá ser
ajustado de forma a respeitar esses limites;
III – na hipótese de redução da jornada de trabalho e do salário, o
Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda será
calculado aplicando-se sobre a base de cálculo o percentual da redução;
e
IV – na hipótese de suspensão temporária do contrato de trabalho, o
Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda terá
valor mensal:
a) equivalente a 100% (cem por cento) da base de cálculo, na hipótese
prevista no caput do art. 8º ; ou
b) equivalente a 70% (setenta por cento) da base de cálculo, na hipótese
prevista no § 6º do art. 8º.
...................................................................................
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JUSTIFICAÇÃO

O modelo do Programa estabelecido pela Medida Provisória n. 1.045 possibilita
a utilização de medidas de suspensão temporária do contrato de trabalho e
redução proporcional de jornada de trabalho e de salário. Na suspensão, o
empregado não presta serviços e a empresa não paga o salário. Na
mencionada redução, como seu nome já diz, a prestação dos serviços e o valor
dos salários são proporcionalmente reduzidos. Em ambas as situações, o
empregado poderá receber o chamado Benefício Emergencial de Manutenção
do Emprego e da Renda, pago com recursos da União, que terá como base de
cálculo o valor da parcela do seguro-desemprego a que o empregado teria
direito.
Ocorre que referido valor é insuficiente para manutenção da renda dos
empregados, sobretudo em relação aos que tenham salários superiores ao
mínimo, já que o valor do seguro-desemprego varia entre R$ 1.100,00 e R$
1.911,84 reais, de acordo com a faixa salarial do beneficiário. Assim, apenas os
empregados com média salarial de um salário mínimo mantêm este rendimento
no seguro desemprego, sofrendo os demais alguma redução, que é mais
elevada na medida em que aumenta a faixa salarial.
Por isso, para maximizar a recomposição da renda, propõe-se a presente
emenda para que o benefício seja calculado com base na média dos salários
dos 3 últimos meses anteriores à redução ou à suspensão.
Mas, a fim de, por um lado, assegurar uma renda mínima, e, por outro, limitar
os gastos públicos, propõe que a referida base de cálculo tenha, como piso, o
valor de 1 salário mínimo, e, como teto, o de 3 salários mínimos. Dessa forma,
os empregados com média salarial de até 3 salários mínimos que preencham
os requisitos para a percepção do benefício poderão ter uma recomposição de
renda plena, e os que ganham acima desse patamar, uma recomposição
significativamente maior do que a prevista na Medida Provisória.
Sala da sessões,

Deputado LUIZ CARLOS MOTTA
PL/SP

de

de 2021
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021
“Institui o Novo Programa Emergencial de
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EMENDA MODIFICATIVA E SUPRESSIVA Nº

2021

I - Dê-se ao inciso II do artigo 7º da MP nº 1.045/2021, a seguinte redação:

Art.7º.........................................................................................................
......................................................................................................
II - pactuação por acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho,
que será encaminhado ao empregado com antecedência de, no mínimo,
dois dias corridos, podendo a redução da jornada de trabalho e do
salário ser feita somente com os seguintes percentuais:
a) vinte e cinco por cento;
b) cinquenta por cento; ou
c) setenta por cento.
....................................................................................................................
........................

II - Dê-se ao §1º do artigo 8º da MP nº 1.045/2021, a seguinte redação:
Art.8º............................................................................................................
§ 1º A suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada por
acordo coletivo ou convenção coletiva, que será encaminhado ao
empregado com antecedência de, no mínimo, dois dias corridos.
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III - Dê-se ao inciso I, do §1º do artigo 9º da MP nº 1.045/2021, a seguinte
redação:
Art.9º.........................................................................................................
...............
§1º.............................................................................................................
.............
I - deverá ter o valor definido no acordo coletivo ou convenção coletiva
de trabalho;
..................................................................................................................
....................

IV - Dê-se ao artigo 11, caput, da MP nº 1.045/2021, a seguinte redação:
Art. 11. As medidas de redução proporcional de jornada de trabalho e
de salário ou de suspensão temporária de contrato de trabalho de que
trata esta Medida Provisória deverão ser celebradas por meio de
negociação coletiva, observado o disposto no art. 7º, no art. 8º e no §
1º deste artigo.
..................................................
V – Suprima-se o inciso III do art. 7º, da Medida Provisória n. 1.045/2021.
VI – Suprima-se o §2º do art. 8º, da Medida Provisória n. 1.045/2021.
VII - Suprima-se o §§1º e 2º do artigo 11, da Medida Provisória n. 1.045/2021.
VIII – Suprima-se o art. 12, da Medida Provisória n. 1.045/2021.

JUSTIFICAÇÃO

A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos
de trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos
trabalhistas, permitindo que incrementem a condição social dos trabalhadores e
das trabalhadoras (art. 7º, caput), bem como dispõe ser obrigatória a
participação das entidades sindicais na negociação coletiva, conforme art. 8º,
VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade
humana, a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo
coletivo (art. 7º, IV).
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E mais, o art. 7º, inciso VI, da Constituição Federal garante aos trabalhadores
urbanos e rurais a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou
acordo coletivo, bem como o inciso XIII do mesmo artigo, garante a duração do
trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais,
facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo
ou convenção coletiva de trabalho.
Assim, por força da Constituição Cidadã, os salários são, via de regra,
irredutíveis, assim o sendo também as jornadas de trabalho. Isto porque os
trabalhadores são parte vulnerável e hipossuficiente nas relações trabalhistas,
pelo que fazem jus à especial proteção. Outrossim, a Constituição Federal não
furtou-se de atentar-se à possíveis mudanças nas conjunturas sociais que
demandassem, em caráter estritamente excepcional, flexibilização da
imposição de irredutibilidade, bem como não olvidou-se deque nestas
situações a proteção ao trabalhador não é dispensada, pelo contrário,revestese ainda mais de importância.
Dessa forma, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos
ditames da Constituição Federal, prevendo a necessidade da negociação
coletiva, uma vez que a previsão de acordos individuais viola a autonomia
negocial coletiva agredindo, primeiro, o sistema normativo que deve vincular
todos os Poderes Constituídos e, segundo, a Convenção nº 98 da OIT, que
equivale a norma de patamar superior ao das medidas provisórias.
Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando atualmente,
não justifica a edição de normas que vão de encontro ao disposto na
Constituição Federal.
Sala das sessões em,
de
de 2021

Deputado LUIZ CARLOS MOTTA
PL/SP
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021
“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.”

EMENDA ADITIVA Nº

2021

I – Acrescente-se o §4º ao art. 11 da MP nº 1.045/2021, com a seguinte
redação:

Art.11º
....................................................................................................................
...
....................................................................................................................
...........
§4º As cláusulas das convenções coletivas ou dos acordos coletivos de
trabalho vencidos ou vincendos, salvo as que dispuserem sobre o
reajuste salarial e sua repercussão nas demais cláusulas de natureza
econômica, permanecerão integrando os contratos individuais de
trabalho, no limite temporal previsto no art. 2º desta Medida Provisória, e
somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação
coletiva.

JUSTIFICAÇÃO

Propõe-se a inclusão do referido parágrafo para estabelecer que as cláusulas
das convenções coletivas ou dos acordos coletivos de trabalho vencidos ou
vincendos, salvo as que dispuserem sobre reajuste salarial e sua repercussão

CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DO DEPUTADO LUIZ CARLOS MOTTA (PL/SP)

nas demais cláusulas de natureza econômica, permanecerão integrando os
contratos individuais de trabalho, no limite temporal do estado de calamidade
pública, e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante
negociação coletiva, tendo em vista as dificuldades enfrentadas para a
realização de atos necessários para se promover o processo negocial em
tempos de isolamento social.
Isso porque, em pese a possibilidade de utilização de meios eletrônicos para
atendimento de requisitos formais de negociação coletiva, quanto a outras
importantes condições de trabalho e ao estabelecimento de cláusulas que
podem ter vigência de até 2 anos, ultrapassando o limite temporal previsto na
MP, é preciso reconhecer que os meios eletrônicos não são suficientes, além
de inviabilizar a participação de diversos trabalhadores que não possuem
acesso à infraestrutura necessária para a sua efetiva participação.
Assim, a inclusão de referido dispositivo vetado traz importante mecanismo
para assegurar direitos e garantias dos trabalhadores previstos em
instrumentos coletivos em um momento delicado de crise sanitária e
econômica, onde se mostra imprescindível a previsão de condições para
manutenção dos empregos e das rendas, bem como das próprias atividades
econômicas.
Sala das sessões em,

de

Deputado LUIZ CARLOS MOTTA
PL/SP

de 2021
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COMISSÃO MISTA DESTINADA A APRECIAR A MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 1.045 DE 2021.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 10.045, DE 2021.

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.

EMENDA ADITIVA Nº

Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo no Projeto de Lei de Conversão
referente à MPV 1.045 de 2021.
Art. Fica reconhecida a garantia provisória de emprego do empregado com
deficiência ou com doença rara, pelo período em que durarem as 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.

JUSTIFICAÇÃO
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A presente emenda visa reforçar e assegurar os postos de trabalho das pessoas
com deficiência e doenças raras neste momento de pandemia. É de suma importância, no
momento em que vivemos, manter o emprego e a segurança financeira dessa que é uma das
parcelas mais vulneráveis da nossa sociedade.
Essa estabilidade assegura a pessoa com deficiência, num contexto em que os
contratos de trabalhos e a redução nos quadros de emprego passam a ser instáveis e
constantes, respectivamente, devido à pandemia do COVID-19. Esses trabalhadores, sem
proteção legal, serão os primeiros a serem demitidos devido a contenção de gastos das
empresas que vem enfrentando diversas dificuldades na crise do Novo Coronavírus.
Com isso, apresento a referida emenda a Medida Provisória 1.045 de 2021 a
fim dar estabilidade de emprego, também, ao empregado com deficiência e doenças raras,
enquanto perdurar o período de enfrentamento das consequências da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19).

Sala das sessões, em

de

de 2021

MARCELO ARO
Deputado Federal – PP/MG
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045/2021
Institui o Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e
dispõe sobre medidas trabalhistas
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 (covid-19), de que trata a Lei
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e
dá outras providências.
.

EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao inciso II, do art. 7º da Medida Provisória nº 1.045/2021, , a seguinte redação:
“Art. 7º .......................................................................................................................
....................................................................................................................................
II - pactuação mediante acordo ou convenção coletiva ;
.......................................................................................................................” (NR)

JUSTIFICAÇÃO

O objetivo desta emenda é corrigir a inconstitucionalidade do inciso II,
do art. 7º da Medida Provisória. Segundo o art. 7º, VI, da Constituição Federal,
a redução de salário só será possível mediante acordo ou convenção coletiva.
A Medida Provisória, em seu art. 7º, II, permite a redução de salários por meio

da pactuação por acordo individual escrito entre empregador e empregado,
que será encaminhado ao empregado com antecedência de, no mínimo, dois
dias corridos. Mesmo em caso de calamidade pública, não é permitido o acordo
individual. É mais uma estratégia de enfraquecimento da participação dos
sindicatos na vida dos trabalhadores.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2021

Deputado Renildo Calheiros
PCdoB-PE

MPV 1045
00035

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, de 2021

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.

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao art. 13 da Medida Provisória nº 1.045/2021 a seguinte redação:
“Art. 13. Durante o período de emergência em saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19),
a empregada gestante deverá permanecer afastada de
atividades de trabalho presencial, sem prejuízo de sua
remuneração.
§ 1º A empregada afastada nos termos do § 3º ficará à
disposição para exercer as atividades em seu domicílio, por
meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho
a distância.”(NR).

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda repete o conteúdo do PL 3.932/2020, de autoria de
vários parlamentares aprovado por esta Casa e que, na presente data, aguarda
a sanção do Presidente da República.
Ressalte-se que no comecinho da pandemia, as gestantes não eram
consideradas grupo de risco para a covid-19, mas isso mudou quando
entidades médicas e especialistas constataram que a chance dessas mulheres
evoluírem para quadros mais graves era maior.
Em meados de julho de 2020, publicação do International Journal of
Gynecology and Obstetrics, utilizando os dados do SIVEP-Gripe, reportou a
ocorrência de 124 óbitos maternos no Brasil entre 1 de janeiro e 18 de junho de
2020.

Uma tragédia dolorosa que também tem relação com falta ou

dificuldades de acesso ao Sistema Único de Saúde, colapso do sistema de
saúde, níveis gerais de saúde da população, falhas na assistência, além do
vírus, em si.
Em decorrência do estudo publicado, a Federação Brasileira das
Associações

de

Ginecologia

e

Obstetrícia,

FEBRASGO,

manifestou

publicamente preocupação com relação ao número de mortes maternas
decorrentes da Covid-19. A mesma FEBRASGO informou que esse número de
mortes maternas deverá representar um incremento de pelo menos 7% na já
elevada razão de mortalidade materna do Brasil no corrente ano.
Adicionalmente, esclareceu que esse número de mortes maternas é
3,5 vezes maior que a soma do número de mortes maternas, por Covid-19, já
reportado por outros países até o momento, fato esse que deve ser observado
com muito cuidado pelas autoridades sanitárias nacionais.
No mesmo período do ano, foram computadas 160 mortes maternas
por Covid-19 no mundo. Isso significa que a cada dez mortes maternas por
Covid19 no mundo, 8 ocorrem no Brasil; uma terrível contribuição para essa
estatística do tamanho de 80% do total mundial.
A FEBRASGO, além de considerar que os serviços de atenção ao prénatal e parto são serviços essenciais e ininterruptos no território brasileiro em
todos os níveis de assistência à saúde, e que as gestantes e puérperas, fazem
parte de grupos de risco para morte por Covid-19. Também afirmou que as
mulheres em ciclo gravídico-puerperal devem ter acesso facilitado a cuidados
intensivos e à internação em leitos de UTI.
A fim de proteger as mulheres gestantes de forma mais ampla e
efetiva, propomos aqui que elas sejam afastadas do trabalho, enquanto durar a
pandemia de Covid-19.
Sala das comissões, 28 de abril de 2021.

Deputado Renildo Calheiros
PCdoB - PE

MPV 1045
00036

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, de 2021

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.

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao art. 6º da Medida Provisória nº 1.045/2021 a seguinte redação:
“Art. 6º O valor do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego
e da Renda terá como base de cálculo o valor mensal do segurodesemprego a que o empregado teria direito, nos termos do art. 5º da
Lei nº 7.998, de 1990, observadas as seguintes disposições:
I - na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário, será
calculado, levando -se em conta o salário recebido originalmente
pelo empregado.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO

Pelo texto da MP, os trabalhadores que tenham contrato suspenso ou redução
salarial e de jornada, terão um benefício que poderá chegar a 100% do segurodesemprego a que teriam direito se fosse demitidos. O valor desse segurodesemprego varia de R$ 1.100,00

a R$1.909,34 (teto). O valor a ser pago

depende do faturamento da empresa e da faixa salarial do empregado.
Segundo Portaria do Ministério da Economia, a faixa salarial do seguro
desemprego para 2021 é a seguinte:
Faixas de Salário Médio

Valor da Parcela

Até R$ 1.683,74

Multiplica-se salário médio por 0.8
(80%)

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

Faixas de Salário Médio

Valor da Parcela
R$ 1.347,00

Acima de R$ 2.806,53

O valor da parcela será de R$
1.909,34

Para os casos de redução de jornada de trabalho e de salário, será pago o
percentual do seguro desemprego equivalente ao percentual da redução.
Nos casos de suspensão temporária do contrato de trabalho, o empregado vai
receber 100% do valor equivalente do seguro desemprego. Se o empregador
mantiver 30% da remuneração, o benefício fica em 70%. Os contratos poderão
ser suspensos por até 120 dias e os de redução também.
Assim como na Lei 14.020/2020 (Mp 936/2020), os problemas estão
exatamente na possibilidade de redução de salário e suspensão do contrato de
trabalho. No primeiro caso, a redução de salário será por 120 dias e poderá
reduzir até 70% do salário do empregado. Isso trará perda de renda ao
empregado, já que o valor do seguro-desemprego não é o mesmo do salário,
além do que a compensação, que é o seguro-desemprego, tem um teto de R$
1.909,34. Os trabalhadores que ganham acima desse valor, terão perda de
renda.
EXEMPLO:
Na prática, se o trabalhador recebe 3 salários mínimos (R$ 3.300,00) e tiver
redução de 50% do salário, receberá portanto a metade do salário da empresa
(R$ 1.650,00), mais 50% do seguro-desemprego (cujo teto é R$ 1.909,34). A
metade desse valor é R$ 954,67. O empregado receberá R$ 1.909,34 + 954,67
= R$ 2.864,01. Nesse caso, o empregado teve perda de renda de 13,55%.
O ideal seria o governo adotar o modelo feito pela MP 680/2015 (Lei n.
13.189/2015) em que o governo assume o pagamento de parte do salário do
emprego, medida adota em vários países para o combate dos efeitos sociais
gerados pelas medidas de combate à COVID-19.

A emenda leva em conta o modelo adotado pela MP 680/2015 (Lei n.
13.189/20125) em que o governo assume o pagamento de parte do salário do
emprego, medida adota em vários países para o combate dos efeitos sociais
gerados pelas medidas de combate à COVID-19, razão pela qual propusemos
aqui o valor integral do benefício, a fim de evitar que o empregado

tenha

perdas em seu comprometido salário mensal.
Pedimos aos nobres pares o apoio para a aprovação de importante
emenda para os trabalhadores.
Sala das comissões, 30 de abril de 2020.

Deputado Renildo Calheiros
PCdoB-PE
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MPV 1045
00037

GABINETE DO DEPUTADO LUIZ CARLOS MOTTA (PL/SP)

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021
“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.”

EMENDA ADITIVA Nº

2021

I – Inclua-se na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT o art. 507-C com a
seguinte redação:
“Art. 507-C. É autorizada a utilização da mediação privada em
câmaras especializadas cadastradas perante o Conselho Superior
da Justiça do Trabalho – CSJT, devendo a mediação ser
acompanhada, obrigatoriamente, por advogado, e o acordo
decorrente do procedimento consiste em instrumento válido para
quitação de verbas decorrentes da relação de trabalho.
§1º - A regra estabelecida no caput deve ser precedida de
autorização prévia e expressa do trabalhador envolvido.
§2º - Nos casos em que a remuneração do trabalhador for inferior
à base de cálculo estabelecida far-se-á obrigatória a participação
da respectiva entidade sindical profissional, independente da
participação do advogado do trabalhador.
§3º - É facultado às entidades sindicais oferecer aos seus
associados, os serviços de mediação privada por meio de
convênios firmados com câmaras privadas cadastradas no
Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT.” (NR)
JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda visa incluir na Consolidação das Leis do Trabalho artigo
possibilitando mediação privada.
A adoção de mecanismos de autocomposição pacifica dos conflitos,
controvérsias e problemas é uma tendência mundial, decorrente da evolução
da cultura, participação, do diálogo e do consenso. Assim, muito se tem
difundido quanto à necessidade de serem pensados meios alternativos de
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solução de conflitos que não envolvam a participação do Poder Judiciário e,
consequentemente, o exercício da função jurisdicional.
Nesse cenário, a adoção de instrumentos alternativos de resolução de conflitos
vem sendo cada vez mais prestigiada. Como exemplo, podemos citar o Código
de Processo Civil, aprovado em 2015, que trouxe grande destaque para a
Mediação e Conciliação.
Além disso, merece destaque a Resolução 125/2010 do Conselho Nacional de
Justiça, a qual dispõe sobre a política judiciária nacional de tratamento
adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário,
aperfeiçoando e incentivando os mecanismos consensuais de solução de
conflitos, evitando-se, dessa maneira, a excessiva judicialização dos conflitos
de interesses.
A mediação consiste em instrumento efeti vo de pacificação social, resolução e
prevenção de litígios, controvérsias e problemas e sua apropriada utilização em
programas já implementados têm reduzido a excessiva judicialização e têm
levado os envolvidos à satisfação, à pacificação e a não reincidência.
E é justamente objetivando estimular e regulamentar as soluções de conflitos
mediante vias alternativas é que se apresenta o referido projeto de lei para
incluir na Consolidação das Leis do Trabalho a possibilidade da utilização da
mediação privada no formato de câmaras especializadas para a resolução de
conflitos trabalhistas com o acompanhamento de advogado, a fim de
proporcionar maior segurança jurídica aos trabalhadores e empregadores.
Sala das sessões,

Deputado LUIZ CARLOS MOTTA
PL/SP

de

de 2021
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GABINETE DO DEPUTADO LUIZ CARLOS MOTTA (PL/SP)

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021
“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.”

EMENDA MODIFICATIVA Nº

2021

O §1º do art. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho passa a vigorar com a
seguinte redação:
Art. 477.....................................................................
§1º. É válida cláusula de instrumento coletivo que estabeleça a obrigatoriedade
da assistência do respectivo sindicato profissional quando da rescisão de
contrato de trabalho, independentemente do prazo de sua duração, bem como
condicione a realização de negociação coletiva qualquer mudança do contrato
de trabalho quanto jornada, remuneração.
...........................................................................................................
(NR)
JUSTIFICAÇÃO
Como se sabe a extinção ou a rescisão do contrato de trabalho produz efeitos
financeiros em decorrência dos direitos trabalhistas garantidos em prol do
trabalhador.
Na redação da CLT anterior ao advento da reforma trabalhista, nos casos em
que se verificava a extinção de contrato de trabalho firmado há mais de um
ano, o ato de pagamento e recebimento das verbas rescisórias exigia uma
formalidade especial denominada assistência, para que se conferisse validade
jurídica aos pagamentos efetuados pelo empregador.
Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.467/2017 o referido dispositivo foi
revogado.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DO DEPUTADO LUIZ CARLOS MOTTA (PL/SP)

Entretanto, considerando a importância do referido instituto, uma vez que a
assistência pelo sindicato compreende a assessoria, o aconselhamento, a
orientação e a advertência ao trabalhador acerca das consequências fáticas e
jurídicas do ato de rescisão contratual, devendo o agente zelar pela correção
dos pagamentos patronais à luz da legislação em vigor, e ainda pelo
cumprimento das cláusulas coletivas decorrente de Acordos ou Convenções
Coletivas aplicadas à categoria, verifica-se que essa regra deve ser
restabelecida, a fim de conferir maior proteção ao trabalhador, em consonância
com os princípios protetivos inerentes ao Direito do Trabalho.
Nesse contexto, tendo em vista a relevância que a Lei n. 13.467/2017 instituiu
às negociações coletivas, ao prever o negociado sobre o legislado, nada mais
razoável que caso o instrumento coletivo discipline sobre a assistência na
rescisão do contrato de trabalho, essa regra deve ser observada por todos os
integrantes envolvidos na relação trabalhista.
Reforça-se que a negociação coletiva foi prestigiada na Constituição Federal,
que reconheceu as convenções e acordos coletivos de trabalho, nos termos do
art. 7º, inciso XXVI.
Ademais, cumpre ressaltar que não há se falar em prazo de duração
preestabelecido do contrato de trabalho para se haver a assistência, uma vez
que é imprescindível a avaliação do índice de desemprego e rotatividade de
cada setor e atividade específicos, tendo as entidades sindicais meios e
legitimidade para estabelecer os parâmetros e regras que deverão ser
observadas sobre o assunto. Reforçar que a alteração de remuneração e
jornada estão condicionadas a participação sindical atendem ao principio da
proteção ao hipossuficiente, que somente é alcançado com participação do
sindicato representativo.
Sala das sessões, em

Deputado LUIZ CARLOS MOTTA
PL/SP

de

de 2021

MPV 1045
00039

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045/2021
Institui o Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e
dispõe sobre medidas trabalhistas
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 (covid-19), de que trata a
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, e dá outras providências..

EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao art. 8º a seguinte redação:
“Art. 8º.....................................................................................................
§ 1º A suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada
mediante acordo coletivo ou convenção coletiva.
§ 3º .........................................................................................................
I - fará jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador aos seus
empregados, inclusive o depósito patronal das obrigações de caráter
trabalhista e previdenciário;
II -terá contagem de tempo de serviço como se em exercício
estivesse.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A MP 1.045/2021 permite a suspensão do contrato de trabalho. Nas
empresas com até R$ 4,8 milhões de receita bruta anual, o governo pagará valor
equivalente a 100% do seguro-desemprego ao empregado, e o empregador não
está obrigado a pagar ajuda compensatória (que não terá caráter salarial). Nas
empresas com receita bruta superior a R$ 4,8 milhões, o governo pagará um valor

equivalente a 70% do seguro-desemprego, ficando a empresa responsável pelo
pagamento de valor equivalente a 30% do salário do empregado.
Segundo o texto da MP , na suspensão do contrato de trabalho os salários
deixam de ser pagos, mas deverão ser mantidos os benefícios concedidos aos
empregados. Porém, o empregado é quem deve recolher para o Regime Geral de
Previdência Social durante a suspensão na qualidade de segurado facultativo. O
prazo de suspensão é de 60 dias, que podem ser divididos em dois períodos de 30
dias.
Os empregados que recebem até 3 salários mínimos (R$ 3.135,00 ) ou
que se enquadrem como hiperssuficientes (portadores de diploma em curso
superior e com salários maior do que dois tetos da previdência – hoje R$
12.202,12) podem ajustar a suspensão por meio de acordo individual diretamente
com o empregador. Somente os demais casos é que é exigida a convenção ou
acordo coletivo.
Ressalte-se que na suspensão integral do contrato de trabalho, além
de não haver obrigação de pagamento de salários e obrigações por parte do
empregador , e o tempo em que o trabalhador ficar em casa de quarentena
também não conta para fins de tempo de serviço e previdência.
Diante do exposto, rogamos o apoio dos nobres pares para aprovação
dessa emenda à MP 1.045/2020.

Sala das Comissões,

28 de abril de 2021.

Deputado Renildo Calheiros
PCdoB-PE

MPV 1045
00040
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 2021
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.
EMENDA
Inclua-se o seguinte artigo, com a numeração que lhe couber, no
texto da MPV, via Projeto de Lei de Conversão:
“Art.___. No caso de atividades ou profissões com jornadas
diferenciadas estabelecidas em lei, será facultada a extensão continuada da
duração normal do trabalho até o limite estabelecido no caput do art. 58 do
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, mediante acordo individual
escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, sendo
assegurados ao empregado os seguintes acréscimos:
I — as horas adicionais que passam a compor a duração normal
do trabalho, no regime de jornada complementar
facultativa, serão remuneradas com acréscimo de 20%
(vinte por cento), não se confundindo com as horas extras
eventuais que venham a ser ajustadas na conformidade do
art. 59 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
II — a remuneração da hora extra, para efeito do § lº do art. 59
do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, será
calculada sobre o valor médio apurado entre as horas
normais e as horas adicionais da jornada complementar
facultativa.
Parágrafo único. O disposto neste artigo poderá ser aplicado,
inclusive, posteriormente ao período de emergência de saúde pública
decorrente do coronavírus (Covid-19), por iniciativa exclusiva do empregado,
não podendo ser pactuado, em nenhum momento, no caso de atividades ou
operações consideradas insalubres, na conformidade dos arts. 189 e 190 do
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.”
Justificativa
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O presente emendamento é uma reapresentação do texto
acolhido pelo relator da MP 927/20 no SF e incorporado ao respectivo Projeto de Lei
de Conversão, que ficou prejudicado com a superveniente perda de vigência da citada
Medida Provisória, não se consumando o pronunciamento do Plenário.
O objetivo desta iniciativa é contribuir positivamente, no atual
cenário de crise recessiva, para a superação dos efeitos sociais e econômicos da
pandemia do Covid-19, alinhando-se com as sucessivas medidas de enfrentamento
adotadas pelo Governo, em todos os níveis federativos.
A jornada complementar facultativa, objeto deste emendamento,
é uma alternativa inovadora que possibilita a extensão continuada da duração normal
do trabalho, até o limite da jornada normal de oito horas, com acréscimo proporcional
de salário mais ganho real, exclusivamente no caso de atividades ou profissões que
tenham jornadas legalmente diferenciadas (excetuadas as legalmente tidas por
insalubres).
Em resumo, dita jornada complementar reúne características
como: (i) caráter facultativo; (ii) abrange diversas categorias, com jornadas reduzidas;
(iii) não induz nem implica alteração da regulação profissional específica; (iv)
consubstancia ponto único de negociação entre as partes; (v) o instrumento
respectivo consuma a negociação individual.
Trata-se, portanto, de instrumento de flexibilização e
modernização da legislação laboral, com vantagens múltiplas e abrangentes dos
vários segmentos interessados, e próprias para cada qual das partes contratantes.
Assim, alinham-se para os profissionais ganhos em termos de:
o remuneração adicional de 20% nas horas acrescidas, que passarão a compor a
jornada complementar;
o aumento substancial na renda total com ganho real;
o jornada mais previsível, que favorece o planejamento de atividades outras;
o dispensa um segundo emprego como complemento de renda;
o hora extra calculada sobre o valor médio da jornada de 8 horas;
o aumento salarial refletido nas férias, 13º, FGTS etc.
As empresas beneficiam-se com: (i) presumido aumento de
produtividade; (ii) facilidade de planejamento da escala de funcionários; (iii)
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aprimoramento da logística das operações, principalmente com deslocamento de
profissionais de diferentes categorias.
Já ao setor governo são dados positivos: (i) redução da
informalidade; (ii) aumento da arrecadação de impostos, contribuições sociais e FGTS.
Enfim, importante ressaltar que não se trata de alterar a legislação
laboral nem se objetiva revogar as regulações profissionais específicas, mas
possibilitar novo modelo ou regime facultativo de jornada, recebendo vantagens por
isso. A tal escopo, não se subtraem direitos; não se retiram horas extras; e haverá um
ganho proporcional, em razão das horas acrescidas, e um ganho real de salários, com
o adicional de 20%.
Sala das Sessões,

de novembro de 2019.

Eli Corrêa Filho
Deputado Federal

MPV 1045
00041
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GABINETE DA DEPUTADA ADRIANA VENTURA – NOVO/SP

EMENDA À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 2021

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.

EMENDA Nº

Acrescente-se ao art. 8º da Medida Provisória n° 1045 o § 9º com a
seguinte redação:
“Art. 8º………………………………………………………..…....…
§ 9º A possibilidade da suspensão contratual referida no caput se
estende ao empregado sindicalizado candidato a ou ocupante de
cargo de direção ou representação de entidade sindical ou de
associação profissional.”

JUSTIFICAÇÃO
Diante do atual cenário de instabilidade econômica, a possibilidade de
suspensão do contrato de trabalho é medida necessária para assegurar a
manutenção dos empregos.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DA DEPUTADA ADRIANA VENTURA – NOVO/SP

Nesse cenário é importante que não haja exceções para as possibilidades
de suspensão contratual, nos casos em que a saúde financeira das empresas e
manutenção dos empregos realmente depende disso. É nesse sentido que se
mostra importante constar expressamente no texto da Medida Provisória nº
936/2020 a possibilidade de suspensão contratual para ocupantes e candidatos
de cargo de direção ou representação de entidade sindical ou de associação
profissional.
Ressalta-se que a Consolidação das Leis do Trabalho prevê a
estabilidade provisória desses empregados, assim como a Constituição Federal
no seu artigo 8º, inciso VIII. A proposta de emenda, entretanto, não se opõe ao
que se encontra determinado em legislação trabalhista e na Constituição, pois
não objetiva a demissão, mas sim a suspensão, caso tal situação seja pertinente
e necessária no atual cenário.
Assim, pedimos apoio dos Nobre Pares para a aprovação da presente
emenda.
Sala da Comissão, em

de abril de 2021.

Deputada ADRIANA VENTURA
NOVO/SP
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COM ISSÃO M ISTA DA M EDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 2021

M EDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 2021

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

EM ENDA nº.

Inclua-se no artigo 7º da Medida Provisória nº. 1045, de 2021:

Art. 1º. O estabelecido no caput aplica-se ao trabalho temporário
conforme dispõe a Lei 6019 de 03 de janeiro de 1974, modificada pela
Lei 13429 de 03 de março de 2017, desde que pactuado por convenção
coletiva de trabalho.
Parágrafo único – A prorrogação de que trata o § 2º do artigo 10 da Lei
6019/74, poderá ser feita automaticamente, desde que não ultrapasse o
prazo estabelecido no artigo 2º desta Medida Provisória.

JUSTIFICAÇÃO.
Neste momento de enorme incerteza, não se pode abrir mão de um
instrumento de gestão empresarial, já devidamente testado por
50(cinquenta) anos, utilizado em grande escala no Brasil e nos países
desenvolvidos,

exatamente

pela

sua

capacidade

de

atender

concomitantemente as demandas urgentes e inesperadas das empresas,
como

na crise

sanitária que

estamos enfrentando. O trabalho

temporário, regulamentado pela Lei 6019/74, tem sido um parceiro
fundamental para que as empresas se adaptem aos momentos
emergenciais. O enfrentamento das incertezas trazidas pela crise
sanitária, exige parcerias com foco nas expertises, no caso do trabalho
temporário, é a flexibilização concomitante da força de trabalho, para
que se possa amenizar os seus efeitos, além de ajudar a manter os
postos de trabalho permanente.

Desta forma a parceria entre as

empresas especializadas, traz confiança mútua, para o enfrentamento
das consequências da emergência de saúde pública.
Para tanto solicito o apoio dos nobres pares para aprovação desta
Emenda.

Sala da sessão da Comissão, em

de 2021

Deputado Laercio Oliveira
PP/SE

MPV 1045
00043

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 2021
Institui o Novo Programa Emergencial
de Manutenção do Emprego e da
Renda que terá como base de cálculo o
valor do salário médio do empregado
nos últimos três meses 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.

EMENDA N° __________
Dê-se ao art. 6º a seguinte redação:
Art. 6º O valor do Benefício Emergencial de Manutenção do
Emprego e da Renda terá como base de cálculo o valor do salário médio do
empregado nos últimos três meses, observadas as seguintes disposições:
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; e
II - na hipótese de suspensão temporária do contrato de trabalho, terá valor
mensal:
a) equivalente a cem por cento do valor do salário médio do empregado nos
últimos três meses, na hipótese prevista no caput do art. 8º; ou
b) equivalente a setenta por cento do valor do salário médio do empregado nos
últimos três meses, na hipótese prevista no § 6º do art. 8º.
§ 1º O Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda será
pago ao empregado independentemente do:
I - cumprimento de qualquer período aquisitivo;
II - tempo de vínculo empregatício; e
III - número de salários recebidos

§ 2º O Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda não
será devido ao empregado que esteja ocupando cargo ou emprego público ou
cargo em comissão de livre nomeação e exoneração ou seja titular de mandato
eletivo
§ 3º 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.
§ 4º Nos casos em que o cálculo do Benefício Emergencial de Manutenção do
Emprego e da Renda resultar em valores decimais, o valor a ser pago deverá
ser arredondado para a unidade inteira imediatamente superior.
§ 5º O empregado com contrato de trabalho intermitente a que se refere o § 3º
do art. 443 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1943, não faz jus ao Benefício Emergencial de Manutenção do
Emprego e da Renda.

JUSTIFICATIVA
A Medida Provisória define o seguro-desemprego como a base de
cálculo do Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda
(custeado pelo governo federal). É justamente este dispositivo que implica na
redução da renda do trabalhador, que não raramente terá perdas mensais
próximas de 30% em relação ao salário habitual a depender da remuneração.
Isso

acontece

porque

as

parcelas

do

seguro-desemprego

são

substancialmente menores do que os salários. Em 2021, por exemplo, o valor
máximo das parcelas passou a ser de R$ 1.911,84 e o mínimo de R$ 1.100. Já
a regra de cálculo do seguro-desemprego reduz o salário médio em pelo
menos 20%, tendo como piso o salário mínimo.
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 esta emenda
promove.
Por estas razões, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação desta
emenda.
Sala das Comissões, em 30 de abril de 2021.
David Miranda
PSOL/RJ

MPV 1045
00044

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 2021
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.

EMENDA N° __________
Dê-se aos incisos II e III do caput do art. 10º a seguinte redação:
Art. 10 ...............................................................................
II - após o restabelecimento da jornada de trabalho e do salário ou do
encerramento da suspensão temporária do contrato de trabalho, por período
equivalente ao triplo do acordado para a redução ou a suspensão; e
III - no caso da empregada gestante, por período equivalente ao triplo do
acordado para a redução da jornada de trabalho e do salário ou 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.
..............................................................................................” (NR)

JUSTIFICATIVA
A Medida Provisória define que fica reconhecida a garantia provisória no
emprego ao empregado que receber o Benefício Emergencial de Manutenção
do Emprego e da Renda tanto durante o período acordado de redução da
jornada de trabalho e do salário ou de suspensão temporária do contrato de
trabalho; como 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.

Trata-se de um período extremamente curto de garantia provisória de
emprego, sendo, portanto, uma contrapartida inadequada ao fim que o
programa se propõe: a manutenção do emprego e da renda.
Por

conta

disso,

a

presente

emenda

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.
Por estas razões, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação desta
emenda.
Sala das Comissões, em 30 de abril de 2021.

David Miranda
PSOL/RJ

MPV 1045
00045

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 2021
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.

EMENDA N° __________

Inclua-se onde couber:
“Art. XX O órgão competente deverá regulamentar os dispositivos da Lei nº
14.128 de março de 2021 que se referem à compensação financeira a ser paga
pela União aos profissionais e trabalhadores de saúde no prazo de 15 (quinze)
dias após a data de publicação desta lei.
JUSTIFICATIVA
Originária do do PL 1.826/2020, de autoria dos deputados Reginaldo
Lopes (PT-MG) e Fernanda Melchionna (PSOL-RS), a Lei 14.128/21 concede
indenização aos profissionais de saúde tornados incapacitados para o trabalho
pela Covid-19. Apesar do mérito inquestionável da matéria e do amplo apoio do
conjunto da sociedade e dos profissionais de saúde, a lei havia sido vetada
totalmente por Bolsonaro. Veto esse derrubado pelo Congresso Nacional.
Contudo, a nova lei ainda carece de regulamentação de órgão
competente do Poder Executivo, que se furta da obrigação e posterga ato tão
urgente. Por conta disso, a presente emenda visa estabelecer prazo para a
regularização da matéria.
Especificamente, a emenda estabelece que o órgão competente deverá

regulamentar os dispositivos da a Lei 14.128/21 que se referem à
compensação

financeira

a

ser paga pela União aos profissionais e

trabalhadores de saúde no prazo de 15 (quinze dias após) após a data de
publicação desta lei.
Por estas razões, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação
desta emenda.
Sala das Comissões, em 30 de abril de 2021.
David Miranda
PSOL/RJ

MPV 1045
00046

CONGRESSO NACIONAL

ETIQUETA

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

MEDIDA PROVISÓRIA Nº1045, de 2021.

DATA
30/04/2021

AUTOR

Nº PRONTUÁRIO

Senador Weverton – PDT
Suprima-se o art. 21.

JUSTIFICAÇÃO
A suspensão por 180 dias dos 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 não se justifica, pois, arrasta de 30 para 180 dias, a oportunidade do trabalhador procurar seus
direitos em relação ao desrespeito à legislação trabalhista..

Comissões, em 30 de abril de 2021.
Senador Weverton-PDT/MA

MPV 1045
00047

CONGRESSO NACIONAL

ETIQUETA

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

MEDIDA PROVISÓRIA Nº1045, de 2021.

DATA
30/04/2021

AUTOR

Nº PRONTUÁRIO

Senador Weverton – PDT
Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo na MPV nº 1.045/2021:

Art. _ O período de redução proporcional da jornada de trabalho e de salário e de suspensão temporária
do contrato de trabalho será considerado como tempo de serviço para fins de pagamento do décimo
terceiro salário e do adicional de férias, que serão calculados com base no salário nominal do
trabalhador.

JUSTIFICATIVA
A presente emenda busca garantir que os trabalhadores que tenham seus salários reduzidos ou seus
contratos de trabalho suspensos não sejam prejudicados financeiramente quando do recebimento do
seu décimo terceiro salário e seu adicional de férias.

Comissões, em 30 de abril de 2021.
Senador Weverton-PDT/MA

MPV 1045
00048

CONGRESSO NACIONAL

ETIQUETA

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

MEDIDA PROVISÓRIA Nº1045, de 2021.

DATA
30/04/2021

AUTOR

Nº PRONTUÁRIO

Senador Weverton – PDT
Suprima-se o § 4º do art. 23 da MPV nº 1.045/2021.

JUSTIFICATIVA
Não podemos compactuar com a possibilidade de que retorne para a União os recursos depositados à
título de benefício emergencial que pertencem ao trabalhador ao Governo caso a conta não seja
movimentada. Essa regra que permite à União se apropriar desses valores, pelo simples fato deles não
terem sido movimentados em 180 dias, além de desprovida de razoabilidade, configura um verdadeiro
sequestro do dinheiro do trabalhador, se tornando claramente inconstitucional por afronta ao inciso II
do § 1º do art. 62 da Constituição Federal:

Comissões, em 30 de abril de 2021.
Senador Weverton-PDT/MA

MPV 1045
00049

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, de 2021

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.

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao art. 6º da Medida Provisória nº 1.045/2021 a seguinte redação:
“Art. 6º O valor do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego
e da Renda terá como base de cálculo o valor mensal do segurodesemprego a que o empregado teria direito, nos termos do art. 5º da
Lei nº 7.998, de 1990, observadas as seguintes disposições:
I - na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário, será
calculado, levando -se em conta o salário recebido originalmente
pelo empregado.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO

Pelo texto da MP, os trabalhadores que tenham contrato suspenso ou redução
salarial e de jornada, terão um benefício que poderá chegar a 100% do segurodesemprego a que teriam direito se fosse demitidos. O valor desse segurodesemprego varia de R$ 1.100,00

a R$1.909,34 (teto). O valor a ser pago

depende do faturamento da empresa e da faixa salarial do empregado.
Segundo Portaria do Ministério da Economia, a faixa salarial do seguro
desemprego para 2021 é a seguinte:
Faixas de Salário Médio

Valor da Parcela

Até R$ 1.683,74

Multiplica-se salário médio por 0.8
(80%)

De R$ 1.683,74 até R$

O que exceder a R$ 1683,74
multiplicar por 0,5 (50%) e somar a

Faixas de Salário Médio

Valor da Parcela

2.806,53

R$ 1.347,00

Acima de R$ 2.806,53

O valor da parcela será de R$
1.909,34

Para os casos de redução de jornada de trabalho e de salário, será pago o
percentual do seguro desemprego equivalente ao percentual da redução.
Nos casos de suspensão temporária do contrato de trabalho, o empregado vai
receber 100% do valor equivalente do seguro desemprego. Se o empregador
mantiver 30% da remuneração, o benefício fica em 70%. Os contratos poderão
ser suspensos por até 120 dias e os de redução também.
Assim como na Lei 14.020/2020 (Mp 936/2020), os problemas estão
exatamente na possibilidade de redução de salário e suspensão do contrato de
trabalho. No primeiro caso, a redução de salário será por 120 dias e poderá
reduzir até 70% do salário do empregado. Isso trará perda de renda ao
empregado, já que o valor do seguro-desemprego não é o mesmo do salário,
além do que a compensação, que é o seguro-desemprego, tem um teto de R$
1.909,34. Os trabalhadores que ganham acima desse valor, terão perda de
renda.
EXEMPLO:
Na prática, se o trabalhador recebe 3 salários mínimos (R$ 3.300,00) e tiver
redução de 50% do salário, receberá portanto a metade do salário da empresa
(R$ 1.650,00), mais 50% do seguro-desemprego (cujo teto é R$ 1.909,34). A
metade desse valor é R$ 954,67. O empregado receberá R$ 1.909,34 + 954,67
= R$ 2.864,01. Nesse caso, o empregado teve perda de renda de 13,55%.
O ideal seria o governo adotar o modelo feito pela MP 680/2015 (Lei n.
13.189/2015) em que o governo assume o pagamento de parte do salário do

emprego, medida adota em vários países para o combate dos efeitos sociais
gerados pelas medidas de combate à COVID-19.
A emenda leva em conta o modelo adotado pela MP 680/2015 (Lei n.
13.189/20125) em que o governo assume o pagamento de parte do salário do
emprego, medida adota em vários países para o combate dos efeitos sociais
gerados pelas medidas de combate à COVID-19, razão pela qual propusemos
aqui o valor integral do benefício, a fim de evitar que o empregado

tenha

perdas em seu comprometido salário mensal.
Pedimos aos nobres pares o apoio para a aprovação de importante
emenda para os trabalhadores.

Sala das comissões, 30 de abril de 2021.

Deputado Daniel Almeida
PCdoB-BA

MPV 1045
00050

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045/2021
Institui o Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e
dispõe sobre medidas trabalhistas
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 (covid-19), de que trata a Lei
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e
dá outras providências.
.

EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao inciso II, do art. 7º da Medida Provisória nº 1.045/2021, , a seguinte redação:
“Art. 7º .......................................................................................................................
....................................................................................................................................
II - pactuação mediante acordo ou convenção coletiva ;
.......................................................................................................................” (NR)

JUSTIFICAÇÃO

O objetivo desta emenda é corrigir a inconstitucionalidade do inciso II,
do art. 7º da Medida Provisória. Segundo o art. 7º, VI, da Constituição Federal,
a redução de salário só será possível mediante acordo ou convenção coletiva.

A Medida Provisória, em seu art. 7º, II, permite a redução de salários por meio
da pactuação por acordo individual escrito entre empregador e empregado,
que será encaminhado ao empregado com antecedência de, no mínimo, dois
dias corridos. Mesmo em caso de calamidade pública, não é permitido o acordo
individual. É mais uma estratégia de enfraquecimento da participação dos
sindicatos na vida dos trabalhadores.

Sala das comissões, 30 de abril de 2021.

Deputado Daniel Almeida
PCdoB-BA

MPV 1045
00051

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045/2021
Institui o Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e
dispõe sobre medidas trabalhistas
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 (covid-19), de que trata a
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, e dá outras providências..

EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao art. 8º a seguinte redação:
“Art. 8º.....................................................................................................
§ 1º A suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada
mediante acordo coletivo ou convenção coletiva.
§ 3º .........................................................................................................
I - fará jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador aos seus
empregados, inclusive o depósito patronal das obrigações de caráter
trabalhista e previdenciário;
II -terá contagem de tempo de serviço como se em exercício
estivesse.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A MP 1.045/2021 permite a suspensão do contrato de trabalho. Nas
empresas com até R$ 4,8 milhões de receita bruta anual, o governo pagará valor
equivalente a 100% do seguro-desemprego ao empregado, e o empregador não
está obrigado a pagar ajuda compensatória (que não terá caráter salarial). Nas
empresas com receita bruta superior a R$ 4,8 milhões, o governo pagará um valor

equivalente a 70% do seguro-desemprego, ficando a empresa responsável pelo
pagamento de valor equivalente a 30% do salário do empregado.
Segundo o texto da MP , na suspensão do contrato de trabalho os salários
deixam de ser pagos, mas deverão ser mantidos os benefícios concedidos aos
empregados. Porém, o empregado é quem deve recolher para o Regime Geral de
Previdência Social durante a suspensão na qualidade de segurado facultativo. O
prazo de suspensão é de 60 dias, que podem ser divididos em dois períodos de 30
dias.
Os empregados que recebem até 3 salários mínimos (R$ 3.135,00 ) ou
que se enquadrem como hiperssuficientes (portadores de diploma em curso
superior e com salários maior do que dois tetos da previdência – hoje R$
12.202,12) podem ajustar a suspensão por meio de acordo individual diretamente
com o empregador. Somente os demais casos é que é exigida a convenção ou
acordo coletivo.
Ressalte-se que na suspensão integral do contrato de trabalho, além
de não haver obrigação de pagamento de salários e obrigações por parte do
empregador , e o tempo em que o trabalhador ficar em casa de quarentena
também não conta para fins de tempo de serviço e previdência.
Diante do exposto, rogamos o apoio dos nobres pares para aprovação
dessa emenda à MP 1.045/2020.

Sala das comissões, 30 de abril de 2021.

Deputado Daniel Almeida
PCdoB-BA

MPV 1045
00052

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, de 2021

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.

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao art. 13 da Medida Provisória nº 1.045/2021 a seguinte redação:
“Art. 13. Durante o período de emergência em saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19),
a empregada gestante deverá permanecer afastada de
atividades de trabalho presencial, sem prejuízo de sua
remuneração.
§ 1º A empregada afastada nos termos do § 3º ficará à
disposição para exercer as atividades em seu domicílio, por
meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho
a distância.”(NR).

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda repete o conteúdo do PL 3.932/2020, de autoria de
vários parlamentares aprovado por esta Casa e que, na presente data, aguarda
a sanção do Presidente da República.
Ressalte-se que no comecinho da pandemia, as gestantes não eram
consideradas grupo de risco para a covid-19, mas isso mudou quando
entidades médicas e especialistas constataram que a chance dessas mulheres
evoluírem para quadros mais graves era maior.
Em meados de julho de 2020, publicação do International Journal of
Gynecology and Obstetrics, utilizando os dados do SIVEP-Gripe, reportou a
ocorrência de 124 óbitos maternos no Brasil entre 1 de janeiro e 18 de junho de
2020.

Uma tragédia dolorosa que também tem relação com falta ou

dificuldades de acesso ao Sistema Único de Saúde, colapso do sistema de
saúde, níveis gerais de saúde da população, falhas na assistência, além do
vírus, em si.
Em decorrência do estudo publicado, a Federação Brasileira das
Associações

de

Ginecologia

e

Obstetrícia,

FEBRASGO,

manifestou

publicamente preocupação com relação ao número de mortes maternas
decorrentes da Covid-19. A mesma FEBRASGO informou que esse número de
mortes maternas deverá representar um incremento de pelo menos 7% na já
elevada razão de mortalidade materna do Brasil no corrente ano.
Adicionalmente, esclareceu que esse número de mortes maternas é
3,5 vezes maior que a soma do número de mortes maternas, por Covid-19, já
reportado por outros países até o momento, fato esse que deve ser observado
com muito cuidado pelas autoridades sanitárias nacionais.
No mesmo período do ano, foram computadas 160 mortes maternas
por Covid-19 no mundo. Isso significa que a cada dez mortes maternas por
Covid19 no mundo, 8 ocorrem no Brasil; uma terrível contribuição para essa
estatística do tamanho de 80% do total mundial.
A FEBRASGO, além de considerar que os serviços de atenção ao prénatal e parto são serviços essenciais e ininterruptos no território brasileiro em
todos os níveis de assistência à saúde, e que as gestantes e puérperas, fazem
parte de grupos de risco para morte por Covid-19. Também afirmou que as
mulheres em ciclo gravídico-puerperal devem ter acesso facilitado a cuidados
intensivos e à internação em leitos de UTI.
A fim de proteger as mulheres gestantes de forma mais ampla e
efetiva, propomos aqui que elas sejam afastadas do trabalho, enquanto durar a
pandemia de Covid-19.
Sala das comissões, 30 de abril de 2021.

Deputado Daniel Almeida
PCdoB-BA

MPV 1045
00053

COMISSÃO MISTA DESTINADA A APRECIAR A MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 1.045 DE 2021.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

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.

EMENDA N.º

O art. 16, da Medida Provisória nº 1.045, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 16. O disposto neste Capítulo aplica-se aos contratos de
trabalho de aprendizagem e de jornada parcial. (NR)

JUSTIFICAÇÃO

É cediço que o Novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da
Renda, ajudará a manter os empregos no País e tem como finalidade combater
os efeitos da pandemia do coronavírus (COVID-19) no mercado de trabalho.
Porém, o caput do art. 16 da Medida Provisória 1.045/202, em sua redação
original, excluiu a sua aplicação aos contratos de trabalho celebrados após a
publicação da MP.
Contudo, com o quadro atual de incertezas e as empresas em compasso de
espera, a porta de entrada no mercado de trabalho tem sido a informalidade.

2

A informalidade traz várias consequências ruins para o País porque a renda do
trabalhador se torna inconstante, prejudicando o desempenho da economia.
Neste contexto, durante a crise instaurada pela pandemia, torna-se
indispensável que sejam intensificadas medidas alternativas para enfrentar o
agravamento da crise economia no País.
Ao conceder a possibilidade de adesão ao Novo Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda também para novas contratações, se
estará permitindo a geração de novos postos de trabalho, contribuindo para
conter o desemprego e, via de consequência, para o crescimento econômico
País.
Por fim, solicitamos apoio de nossos pares quanto ao acatamento da presente
emenda.
Sala da Comissão, em

de

Deputado....................................

de 2021.

MPV 1045
00054

COMISSÃO MISTA DESTINADA A APRECIAR A MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 1045 DE 2021.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045 DE 2021

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.

EMENDA Nº

Acrescente-se ao §1º do art. 9º, da Medida Provisória nº 1.045, de 2021, o
inciso VII, com a seguinte redação:
Art. 9º .........................................................
§ 1º .............................................................
....................................................................
VII – poderá ser deduzida do resultado da atividade rural, como
despesa paga no ano-base, apurado na forma do art. 4º e 7º da Lei nº
8.023, de 12 de abril de 1990.

JUSTIFICAÇÃO

Na apuração do imposto de renda do produtor rural pessoa física, mediante
apuração da base real, a exemplo do que ocorre com as pessoas jurídicas tributadas
pelo lucro real, há também uma sistemática de deduções, contudo há limitação para
lançamento tão somente das despesas de custeio de fato necessárias à percepção
dos rendimentos da atividade rural e manutenção da fonte pagadora, relacionadas
com a natureza da atividade rural exercida.
1

Desse modo, como também exerce o papel de empregador, o produtor rural
pessoa física estará sujeito à previsão do artigo 9º, caput, da MP nº 1.045 de 2021,
qual seja, a possibilidade do Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e
da Renda ser acumulado com o pagamento, por conta do empregador, de ajuda
compensatória mensal, em decorrência da redução proporcional de jornada de
trabalho e de salário ou da suspensão temporária de contrato de trabalho.
Assim, caso o produtor rural pessoa física conceda a ajuda compensatória
mensal, no enquadramento previsto no artigo mencionado anteriormente, a ele deve
restar a possibilidade de deduzir esses valores no ajuste do imposto de renda, da
mesma forma que prevista, no inciso VI, para as pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real. Isso para atender à possibilidade de dedução prevista nos artigos
4º e 7º da Lei nº 8.023/1990 e no próprio Regulamento do Imposto de Renda (artigo
55, §1º, do Decreto nº 9.580/2018).
Logo, sugere-se inclusão de um novo inciso no artigo 9º prevendo a
possibilidade de dedução da ajuda compensatória mensal pelo produtor rural pessoa
física, em decorrência da redução proporcional de jornada de trabalho e de salário
ou da suspensão temporária de contrato de trabalho, prevista na Medida Provisória,
na forma como determinada pelos artigos 4º e 7º da Lei nº 8.023/1990 e pelo artigo
55, §1º, do Decreto nº 9.580/2018.
Sala da Comissão, em

de

....................................
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de 2021

MPV 1045
00055

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado MAURO NAZIF

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021
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.
EMENDA MODIFICATIVA N.º

Dê-se a seguinte redação ao § 4º, do art. 23º, da MP 1.045/2021:
“Art. 23. ..............................................................................................
...................................................................................................
§ 4º Os recursos relativos ao benefício emergencial de que trata o
art. 5º, creditados nos termos do disposto no § 2º, não movimentados no prazo
de 12 meses, contado da data do depósito, retornarão para a União.
JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda objetiva ampliar o prazo previsto para que o
trabalhador possa utilizar os recursos relativos ao Benefício Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda. Nesse sentido, estamos sugerindo o
aumento de 6 para 12 meses antes que os recursos disponíveis voltem para o
caixa da União.
O aumento do prazo é necessário tendo em vista a dificuldade de
acesso à informação a muitos trabalhadores, principalmente os das camadas
mais humildes da população, que não possuem acesso aos meios modernos

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado MAURO NAZIF

oferecidos pela tecnologia da informação, e que são, acertadamente, utlizados
pelo Poder Público para agilizar e desburocratizar a prestação de serviços.
Assim, como forma de fortalecer a proteção do direito dos
trabalhadores atingidos pela crise econômica decorrente da pandemia da
Covid-19, é que apresentamos a presente alteração.
Pelo exposto, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação da
presente emenda.

Sala das sessões, em

de

Deputado MAURO NAZIF
PSB/RO

de 2021.

MPV 1045
00056

CONGRESSO NACIONAL
Medida Provisória n.º 1.045, de 27 de abril de 2021.
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 (covid19) no âmbito das relações de trabalho.

EMENDA N.º ______
(Do Sr. Otavio Leite)
O artigo 8º da Medida Provisória n.º 1.045, de 27 de abril de 2021, passa a
vigorar acrescido do seguinte §9º:
§9º - Fica assegurado o emprego em caso de suspensão de contrato de
trabalho pelo período em que ocorrer a suspensão, bem como, mais outro
período igual no retorno da suspensão.
JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda visa assegurar o emprego no caso de suspensão de
contrato de trabalho conforme proposto.
A pandemia ocasionada pela Covid-19 não arrefeceu, e o País sofre, ainda,
com uma segunda onda de contaminações e novas cepas do vírus, provavelmente
ainda mais contagiante. Assim, medidas restritivas de circulação de pessoas
continuam a ser adotadas.
Nesse sentido, as atividades econômicas ainda não retornaram
completamente, o que ocasiona relevantes efeitos na economia, entre os mais
notáveis, certamente o desemprego. Medidas protetivas do emprego e da renda são
necessárias e urgentes.

Sala das Sessões, em 30 de abril de 2021.

Deputado OTAVIO LEITE – PSDB/RJ

MPV 1045
00057

CONGRESSO NACIONAL
Medida Provisória n.º 1.045, de 27 de abril de 2021.

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 (covid19) no âmbito das relações de trabalho.

EMENDA N.º ______
(Do Sr. Otavio Leite)
O caput do Artigo 2º da Medida Provisória n.º 1.045, de 27 de abril de 2021,
passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2º - Fica instituído o Novo Programa Emergencial de Manutenção do
Emprego e da Renda, pelo prazo de 120 dias, ficando automaticamente
prorrogado até o momento em que os índices oficiais do Plano Nacional de
Imunização - PMI, indiquem ter alcançado, por via da vacinação, a imunização
em face do Covid-19, de pelo menos oitenta por cento da população nacional.

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda tem o condão de fixar um critério lastreado em indicadores
científicos com intuito de estabelecer um parâmetro justo para que os efeitos dessa
medida provisória possam de fato significar uma transição para a retomada da
atividade econômica.
Vale ressaltar que, a ideia em tela é proveniente de reflexões construídas em
diálogos com a Fecomércio - RJ (Confederação Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo) por meio do seu Presidente Antônio Florencio de Queiroz Junior.
Nesse sentido, a proposta visa estender o prazo de vigência da presente
Medida Provisória caso não se atinja a imunização da população brasileira como
estabelecido no texto. A pandemia ocasionada pela Covid-19 não arrefeceu, e o País
sofre, ainda, com uma segunda onda de contaminações e novas cepas do vírus,
provavelmente ainda mais contagiante. Assim, medidas restritivas de circulação de
pessoas continuam a ser adotadas.

CONGRESSO NACIONAL
As atividades econômicas ainda não retornaram completamente, o que
ocasiona relevantes efeitos na economia, entre os mais notáveis, certamente o
desemprego. Medidas protetivas do emprego e da renda são necessárias e urgentes.

Sala das Sessões, em 30 de abril de 2021.

Deputado OTAVIO LEITE – PSDB/RJ

MPV 1045
00058

CONGRESSO NACIONAL
Medida Provisória n.º 1.045, de 27 de abril de 2021.
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 (covid19) no âmbito das relações de trabalho.

EMENDA N.º ______
(Do Sr. Otavio Leite)
O artigo 7º da Medida Provisória n.º 1.045, de 27 de abril de 2021, passa a
vigorar acrescido do seguinte §4º:
§4º - Fica assegurado o emprego no caso de redução de jornada e
salário pelo período em que ocorrer a redução, e mais 50% do período que o
empregado teve o seu salário reduzido.

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda visa assegurar o emprego no caso de jornada e salario
reduzidos conforme proposto.
A pandemia ocasionada pela Covid-19 não arrefeceu, e o País sofre, ainda,
com uma segunda onda de contaminações e novas cepas do vírus, provavelmente
ainda mais contagiante. Assim, medidas restritivas de circulação de pessoas
continuam a ser adotadas.
Nesse sentido, as atividades econômicas ainda não retornaram
completamente, o que ocasiona relevantes efeitos na economia, entre os mais
notáveis, certamente o desemprego. Medidas protetivas do emprego e da renda são
necessárias e urgentes.

Sala das Sessões, em 30 de abril de 2021.

Deputado OTAVIO LEITE – PSDB/RJ

MPV 1045
00059

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Liderança do Partido Socialismo e Liberdade
Assessoria Técnica

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 2021
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.

EMENDA N° __________

Inclua-se onde couber:
“Art. XX O órgão competente deverá regulamentar os dispositivos da Lei nº
14.128 de março de 2021 que se referem à compensação financeira a ser paga
pela União aos profissionais e trabalhadores de saúde no prazo de 15 (quinze)
dias após a data de publicação desta lei.
JUSTIFICATIVA
Originária do do PL 1.826/2020, de autoria dos deputados Reginaldo
Lopes (PT-MG) e Fernanda Melchionna (PSOL-RS), a Lei 14.128/21 concede
indenização aos profissionais de saúde tornados incapacitados para o trabalho
pela Covid-19. Apesar do mérito inquestionável da matéria e do amplo apoio do
conjunto da sociedade e dos profissionais de saúde, a lei havia sido vetada
totalmente por Bolsonaro. Veto esse derrubado pelo Congresso Nacional.
Contudo, a nova lei ainda carece de regulamentação

de órgão

competente do Poder Executivo, que se furta da obrigação e posterga ato tão

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Liderança do Partido Socialismo e Liberdade
Assessoria Técnica
urgente. Por conta disso, a presente emenda visa estabelecer prazo para a
regularização da matéria.
Especificamente, a emenda estabelece que o órgão competente deverá
regulamentar os dispositivos da a Lei 14.128/21 que se referem à compensação
financeira a ser paga pela União aos profissionais e trabalhadores de saúde no
prazo de 15 (quinze dias após) após a data de publicação desta lei.
Por estas razões, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação
desta emenda.
Sala das Comissões, em 30 de abril de 2021.

________________________________
Deputada Talíria Petrone
PSOL/RJ

MPV 1045
00060

SENADO FEDERAL
Senadora Mara Gabrilli

EMENDA Nº
(à MPV nº 1045, de 2021)

de 2021:

Inclua-se o seguinte §9º no art. 8º da Medida Provisória nº 1045,
“Art. 8º .....................................................................................
...................................................................................................
§ 9º O empregador é obrigado a fazer constar do acordo escrito
pactuado, nos termos do § 1º deste artigo, a autorização para que
empregado recolha para o Regime Geral de Previdência Social na
qualidade de segurado facultativo, nos termos do inciso II do § 3º,
bem como deve dar ciência do direito e orientar o empregado sobre
procedimentos e benefícios do recolhimento.”

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória (MPV) nº 1045, de 2021, permite, dentre
o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, a
suspensão temporária do contrato do trabalho por até 60 dias.
Durante o período de suspensão temporária do contrato de
trabalho, o empregado fica autorizado a recolher para o Regime Geral de
Previdência Social na qualidade de segurado facultativo. No entanto, é
importante que o empregado tenha toda a informação possível sobre essa
faculdade, assim como sobre os benefícios de manter o recolhimento.
Por isso, apresentamos esse dispositivo que obriga o
empregador a fazer constar do acordo escrito pactuado essa informação, bem
como dar todas as orientações para o empregado.
Diante do exposto, contamos com o apoio de todas as Senhoras
e todos os Senhores Parlamentares para o acatamento desta emenda à Medida
Provisória nº 1045, de 2021.
Sala das Sessões,
Senadora MARA GABRILLI

MPV 1045
00061

SENADO FEDERAL
Senadora Mara Gabrilli

EMENDA Nº
(à MPV nº 1045, de 2021)

Altere-se a redação do § 3º do art. 11 da Medida Provisória
nº 1045, de 2021:
“Art. 11. ...................................................................................
...................................................................................................
§ 3º As convenções ou os acordos coletivos de trabalho
celebrados anteriormente deverão ser renegociados para adequação
de seus termos, quando mais prejudiciais aos empregados, no prazo
de dez dias corridos, contado da data de publicação desta Medida
Provisória.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
Apresentamos esta emenda à Medida Provisória (MPV)
nº 1045, de 2021, no sentido de que todas as medidas do Programa
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda por convenções ou
acordos coletivos devam ser renegociadas para a adequação de seus termos,
quando prejudiquem os empregados.
Esta emenda pretende evitar que a pressão de empregadores
sobre empregados somente os prejudique.
Contamos, pois, com o apoio de todas as Senhoras e todos os
Senhores Parlamentares para o acatamento desta emenda à Medida
Provisória nº 1045, de 2021.
Sala das Sessões,
Senadora MARA GABRILLI

MPV 1045
00062

SENADO FEDERAL
Senadora Mara Gabrilli

EMENDA Nº
(à MPV nº 1045, de 2021)

A alínea “a” do inciso II do § 2º do art. 6º da Medida Provisória
nº 1045, de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º .....................................................................................
...................................................................................................
§ 2º ...........................................................................................:
...................................................................................................
II - ............................................................................................:
a) de benefícios do Regime Geral de Previdência Social ou dos
Regimes Próprios de Previdência Social, ressalvados o auxílio acidente ou a pensão por morte;
.................................................................................................”

JUSTIFICAÇÃO
Apresentamos esta emenda à Medida Provisória (MPV)
nº 1045, de 2021, com o sentido de corrigir o equívoco da redação original e
deixar claro que os benefícios do Regime Geral de Previdência Social ou dos
Regimes Próprios de Previdência Social não devem se confundir com o
benefício de prestação continuada definido no art. 20 da Lei nº 8.742, de 7
de dezembro de 1993.
Desse modo, deve-se suprimir a expressão “prestação
continuada” da alínea que determina que o Benefício Emergencial de
Preservação do Emprego e da Renda não será devido ao empregado que
esteja em gozo dos benefícios previdenciários, salvo o auxílio-acidente e a
pensão por morte (como definia o texto original na ressalva feita ao parágrafo
único do art. 124 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991).

Contamos, pois, com o apoio de todas as Senhoras e todos os
Senhores Parlamentares para o acatamento desta emenda à Medida
Provisória nº 1045, de 2021.
Sala das Sessões,
Senadora MARA GABRILLI

MPV 1045
00063

SENADO FEDERAL
Senadora Mara Gabrilli

EMENDA Nº
(à MPV nº 1045, de 2021)

Acrescente-se o seguinte inciso IV ao caput do art. 2º da Medida
Provisória nº 1045, de 2021:
“Art. 2º .....................................................................................
...................................................................................................
II - ............................................................................................;
III - ........................................................................................; e
IV - preservar a sustentabilidade de organizações da sociedade
civil sem fins lucrativos” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
Apresentamos esta emenda à Medida Provisória (MPV)
nº 1045, de 2021, para estabelecer entre os objetivos do Programa
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda a preservação da
sustentabilidade de organizações da sociedade civil sem fins lucrativos.
Segundo o Mapa das Organizações da Sociedade Civil,
publicado pelo IPEA, há mais de 780 mil organizações não-governamentais,
que empregam 2 milhões e 200 mil pessoas (dados do IBGE). Não podemos
esquecer dessas entidades e de seus trabalhadores no meio dessa grave crise
causada pela pandemia do coronavírus (covid-19).
Contamos, pois, com o apoio de todas as Senhoras e todos os
Senhores Parlamentares para o acatamento desta emenda à Medida
Provisória nº 1045, de 2021.
Sala das Sessões,
Senadora MARA GABRILLI

MPV 1045
00064

SENADO FEDERAL
Senadora Mara Gabrilli

EMENDA Nº
(à MPV nº 1045, de 2021)

Insiram-se os §§ 1º e 2º ao art. 2º da Medida Provisória nº 1045,
de 2021:
“Art. 2º .....................................................................................
...................................................................................................
§ 1º É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa, durante
a emergência de saúde pública de importância internacio na l
decorrente do coronavírus (covid-19) a que se refere o art. 1º, de
empregados pertencentes ao grupo de risco, com deficiência e
reabilitados pela Previdência Social.
§ 2º É vedada a redução dos salários dos empregados de que
trata o § 1º deste artigo.”

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda visa a evitar a dispensa arbitrária ou sem
justa causa de empregados pertencentes a grupo de risco, empregados com
deficiência e reabilitados pela previdência social durante a emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(covid-19), no Brasil. Veda-se, também, a redução de salário dos referidos
trabalhadores.
Trata-se de medida que confere um mínimo de amparo ao
trabalhador brasileiro. Vale destacar que a Organização das Nações Unidas
(ONU) alerta que 80% das pessoas que vivem com alguma deficiência
residem nos países em desenvolvimento, como o Brasil. Dados levantados
pela ONU ainda demonstram que ter alguma deficiência aumenta o custo de
vida em cerca de um terço da renda. Além disso, mais de 50% das pessoas
com deficiência não conseguem pagar por serviços de saúde.

Por todas essas razões, esperamos contar com o apoio de nossos
Pares para aprovação desta Emenda.
Sala das Sessões,
Senadora MARA GABRILLI
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SENADO FEDERAL
Senadora Mara Gabrilli

EMENDA Nº
(à MPV nº 1045, de 2021)

Suprimam-se a expressão “acordo individual escrito” constante
dos incisos II e III do art. 7º, §§ 1º e 2º do art. 8º, inciso I do art. 9º, do caput
do art. 12 e de seus §§ 1º, 2º e 3º do art. 12 e as expressões “acordo
individual” e “acordos individuais” constantes dos §§ 4º, 5º e seus incisos I
e II, e § 6º do art. 12 da MPV nº 1045, de 2021.

JUSTIFICAÇÃO
O único instrumento para promover a redução da jornada de
trabalho e de salário e a suspensão temporária do contrato de trabalho é a
negociação coletiva, com a participação obrigatória dos sindicatos.
Para o ministro Ricardo Lewandowski (ADI nº 6363), o
afastamento dos sindicatos das negociações, com o potencial de causar
sensíveis prejuízos aos trabalhadores, contraria a lógica do Direito do
Trabalho, que parte da premissa da desigualdade estrutural entre os dois
polos da relação laboral.
Não foi por outra razão que o art. 8º, incisos III e VI, da
Constituição Federal estabelece que ao sindicato cabe a defesa dos direitos e
interesses coletivos e individuais da categoria, inclusive em questões
judiciais e administrativas, sendo obrigatória sua participação nas
negociações coletivas do trabalho.
É, portanto, inerente à natureza da entidade sindical representar
e atender toda categoria. É o que determina também a Convenção 98 da
Organização Internacional do Trabalho –OIT, que foi referendada pelo
Brasil através do Decreto Legislativo 49, de 27.08.1952 e a Convenção 154
da OIT foi aprovada através do Decreto Legislativo 125 de 29.09.1994.

P
A
G
Por isso, ainda que estejamos atravessando um grave momentoE
em decorrência da pandemia causada pela Covid 19, não se justifica edição2

de normas que não se coadunem com diretrizes apontadas pela Constituição
Federal.

Por essas razões, esperamos contar com o apoio de nossos pares
para incorporar as alterações constantes da presente proposta ao texto da
MPV nº 1045, de 2021.

Sala das Sessões,

Senadora MARA GABRILLI
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 2021
Institui o Novo Programa Emergencial
de Manutenção do Emprego e da Renda
que terá como base de cálculo o valor
do salário médio do empregado nos
últimos três meses 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.

EMENDA N° __________
Dê-se ao art. 6º a seguinte redação:
Art. 6º O valor do Benefício Emergencial de Manutenção do
Emprego e da Renda terá como base de cálculo o valor do salário médio do
empregado nos últimos três meses, observadas as seguintes disposições:
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; e
II - na hipótese de suspensão temporária do contrato de trabalho, terá valor
mensal:
a) equivalente a cem por cento do valor do salário médio do empregado nos
últimos três meses, na hipótese prevista no caput do art. 8º; ou
b) equivalente a setenta por cento do valor do salário médio do empregado nos
últimos três meses, na hipótese prevista no § 6º do art. 8º.
§ 1º O Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda será pago
ao empregado independentemente do:
I - cumprimento de qualquer período aquisitivo;
II - tempo de vínculo empregatício; e
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III - número de salários recebidos
§ 2º O Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda não será
devido ao empregado que esteja ocupando cargo ou emprego público ou cargo
em comissão de livre nomeação e exoneração ou seja titular de mandato eletivo
§ 3º 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.
§ 4º Nos casos em que o cálculo do Benefício Emergencial de Manutenção do
Emprego e da Renda resultar em valores decimais, o valor a ser pago deverá
ser arredondado para a unidade inteira imediatamente superior.
§ 5º O empregado com contrato de trabalho intermitente a que se refere o § 3º
do art. 443 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1943, não faz jus ao Benefício Emergencial de Manutenção do
Emprego e da Renda.

JUSTIFICATIVA
A Medida Provisória define o seguro-desemprego como a base de cálculo
do Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (custeado
pelo governo federal). É justamente este dispositivo que implica na redução da
renda do trabalhador, que não raramente terá perdas mensais próximas de 30%
em relação ao salário habitual a depender da remuneração. Isso acontece
porque as parcelas do seguro-desemprego são substancialmente menores do
que os salários. Em 2021, por exemplo, o valor máximo das parcelas passou a
ser de R$ 1.911,84 e o mínimo de R$ 1.100. Já a regra de cálculo do segurodesemprego reduz o salário médio em pelo menos 20%, tendo como piso o
salário mínimo.
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.
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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 esta emenda promove.
Por estas razões, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação desta
emenda.
Sala das Comissões, em 30 de abril de 2021.

________________________________
Deputada Talíria Petrone
PSOL/RJ
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 2021
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.

EMENDA N° __________
Dê-se aos incisos II e III do caput do art. 10º a seguinte redação:
Art. 10 ...............................................................................
II - após o restabelecimento da jornada de trabalho e do salário ou do
encerramento da suspensão temporária do contrato de trabalho, por período
equivalente ao triplo do acordado para a redução ou a suspensão; e
III - no caso da empregada gestante, por período equivalente ao triplo do
acordado para a redução da jornada de trabalho e do salário ou 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.
..............................................................................................” (NR)

JUSTIFICATIVA
A Medida Provisória define que fica reconhecida a garantia provisória no
emprego ao empregado que receber o Benefício Emergencial de Manutenção
do Emprego e da Renda tanto durante o período acordado de redução da jornada
de trabalho e do salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho;
como após o restabelecimento da jornada de trabalho e do salário ou do
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encerramento da suspensão temporária do contrato de trabalho, 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 ao fim que o programa
se propõe: a manutenção do emprego e da renda.
Por conta disso, a presente emenda 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.
Por estas razões, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação desta
emenda.
Sala das Comissões, em 30 de abril de 2021.

________________________________
Deputada Talíria Petrone
PSOL/RJ
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Medida Provisória nº 1.045, de 2021
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.
EMENDA MODIFICATIVA
Altere-se a Medida Provisória nº 1.045 quanto ao artigo 11 para a seguinte redação:
Art. 11. As medidas de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou de
suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata esta Medida Provisória serão
implementadas:
I – preferencialmente por convenções coletiva de trabalho, para uniformidade de tratamento
no setor econômico;
II – por acordos coletivos aditivos às convenções coletivas de trabalho ou na ausência de
convenção coletiva de trabalho aplicável à empresa;
III - por meio de acordo individual, nos casos em que não houver disposição em norma
coletiva ou quando a entidade sindical laboral deixar de se manifestar no prazo de 10 dias a
contar da entrega da solicitação formal do empregador para entidade representativa da
categoria.
Parágrafo único. Nos casos da celebração de acordo individual conforme disposto inciso III,
caberá ao empregador no prazo de até 10 dias da celebração do referido acordo encaminhar
cópia para o respectivo sindicato representativo da categoria do trabalhador.
JUSTIFICAÇÃO
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho
(art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que
incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º, caput), bem
como dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na negociação coletiva,
conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º, IV).
Ocorre que, em razão do estado de calamidade pública instituído no Brasil, há a necessidade
de se adotar urgentes ações que possibilitem a manutenção do emprego e resguardem os
princípios e leis que protegem a relação empregatícia.
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As entidades representativas, no uso de suas atribuições e, verificando a oportunidade e
conveniência administrativa, poderão anuir com acordos celebrados individualmente, no
sentido de possibilitar ao empregador e empregado a agilidade requerida para alguns casos.
João Daniel
Deputado Federal (PT-SE)
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Medida Provisória nº 1.045, de 2021
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.
EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se o parágrafo 1º e seus incisos e os parágrafos 2º e 3º do art. 10 da MP nº
1.045/2021.
“§ 1º A dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período de garantia provisória no
emprego previsto no caput 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.
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica às hipóteses de dispensa a pedido ou por justa causa
do empregado.”
JUSTIFICAÇÃO
O caput do artigo 10 da MP 1.045/2021 alude, de forma expressa, à estabilidade provisória do
emprego ao trabalhador que, por força das medidas adotadas para o enfrentamento da
pandemia, receber o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, de que
trata o art. 5º, em decorrência da redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão
temporária do contrato de trabalho.
Esta estabilidade provisória é relativizada nos parágrafos, bastando o empregador arcar com
uma indenização complementar, acarretando ao obreiro, parte hipossuficiente da relação de
trabalho, a incerteza quanto à estabilidade proposta no caput.
Diante da grave crise sanitária Covid-19 e seus impactos econômicos e sociais, o governo
vem adotando medidas para garantir condições mínimas de renda e subsistência da população,
com mecanismos de injeção de dinheiro na economia e garantia de liquidez das empresas.
Nesse contexto e, diante dos princípios constitucionais função social da empresa e valorização
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do trabalho humano, deve-se suprimir a possibilidade de dispensa de trabalhadores durante a
vigência da calamidade pública tal como fizeram Espanha e Argentina.
João Daniel
Deputado Federal (PT-SE)
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Medida Provisória nº 1.045, de 2021
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.
EMENDA MODIFICATIVA
Altere-se a Medida Provisória nº 1.045 quanto ao caput do artigo 10 para a seguinte redação:
Art. 10. Fica reconhecida a garantia provisória de emprego a todos os trabalhadores
independentemente da modalidade contratual desde a data que antecede a decretação de
calamidade pública de que trata o Decreto Legislativo nº 102 e durante todo o seu período.
JUSTIFICAÇÃO
A modificação no artigo 10 visa
independentemente da modalidade
calamidade pública. A medida se
se darão apenas durante a redução

estender a garantia de emprego a todos os trabalhadores
na qual são contratados e durante o período de estado de
impõe, já que os impactos sentidos pelos trabalhadores não
de jornada ou suspensão do contrato de trabalho.
João Daniel
Deputado Federal (PT-SE)
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Medida Provisória nº 1.045, de 2021
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.
EMENDA MODIFICATIVA
Altere-se a Medida Provisória nº 1.045 quanto ao inciso I do parágrafo 1º do artigo 9º para a
seguinte redação:
§ 1º A ajuda compensatória mensal de que trata o caput:
I - deverá ter o valor definido em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho,
observado o artigo 11;
JUSTIFICAÇÃO
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho
(art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que
incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º, caput), bem
como dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na negociação coletiva,
conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º, IV).
Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos ditames da Constituição
Federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva, uma vez que a previsão de acordos
individuais viola a autonomia negocial coletiva agredindo, primeiro, o sistema normativo que
deve vincular todos os Poderes Constituídos e, segundo, a Convenção nº 98 da OIT, que
equivale a norma de patamar superior ao das medidas provisórias.
Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando atualmente, não justifica a
edição de normas que vão de encontro ao disposto na Constituição Federal, acarretando
insegurança jurídica para os empregadores que adotarem as medidas propostas e prejuízos ao
obreiro, parte hipossuficiente da relação de emprego.
João Daniel
Deputado Federal (PT-SE)
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Medida Provisória nº 1.045, de 2021
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.
EMENDA MODIFICATIVA
Altere-se a Medida Provisória nº 1.045 quanto ao inciso II do parágrafo 3º do artigo 8º para a
seguinte redação:
§ 3º Durante o período de suspensão temporária do contrato, o empregado:
(...)
II – terá direito ao recolhimento para o Regime Geral de Previdência, feito pelo empregador,
no mesmo valor recolhido no mês que antecedeu a suspensão do contrato.
JUSTIFICAÇÃO
O texto original da Medida Provisória impõe ao trabalhador o ônus de recolher a contribuição
previdenciária, em momento de extrema vulnerabilidade. Se o governo está concedendo
benefícios emergenciais, tendo em vista que o trabalhador não terá renda, como pode
estabelecer que este possa contribuir facultativamente ao Regime Geral de Previdência? A
alteração do dispositivo, assim, é medida que se impõe e protege o direito à aposentadoria
digna de quem trabalha.
João Daniel
Deputado Federal (PT-SE)
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Medida Provisória nº 1.045, de 2021
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.
EMENDA MODIFICATIVA
Altere-se a Medida Provisória nº 1.045 quanto ao parágrafo 1º do artigo 8º para a seguinte
redação:
§ 1º A suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada, conforme o disposto no
art. 11, por convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho.
JUSTIFICAÇÃO
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho
(art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que
incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º, caput), bem
como dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na negociação coletiva,
conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º, IV).
Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos ditames da Constituição
Federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva, uma vez que a previsão de acordos
individuais viola a autonomia negocial coletiva agredindo, primeiro, o sistema normativo que
deve vincular todos os Poderes Constituídos e, segundo, a Convenção nº 98 da OIT, que
equivale a norma de patamar superior ao das medidas provisórias.
Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando atualmente, não justifica a
edição de normas que vão de encontro ao disposto na Constituição Federal, acarretando
insegurança jurídica para os empregadores que adotarem as medidas propostas e prejuízos ao
obreiro, parte hipossuficiente da relação de emprego.
João Daniel
Deputado Federal (PT-SE)
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Medida Provisória nº 1.045, de 2021
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.
EMENDA MODIFICATIVA Nº
Altere-se a Medida Provisória nº 1.045 quanto ao inciso II do artigo 7º para a seguinte
redação:
Art. 7º O empregador, durante o prazo previsto no art. 2º, 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:
(...)
II – pactuação por convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, observado o artigo 11;
JUSTIFICAÇÃO
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho
(art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que
incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º, caput), bem
como dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na negociação coletiva,
conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º, IV).
Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos ditames da Constituição
Federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva, uma vez que a previsão de acordos
individuais viola a autonomia negocial coletiva agredindo, primeiro, o sistema normativo que
deve vincular todos os Poderes Constituídos e, segundo, a Convenção nº 98 da OIT, que
equivale a norma de patamar superior ao das medidas provisórias.
Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando atualmente, não justifica a
edição de normas que vão de encontro ao disposto na Constituição Federal, acarretando
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insegurança jurídica para os empregadores que adotarem as medidas propostas e prejuízos ao
obreiro, parte hipossuficiente da relação de emprego.
João Daniel
Deputado Federal (PT-SE)
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPUTADO F EDERAL JOÃO DANIEL PT/SE

MPV 1045
00075

Medida Provisória nº 1.045, de 2021
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.
EMENDA MODIFICATIVA Nº
Dê-se ao artigo 4º da MP nº 1.045/2021 a seguinte redação:
Art. 4º Compete ao Ministério da Economia, após consulta ao Conselho Nacional do
Trabalho, coordenar, executar, monitorar e avaliar o Programa Emergencial de Manutenção
do Emprego e da Renda e editar normas complementares necessárias à sua execução.
JUSTIFICAÇÃO
O acréscimo de consulta ao Conselho Nacional do Trabalho visa garantir que o órgão,
restabelecido pelo próprio governo em 30 de julho de 2019 pelo Decreto nº 9.944, participe
das políticas e ações relativas às relações de trabalho. A composição tripartite do Conselho
garante que todos os atores sociais participem da tomada de decisões em momento grave de
pandemia, de acordo com os ditames estabelecidos pela Organização Internacional do
Trabalho.
Sala das Sessões, em 30 de abril de 2021.

João Daniel
Deputado Federal (PT-SE)
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MPV 1045
00076

EMENDA ADITIVA Nº
(À Medida Provisória 1.045, de 2021)

Acrescente-se o parágrafo ao artigo 10 da Medida Provisória nº 1.045, de 2021:

Art. 10. Fica reconhecida a garantia provisória no emprego ao empregado que
receber o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, de
que trata o art. 5º, em decorrência da redução da jornada de trabalho e de
salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata esta
Medida Provisória, nos seguintes termos:
Parágrafo XX. O pedido de demissão ou recibo de quitação de rescisão do
contrato de trabalho firmado por empregado durante o estado de calamidade
pública só será válido quando feito com a assistência do respectivo sindicato
profissional.

JUSTIFICAÇÃO

A inclusão de parágrafo visa garantir a assistência do sindicato ao trabalhador e
à trabalhadora demitidos durante o estado de calamidade pública decretado em razão
da pandemia do Covid-19, já que a MP nº 936 não garante os empregos.
A homologação visa oferecer suporte técnico ao trabalhador e à trabalhadora,
na conferência das verbas pagas. É ato gratuito, que fomenta a segurança jurídica no
encerramento do contrato de trabalho, que não acarreta nenhum prejuízo para
nenhuma das partes envolvidas na relação de trabalho, muito menos para os sindicatos,
afinal, ao realizar as homologações, as entidades sindicais exercem função primordial e
justificadora de suas próprias existências, ainda mais considerando a grave situação
atual.
As demissões em massa impactarão não somente trabalhadores e empresas,
mas a sociedade como um todo. Desde o abalo à economia, até, por vezes, o severo
comprometimento da saúde de cidades, como nos casos de encerramento das
atividades de uma empresa que emprega parte considerável da população daquela
localidade.

Sala das Comissões,
Senador Paulo Paim

MPV 1045
00077

Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021

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.

EMENDA MODIFICATIVA

Altere-se a Medida Provisória nº 1.045 quanto ao artigo 11 para a seguinte redação:

Art. 11. As medidas de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou de
suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata esta Medida
Provisória serão implementadas:
I – preferencialmente por convenções coletiva de trabalho, para uniformidade de
tratamento no setor econômico;
II – por acordos coletivos aditivos às convenções coletivas de trabalho ou na ausência
de convenção coletiva de trabalho aplicável à empresa;
III - por meio de acordo individual, nos casos em que não houver disposição em norma
coletiva ou quando a entidade sindical laboral deixar de se manifestar no prazo de 10
dias a contar da entrega da solicitação formal do empregador para entidade
representativa da categoria.
Parágrafo único. Nos casos da celebração de acordo individual conforme disposto
inciso III, caberá ao empregador no prazo de até 10 dias da celebração do referido
acordo encaminhar cópia para o respectivo sindicato representativo da categoria do
trabalhador.

JUSTIFICAÇÃO
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de
trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo
que incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º, caput), bem
como dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na negociação coletiva,
conforme art. 8º, VI.

Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º, IV).
Ocorre que, em razão do estado de calamidade pública instituído no Brasil, há a
necessidade de se adotar urgentes ações que possibilitem a manutenção do emprego e
resguardem os princípios e leis que protegem a relação empregatícia.
As entidades representativas, no uso de suas atribuições e, verificando a oportunidade
e conveniência administrativa, poderão anuir com acordos celebrados individualmente, no
sentido de possibilitar ao empregador e empregado a agil idade requerida para alguns casos.

Sala das comissões,

Senador PAULO PAIM

MPV 1045
00078

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

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.

EMENDA SUPRESSIVA Nº

2021

Suprima-se o parágrafo 1º e seus incisos e os parágrafos 2º e 3º do art. 10 da MP nº 1.045/2021.
“§ 1º A dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período de garantia provisória no
emprego previsto no caput 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.
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica às hipóteses de dispensa a pedido ou por justa
causa do empregado.”

JUSTIFICAÇÃO
O caput do artigo 10 da MP 1.045/2021 alude, de forma expressa, à estabilidade
provisória do emprego ao trabalhador que, por força das medidas adotadas para o
enfrentamento da pandemia, receber o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da
Renda, de que trata o art. 5º, em decorrência da redução da jornada de trabalho e de salário ou
da suspensão temporária do contrato de trabalho.
Esta estabilidade provisória é relativizada nos parágrafos, bastando o empregador arcar
com uma indenização complementar, acarretando ao obreiro, parte hipossuficiente da relação
de trabalho, a incerteza quanto à estabilidade proposta no caput.

Diante da grave crise sanitária Covid-19 e seus impactos econômicos e sociais, o
governo vem adotando medidas para garantir condições mínimas de renda e
subsistência da população, com mecanismos de injeção de dinheiro na economia e
garantia de liquidez das empresas. Nesse contexto e, diante dos princípios
constitucionais função social da empresa e valorização do trabalho humano, deve-se
suprimir a possibilidade de dispensa de trabalhadores durante a vigência da calamidade
pública tal como fizeram Espanha e Argentina.

Sala das comissões,

Senador Paulo Paim

MPV 1045
00079

Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021

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.

EMENDA MODIFICATIVA

Altere-se a Medida Provisória nº 1.045 quanto ao inciso I do parágrafo 1º do artigo 9º para a
seguinte redação:

§ 1º A ajuda compensatória mensal de que trata o caput:
I - deverá ter o valor definido em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho,
observado o artigo 11;

JUSTIFICAÇÃO

A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos
de trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas,
permitindo que incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras
(art. 7º, caput), bem como dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais
na negociação coletiva, conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade
humana, a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo
(art. 7º, IV).
Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos ditames da
Constituição Federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva, uma vez que a
previsão de acordos individuais viola a autonomia negocial coletiva agredindo, primeiro,
o sistema normativo que deve vincular todos os Poderes Constituídos e, segundo, a

Convenção nº 98 da OIT, que equivale a norma de patamar superior ao das medidas
provisórias.
Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando atualmente,
não justifica a edição de normas que vão de encontro ao disposto na Constituição
Federal, acarretando insegurança jurídica para os empregadores que adotarem as
medidas propostas e prejuízos ao obreiro, parte hipossuficiente da relação de emprego.

Sala das comissões,

Senador Paulo Paim

MPV 1045
00080

Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021

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.

EMENDA MODIFICATIVA

Altere-se a Medida Provisória nº 1.045 quanto ao inciso II do parágrafo 3º do artigo 8º para a
seguinte redação:

§ 3º Durante o período de suspensão temporária do contrato, o empregado:
(...)
II – terá direito ao recolhimento para o Regime Geral de Previdência, feito pelo empregador,
no mesmo valor recolhido no mês que antecedeu a suspensão do contrato.

JUSTIFICAÇÃO

O texto original da Medida Provisória impõe ao trabalhador o ônus de recolher a
contribuição previdenciária, em momento de extrema vulnerabilidade. Se o governo está
concedendo benefícios emergenciais, tendo em vista que o trabalhador não terá renda, como
pode estabelecer que este possa contribuir facultativamente ao Regime Geral de Previdência?
A alteração do dispositivo, assim, é medida que se impõe e protege o direito à aposentadoria
digna de quem trabalha.

Sala das Comissões,
Senador Paulo Paim

MPV 1045
00081

Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021

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 (covid19) no âmbito das relações de trabalho.

EMENDA MODIFICATIVA

Altere-se a Medida Provisória nº 1.045 quanto ao parágrafo 1º do artigo 8º para a
seguinte redação:

§ 1º A suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada, conforme o
disposto no art. 11, por convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho.

JUSTIFICAÇÃO

A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos
de trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas,
permitindo que incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras
(art. 7º, caput), bem como dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais
na negociação coletiva, conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade
humana, a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo
(art. 7º, IV).
Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos ditames da
Constituição Federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva, uma vez que a
previsão de acordos individuais viola a autonomia negocial coletiva agredindo, primeiro,
o sistema normativo que deve vincular todos os Poderes Constituídos e, segundo, a
Convenção nº 98 da OIT, que equivale a norma de patamar superior ao das medidas
provisórias.
Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando atualmente,
não justifica a edição de normas que vão de encontro ao disposto na Constituição

Federal, acarretando insegurança jurídica para os empregadores que adotarem as
medidas propostas e prejuízos ao obreiro, parte hipossuficiente da relação de emprego.

Sala das Comissões,

Senador Paulo Paim

MPV 1045
00082

Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021

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 (covid19) no âmbito das relações de trabalho.

EMENDA MODIFICATIVA

Altere-se a Medida Provisória nº 1.045 quanto ao inciso II do artigo 7º para a seguinte redação:

Art. 7º O empregador, durante o prazo previsto no art. 2º, 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:
(...)
II – pactuação por convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, observado o
artigo 11;

JUSTIFICAÇÃO

A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de
trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas,
permitindo que incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras
(art. 7º, caput), bem como dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais
na negociação coletiva, conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º,
IV).
Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos ditames da Constituição
Federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva, uma vez que a previsão de
acordos individuais viola a autonomia negocial coletiva agredindo, primeiro, o sistema

normativo que deve vincular todos os Poderes Constituídos e, segundo, a Convenção nº
98 da OIT, que equivale a norma de patamar superior ao das medidas provisórias.
Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando atualmente, não
justifica a edição de normas que vão de encontro ao disposto na Constituição Federal ,
acarretando insegurança jurídica para os empregadores que adotarem as medidas
propostas e prejuízos ao obreiro, parte hipossuficiente da relação de emprego.

Sala das Comissões,

Senador Paulo Paim

MPV 1045
00083

EMENDA ADITIVA Nº
(À Medida Provisória nº 1.045, de 2021)

Acrescente-se inciso no parágrafo 1º do artigo 6º da Medida Provisória nº 1.045, de
2021, e renumere-se:

Art. 6º. O valor do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da
Renda terá como base de cálculo o valor mensal do seguro-desemprego a que
o empregado teria direito, nos termos do art. 5º da Lei nº 7.998, de 1990,
observadas as seguintes disposições:
(...)
§ 1º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda será pago
ao empregado independentemente de:
I - cumprimento de qualquer período aquisitivo;
II – natureza e modalidade do vínculo empregatício;
III - tempo de vínculo empregatício; e
IV - número de salários recebidos.

JUSTIFICAÇÃO

A inclusão de inciso visa explicitar o âmbito de aplicação do Benefício
Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, garantindo renda para todas as
pessoas que, em função da crise emergencial sanitária, tiveram redução de jornada e
salarial ou suspensão do contrato de trabalho. Como, por exemplo, aquelas pessoas
contratadas sob a modalidade de prazo determinado e os empregados e empregadas
domésticas.

Sala das Comissões,

Senador Paulo Paim

MPV 1045
00084

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.405, DE 27 DE ABRIL DE 2021

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.

EMENDA MODIFICATIVA Nº

2020

Dê-se ao artigo 4º da MP nº 1.045/2021 a seguinte redação:

Art. 4º Compete ao Ministério da Economia, após consulta ao Conselho Nacional do Trabalho,
coordenar, executar, monitorar e avaliar o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego
e da Renda e editar normas complementares necessárias à sua execução.

JUSTIFICAÇÃO

O acréscimo de consulta ao Conselho Nacional do Trabalho visa garantir que o
órgão, restabelecido pelo próprio governo em 30 de julho de 2019 pelo Decreto nº
9.944, participe das políticas e ações relativas às relações de trabalho. A composição
tripartite do Conselho garante que todos os atores sociais participem da tomada de
decisões em momento grave de pandemia, de acordo com os ditames estabelecidos
pela Organização Internacional do Trabalho.

Sala das Comissões,

Senador Paulo Paim

MPV 1045
00085

SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador PAULO PAIM

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao caput do Art. 11º a seguinte redação:
Art. 11. As medidas de redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão
temporária de contrato de trabalho de que trata esta Medida Provisória serão
celebradas por meio de negociação coletiva, observado o disposto no § 1º e nos art.
7º, no art. 8º.
......................................................................................................................................

JUSTIFICAÇÃO
Deve ser alterado o texto do Art. 11, caput da MP 1045/2021, que dispõe
sobre a pactuação individual quanto à redução proporcional da jornada de trabalho e
de salário ou a suspensão do contrato de trabalho de seus empregados.
As relações coletivas de trabalho têm como principais atores os sindicatos de
trabalhadores e as empresas e suas representações sindicais, que personificam as
vicissitudes setoriais da economia e representam os interesses da categoria
instrumentalizados essencialmente nos acordos e convenções coletivas de trabalho.
Por essa razão, a Constituição da República não apenas assegurou o
reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, inciso
XXVI), mas também estabeleceu a obrigatoriedade da participação dos sindicatos
nas negociações coletivas de trabalho (art. 8º VI).
Em meio à maior crise sanitária do Século XXI, o fomento à negociação
coletiva como instrumento para adoção do Programa Emergencial de Manutenção
do Emprego e da Renda, que dispõe sobre medidas trabalhistas complementares
para enfrentamento do estado de calamidade pública e da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19) é,

Senado Federal - Gabinete do Senador Paulo Paim - Praça dos Três Poderes – Anexo I – 22º Andar – Sl 2 – 70165-900 – Brasília – DF
Telefone: +55 (61) 3303 5232 - Fax: +55 (61) 3303 5235 - Site: www.senadorpaim.com.br - e-mail: paulopaim@senador.leg.br

SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador PAULO PAIM
indubitavelmente, um mecanismo que não pode ser descartado para fins de
atingimento de soluções criadas pelo estado.
É dizer que é a norma coletiva, com as duas partes negociando, quem vai
conseguir o equilíbrio necessário entre as possíveis medidas, desde a paralisação
total de uma atividade e o seu restabelecimento, com as reduções de jornadas e
salários. Pode ser a medida ideal diante da necessidade de combate ao vírus,
preservação de direitos sociais e a manutenção da economia.
Na contramão desta via jurídica, social e econômica de autocomposição de
litígios e pacificação de conflitos, a MP 1045, na redação do art. 11º, a um só tempo,
desestimula a negociação coletiva, facultando aos empregadores a pactuação
individual, bem como afronta diretamente o comando constitucional que determina a
obrigatoriedade da participação dos sindicatos nas negociações coletivas e seus
instrumentos normativos resultantes.
A Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º,
IV). À toda evidência, o dispositivo viola a autonomia negocial coletiva agredindo,
primeiramente, o sistema normativo que deve vincular todos os Poderes
Constituídos e também a Convenção nº 98 da OIT, que equivale a norma de
patamar superior ao das medidas provisórias
É importante ressaltar que a Constituição promove, ainda, o reconhecimento
das convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas
fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que incrementem a condição
social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º, caput). Portanto, em autêntico
diálogo das fontes normativas, a prevalência de acordos individuais ou de acordos
coletivos depende da melhor realização da finalidade de avanço social. Medida
Provisória não pode eliminar, alterar ou desprezar a lógica desse diálogo das fontes
jurídicas, que ocorre, aliás, em outros campos do direito.
Tal medida acaba por direcionar o trabalhador para acordos individuais sem a
adequada representação e assistência dos sindicatos profissionais, atribuindo à
parte mais fraca na relação o tensionamento da relação de trabalho.
Com isso, a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário e a
suspensão de contrato de trabalho deve ser objeto de acordo coletivo ou convenção
coletiva de trabalho, com a participação obrigatória do sindicato da categoria
profissional.
O Art. 11 da MP 1045 deve, portanto, ser alterada, para que conste no seu
caput a obrigatoriedade de que as medidas de redução de jornada de trabalho sejam
celebradas por negociação coletiva.
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Sala da Comissão,

Senador PAULO PAIM
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao o Art. 8º a seguinte redação:

Art. 8º .............................................

§ 1º A suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada, conforme o
disposto nos art.11 e art.12, por convenção ou acordo coletivos, que será
encaminhado ao empregado com antecedência de, no mínimo, dois dias corridos.
§ 2º (suprimir)
§ 3 º....
§ 4º O contrato de trabalho será restabelecido no prazo de dois dias corridos,
contado:
I - da data estabelecida na convenção ou acordo coletivo como termo de
encerramento do período e suspensão pactuado;
II- ....
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JUSTIFICAÇÃO

Deve ser alterado o texto do Art. 8º da MP 1045/2021, que dispõe que durante
o prazo previsto no art. 2º, o empregador poderá, por acordo individual com o
empregado, suspender temporariamente o contrato de trabalho.
As relações coletivas de trabalho têm como principais atores os sindicatos de
trabalhadores e as empresas e suas representações sindicais, que personificam as
vicissitudes setoriais da economia e representam os interesses da categoria
instrumentalizados essencialmente nos acordos e convenções coletivas de trabalho.
Por essa razão, a Constituição da República não apenas assegurou o
reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, inciso
XXVI), mas também estabeleceu a obrigatoriedade da participação dos sindicatos
nas negociações coletivas de trabalho (art. 8º VI).
Em meio à maior crise sanitária do Século XXI, o fomento à negociação
coletiva como instrumento para adoção do Programa Emergencial de Manutenção
do Emprego e da Renda, que dispõe sobre medidas trabalhistas complementares
para enfrentamento do estado de calamidade pública e da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19) é,
indubitavelmente, um mecanismo que não pode ser descartado para fins de
atingimento de soluções criadas pelo estado.
É dizer que é a norma coletiva, com as duas partes negociando, quem vai
conseguir o equilíbrio necessário entre as possíveis medidas, desde a paralisação
total de uma atividade e o seu restabelecimento, com as reduções de jornadas e
salários. Pode ser a medida ideal diante da necessidade de combate ao vírus,
preservação de direitos sociais e a manutenção da economia.
Na contramão desta via jurídica, social e econômica de autocomposição de
litígios e pacificação de conflitos, a MP 936, na redação do art. 8º, a um só tempo,
desestimula a negociação coletiva, facultando aos empregadores a pactuação
individual, bem como afronta diretamente o comando constitucional que determina a
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obrigatoriedade da participação dos sindicatos nas negociações coletivas e seus
instrumentos normativos resultantes.
A Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º,
IV). À toda evidência, o dispositivo viola a autonomia negocial coletiva agredindo,
primeiramente, o

sistema

normativo

que

deve vincular todos os Poderes

Constituídos e também a Convenção nº 98 da OIT, que equivale a norma de
patamar superior ao das medidas provisórias
É importante ressaltar que a Constituição promove, ainda, o reconhecimento
das convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas
fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que incrementem a condição
social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º, caput). Portanto, em autêntico
diálogo das fontes normativas, a prevalência de acordos individuais ou de acordos
coletivos depende da melhor realização da finalidade de avanço social. Medida
Provisória não pode eliminar, alterar ou desprezar a lógica desse diálogo das fontes
jurídicas, que ocorre, aliás, em outros campos do direito.
Tal medida acaba por direcionar o trabalhador para acordos individuais sem a
adequada representação e assistência dos sindicatos profissionais, atribuindo à
parte mais fraca na relação o tensionamento da relação de trabalho.
Com isso, a suspensão temporária do contrato de trabalho deve ser objeto de
acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, com a participação obrigatória do
sindicato da categoria profissional.

Sala da Comissão,

Senador PAULO PAIM
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EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao inciso I, §1º do Art. 9º a seguinte redação:
Art. 9º ........................................................................................................................
§ 1º ........................................................................................................................ ....
I - deverá ter o valor definido na convenção ou acordo coletivo pactuado;
(...)

JUSTIFICAÇÃO

Deve ser alterado o texto do Art. 9º da MP 1045/2021, que dispõe quanto à
pactuação do valor da ajuda compensatória por acordo individual, nos casos de
redução de jornada e de salário ou da suspensão temporária de contrato de
trabalho.
As relações coletivas de trabalho têm como principais atores os sindicatos de
trabalhadores e as empresas e suas representações sindicais, que personificam as
vicissitudes setoriais da economia e representam os interesses da categoria
instrumentalizados essencialmente nos acordos e convenções coletivas de trabalho.
Por essa razão, a Constituição da República não apenas assegurou o
reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, inciso
XXVI), mas também estabeleceu a obrigatoriedade da participação dos sindicatos
nas negociações coletivas de trabalho (art. 8º VI).
Em meio à maior crise sanitária do Século XXI, o fomento à negociação
coletiva como instrumento para adoção do Programa Emergencial de Manutenção
do Emprego e da Renda, que dispõe sobre medidas trabalhistas complementares
para enfrentamento do estado de calamidade pública e da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19) é,
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indubitavelmente, um mecanismo que não pode ser descartado para fins de
atingimento de soluções criadas pelo estado.
É dizer que é a norma coletiva, com as duas partes negociando, quem vai
conseguir o equilíbrio necessário entre as possíveis medidas, desde a paralisação
total de uma atividade e o seu restabelecimento, com as reduções de jornadas e
salários. Pode ser a medida ideal diante da necessidade de combate ao vírus,
preservação de direitos sociais e a manutenção da economia.
Na contramão desta via jurídica, social e econômica de autocomposição de
litígios e pacificação de conflitos, a MP 1045, na redação do art. 9º, a um só tempo,
desestimula a negociação coletiva, facultando aos empregadores a pactuação
individual do montante a ser pago na ajuda compensatória mensal, bem como
afronta diretamente o comando constitucional que determina a obrigatoriedade da
participação dos sindicatos nas negociações coletivas e seus instrumentos
normativos resultantes.
A Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º,
IV). À toda evidência, o dispositivo viola a autonomia negocial coletiva agredindo,
primeiramente, o sistema normativo que deve vincular todos os Poderes
Constituídos e também a Convenção nº 98 da OIT, que equivale a norma de
patamar superior ao das medidas provisórias
É importante ressaltar que a Constituição promove, ainda, o reconhecimento
das convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas
fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que incrementem a condição
social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º, caput). Portanto, em autêntico
diálogo das fontes normativas, a prevalência de acordos individuais ou de acordos
coletivos depende da melhor realização da finalidade de avanço social. Medida
Provisória não pode eliminar, alterar ou desprezar a lógica desse diálogo das fontes
jurídicas, que ocorre, aliás, em outros campos do direito.
Tal medida acaba por direcionar o trabalhador para acordos individuais sem a
adequada representação e assistência dos sindicatos profissionais, atribuindo à
parte mais fraca na relação o tensionamento da relação de trabalho.
Com isso, a pactuação do valor de ajuda compensatória deve ser objeto de
acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, com a participação obrigatória do
sindicato da categoria profissional.

Sala da Comissão,
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Senador PAULO PAIM
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EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se aos incisos II e III do art. 7º a seguinte redação:
Art. 7º ...
I - .........................................................................................................................
II - pactuação, conforme o disposto nos art. 11 e art. 12, por convenção
coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho;
III - a redução da jornada de trabalho e do salário somente poderá ser feita com
os seguintes percentuais:
.....................................

JUSTIFICAÇÃO

Deve ser alterado o texto do Art. 7º da MP 1045.2021, que dispõe que a
redução proporcional da jornada de trabalho e de salário de seus empregados pode
ser pactuada por acordo individual escrito entre empregado e empregador.
As relações coletivas de trabalho têm como principais atores os sindicatos de
trabalhadores e as empresas e suas representações sindicais, que personificam as
vicissitudes setoriais da economia e representam os interesses da categoria
instrumentalizados essencialmente nos acordos e convenções coletivas de trabalho.
Por essa razão, a Constituição da República não apenas assegurou o
reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, inciso
XXVI), mas também estabeleceu a obrigatoriedade da participação dos sindicatos
nas negociações coletivas de trabalho (art. 8º VI).
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Em meio à maior crise sanitária do Século XXI, o fomento à negociação
coletiva como instrumento para adoção do Programa Emergencial de Manutenção
do Emprego e da Renda, que dispõe sobre medidas trabalhistas complementares
para enfrentamento do estado de calamidade pública e da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19) é,
indubitavelmente, um mecanismo que não pode ser descartado para fins de
atingimento de soluções criadas pelo estado.
É dizer que é a norma coletiva, com as duas partes negociando, quem vai
conseguir o equilíbrio necessário entre as possíveis medidas, desde a paralisação
total de uma atividade e o seu restabelecimento, com as reduções de jornadas e
salários. Pode ser a medida ideal diante da necessidade de combate ao vírus,
preservação de direitos sociais e a manutenção da economia.
Na contramão desta via jurídica, social e econômica de autocomposição de
litígios e pacificação de conflitos, a MP 1045, na redação do art. 7º, a um só tempo,
desestimula a negociação coletiva, facultando aos empregadores a pactuação
individual, bem como afronta diretamente o comando constitucional que determina a
obrigatoriedade da participação dos sindicatos nas negociações coletivas e seus
instrumentos normativos resultantes.
A Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º,
IV). À toda evidência, o dispositivo viola a autonomia negocial coletiva agredindo,
primeiramente, o

sistema

normativo

que

deve vincular todos os Poderes

Constituídos e também a Convenção nº 98 da OIT, que equivale a norma de
patamar superior ao das medidas provisórias
É importante ressaltar que a Constituição promove, ainda, o reconhecimento
das convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas
fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que incrementem a condição
social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º, caput). Portanto, em autêntico
diálogo das fontes normativas, a prevalência de acordos individuais ou de acordos
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coletivos depende da melhor realização da finalidade de avanço social. Medida
Provisória não pode eliminar, alterar ou desprezar a lógica desse diálogo das fontes
jurídicas, que ocorre, aliás, em outros campos do direito.
Tal medida acaba por direcionar o trabalhador para acordos individuais sem a
adequada representação e assistência dos sindicatos profissionais, atribuindo à
parte mais fraca na relação o tensionamento da relação de trabalho.
Com isso, a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário deve ser
objeto de acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, com a participação
obrigatória do sindicato da categoria profissional.

Sala da Comissão,
Senador PAULO PAIM
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EMENDA MODIFICATIVA

Insira-se o §6º no art. 6º, com a seguinte redação:
Art.6º ..............................................................................................................................
(...)
§ 6º Será garantido o pagamento do Benefício Emergencial de Preservação do
Emprego e da Renda para a trabalhadora ou trabalhador com deficiência em
valor mínimo equivalente a Benefício de Prestação Continuada, previsto no art.
21-A da Lei n. 8742/1993.

JUSTIFICAÇÃO
A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi incorporada
ao sistema jurídico pátrio com força de emenda constitucional, pelo rito do art. 5º, §
3º da Constituição da República, e dela decorre todo o arcabouço protetivo
indispensável ao desenvolvimento das potencialidades da pessoa com deficiência,
centrado nos princípios da igualdade e da não-discriminação, devendo promover o
“respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da
diversidade humana e da humanidade” (art. 3, alínea “d” da Convenção).
Um dos princípios decorrentes dos compromissos assumidos com a
integração da Convenção ao ordenamento jurídico é o da necessária participação e
consulta das entidades e organizações de defesa das pessoas com deficiência, que
concretiza o item “c” do art. 3 da Convenção: plena e efetiva participação e inclusão
na sociedade. Qualquer proposta tendente a afetar os direitos das pessoas com
deficiência, portanto, deve, necessariamente, ser debatida em espaços que
garantam a efetiva participação constitucionalmente garantida.
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Outro princípio da Convenção é o da progressividade dos direitos garantidos
às pessoas com deficiência, ou seja, da vedação de retrocesso, conforme art. 4 item
2 da Convenção:
Em relação aos direitos econômicos, sociais e culturais, cada Estado Parte
se compromete a tomar medidas, tanto quanto permitirem os recursos
disponíveis e, quando necessário, no âmbito da cooperação internacional, a
fim de assegurar progressivamente o pleno exercício desses direitos, sem
prejuízo das obrigações contidas na presente Convenção que forem
imediatamente aplicáveis de acordo com o direito internacional.
A Constituição da República, de 1988, por sua vez, em seus princípios e
regras essenciais, estabelece enfática direção normativa antidiscriminatória. Ao fixar
como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa
humana (art. 1º, III), a Constituição destaca, entre os objetivos da República,
promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, IV) e, em relação ao trabalhador
pessoa com deficiência, há expressa proteção constitucional, no artigo 7º, XXXI, que
estabelece a “proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de
admissão do trabalhador portador de deficiência”.
A par de tais premissas, o Estado brasileiro, ao promulgar a Convenção
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, por meio do Decreto n.
6.949/2009, assumiu o compromisso de adotar todas as medidas com o escopo
de "promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os
direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e
promover o respeito pela sua dignidade inerente.”
Ainda, de acordo com o artigo 1º do supracitado diploma, alíneas “b” e “e”, o
Estado signatário deverá adotar “todas as medidas necessárias, inclusive
legislativas, para modificar ou revogar leis, regulamentos, costumes e práticas
vigentes, que constituírem discriminação contra pessoas com deficiência” e, ainda,
“tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação baseada em
deficiência, por parte de qualquer pessoa, organização ou empresa privada”.
Por seu turno, o artigo 4º estabelece que:
Não haverá nenhuma restrição ou derrogação de qualquer dos direitos
humanos e liberdades fundamentais reconhecidos ou vigentes em qualquer
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Estado Parte da presente Convenção, em conformidade com leis,
convenções, regulamentos ou costumes, sob a alegação de que a presente
Convenção não reconhece tais direitos e liberdades ou que os reconhece
em menor grau.
O Estado brasileiro comprometeu-se, portanto, com a garantia da
universalidade, da indivisibilidade de todos os direitos humanos e liberdades
fundamentais, da não discriminação, da responsabilidade e do comprometimento da
sociedade na promoção de todos os direitos reconhecidos para as pessoas com
deficiência.
No mais, em se tratando de direito ao trabalho, a Convenção é manifesta ao
afirmar que:
Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência ao
trabalho, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas,
abrangendo o direito à oportunidade de se manter com um trabalho de sua
livre escolha ou aceitação e, igualmente, em ambiente de trabalho inclusivo
e acessível.

No plano infraconstitucional, a Lei n° 13.146/2015, o artigo 10, parágrafo único,
estabelece o dever de o poder público garantir a dignidade da pessoa com
deficiência ao longo de toda a vida, acentuando que em situações de risco,
emergência ou estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência será
considerada vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para sua proteção
e segurança.
Ciente das inúmeras barreiras sociais com que se depara a pessoa com
deficiência para sua inclusão no mercado de trabalho, o art. 21-A da Lei nº
12.470/2011 prevê a suspensão do benefício de prestação continuada quando a
pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na condição de
microempreendedor individual, que, diante da ruptura contratual e término do prazo
do seguro desemprego, deverá ser continuado sem necessidade de realização de
perícia médica ou reavaliação da deficiência e do grau de incapacidade:
Art. 21-A. O benefício de prestação continuada será suspenso pelo órgão
concedente quando a pessoa com deficiência exercer atividade remunerada,
inclusive na condição de microempreendedor individual.
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§ 1o Extinta a relação trabalhista ou a atividade empreendedora de que trata o
caput deste artigo e, quando for o caso, encerrado o prazo de pagamento do
seguro-desemprego e não tendo o beneficiário adquirido direito a qualquer
benefício previdenciário, poderá ser requerida a continuidade do pagamento do
benefício suspenso, sem necessidade de realização de perícia médica ou
reavaliação da deficiência e do grau de incapacidade para esse fim, respeitado
o período de revisão previsto no caput do art. 21.
As alterações propostas, em suma, aprofundam a vulnerabilidade e afrontam
as obrigações assumidas pelo Brasil ao ratificar a Convenção Internacional dos
Direitos das Pessoas com Deficiência, ao desrespeitar os princípios dessa mesma
Convenção, que tem status de norma constitucional e atentar contra a proteção da
pessoa com deficiência no mercado de trabalho, cuja garantia cabe ao Estado,
enquanto promotor de políticas públicas de trabalho e emprego, conforme especifica
a LBI: Art. 35. É finalidade primordial das políticas públicas de trabalho e emprego
promover e garantir condições de acesso e de permanência da pessoa com
deficiência no campo de trabalho.
De modo que a previsão do art. 21-A da Lei n. 8742/1993 deve ser utilizada
como patamar mínimo de remuneração da pessoa com deficiência trabalhadora,
necessitando de acrescer um parágrafo ao art. 6º da MP 1045/2021.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao art. 6º, §2º, II, a, da MP 1045/2021 a seguinte redação:
Art. 6. .........................................................................................................................
§2º ......................................................................................................................... .....
II - ............................................................................................................................. ..
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, exceto quando se tratar
de aprendiz com deficiência;
......................................................................................................................................

JUSTIFICAÇÃO
A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi incorporada
ao sistema jurídico pátrio com força de emenda constitucional, pelo rito do art. 5º, §
3º da Constituição da República, e dela decorre todo o arcabouço protetivo
indispensável ao desenvolvimento das potencialidades da pessoa com deficiência,
centrado nos princípios da igualdade e da não-discriminação, devendo promover o
“respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da
diversidade humana e da humanidade” (art. 3, alínea “d” da Convenção).
Um dos princípios decorrentes dos compromissos assumidos com a
integração da Convenção ao ordenamento jurídico é o da necessária participação e
consulta das entidades e organizações de defesa das pessoas com deficiência, que
concretiza o item “c” do art. 3 da Convenção: plena e efetiva participação e inclusão
na sociedade. Qualquer proposta tendente a afetar os direitos das pessoas com
deficiência, portanto, deve, necessariamente, ser debatida em espaços que
garantam a efetiva participação constitucionalmente garantida.
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Outro princípio da Convenção desrespeitado pelo Projeto é o da
progressividade dos direitos garantidos às pessoas com deficiência, ou seja, da
vedação de retrocesso, conforme art. 4 item 2 da Convenção:
Em relação aos direitos econômicos, sociais e culturais, cada Estado Parte
se compromete a tomar medidas, tanto quanto permitirem os recursos
disponíveis e, quando necessário, no âmbito da cooperação internacional, a
fim de assegurar progressivamente o pleno exercício desses direitos, sem
prejuízo das obrigações contidas na presente Convenção que forem
imediatamente aplicáveis de acordo com o direito internacional.
A Constituição da República, de 1988, por sua vez, em seus princípios e
regras essenciais, estabelece enfática direção normativa antidiscriminatória. Ao fixar
como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa
humana (art. 1º, III), a Constituição destaca, entre os objetivos da República,
promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, IV) e, em relação ao trabalhador
pessoa com deficiência, há expressa proteção constitucional, no artigo 7º, XXXI, que
estabelece a “proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de
admissão do trabalhador portador de deficiência”.
A par de tais premissas, o Estado brasileiro, ao promulgar a Convenção
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, por meio do Decreto n.
6.949/2009, assumiu o compromisso de adotar todas as medidas com o escopo
de "promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os
direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e
promover o respeito pela sua dignidade inerente.”
Ainda, de acordo com o artigo 1º do supracitado diploma, alíneas “b” e “e”, o
Estado signatário deverá adotar “todas as medidas necessárias, inclusive
legislativas, para modificar ou revogar leis, regulamentos, costumes e práticas
vigentes, que constituírem discriminação contra pessoas com deficiência” e, ainda,
“tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação baseada em
deficiência, por parte de qualquer pessoa, organização ou empresa privada”.
Por seu turno, o artigo 4º estabelece que:
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Não haverá nenhuma restrição ou derrogação de qualquer dos direitos
humanos e liberdades fundamentais reconhecidos ou vigentes em qualquer
Estado Parte da presente Convenção, em conformidade com leis,
convenções, regulamentos ou costumes, sob a alegação de que a presente
Convenção não reconhece tais direitos e liberdades ou que os reconhece
em menor grau.
O Estado brasileiro comprometeu-se, portanto, com a garantia da
universalidade, da indivisibilidade de todos os direitos humanos e liberdades
fundamentais, da não discriminação, da responsabilidade e do comprometimento da
sociedade na promoção de todos os direitos reconhecidos para as pessoas com
deficiência.
No mais, em se tratando de direito ao trabalho, a Convenção é manifesta ao
afirmar que:
Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência ao
trabalho, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas,
abrangendo o direito à oportunidade de se manter com um trabalho de sua
livre escolha ou aceitação e, igualmente, em ambiente de trabalho inclusivo
e acessível.
No plano infraconstitucional, a Lei n° 13.146/2015, o artigo 10, parágrafo único,
estabelece o dever de o poder público garantir a dignidade da pessoa com
deficiência ao longo de toda a vida, acentuando que em situações de risco,
emergência ou estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência será
considerada vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para sua proteção
e segurança.
Como forma de incentivar a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de
trabalho e ciente das barreiras com as quais essa pessoa se depara em sua
formação, o legislador ordinário ampliou o prazo de contratação da pessoa com
deficiência na condição de aprendiz. Nos termos do art. 428 § 3º, parte final, e § 5º
da CLT, o aprendiz com deficiência não tem limite de idade para sua contratação,
bem como o contrato de aprendizagem pode superar o prazo de dois anos. Ele
deve, contudo, cumprir os requisitos do caput do art. 428, antes mencionado, e ser
ajustado por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se compromete
a assegurar a formação técnico-profissional metódica em complemento a uma
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instituição de ensino, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e
psicológico.
Nesse passo, como forma de incentivo e mecanismo de superação de barreiras
sociais, o aprendiz com deficiência pode acumular o benefício da prestação
continuada com a remuneração decorrente do contrato de aprendizagem pelo
período de dois anos (art. 21-A, § 2º, da Lei nº 8742/1993).
Ademais, a Lei n° 9.029, de 13 de abril de 1995, e a Lei nº 7.853, de 24 de
outubro de 1989, afirmam, respectivamente, que:
Art. 1º É proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa
para efeito de acesso à relação de trabalho, ou de sua manutenção, por
motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência,
reabilitação profissional, idade, entre outros, ressalvadas, nesse caso, as
hipóteses de proteção à criança e ao adolescente previstas no inciso XXXIII
do art. 70 da Constituição Federal. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de
2015)
Art. 3° Sem prejuízo do prescrito no art. 20 desta Lei e nos dispositivos
legais que tipificam os crimes resultantes de preconceito de etnia, raça, cor
ou deficiência, as infrações ao disposto nesta Lei são passíveis das
seguintes cominações: (Redação dada pela Lei n. 13.146, de 2015)
I - multa administrativa de dez vezes o valor do maior salário pago pelo
empregador, elevado em cinquenta por cento em caso de reincidência;
Art. 8° Constitui crime punível com reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e
multa: (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)
(...)
III - negar ou obstar emprego, trabalho ou promoção à pessoa em razão de
sua deficiência; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) –
A Medida Provisória n. 1045/2021 institui o Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e, em seu artigo 6º, traz a seguinte previsão:
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Art. 6º O valor do Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da
Renda terá como base de cálculo o valor da parcela do segurodesemprego a que o empregado teria direito, nos termos do disposto no
art. 5º da Lei nº 7.998, de 1990, observadas as seguintes disposições:
§ 2º O Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda
não será devido ao empregado que esteja:
II - 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;
O Art. 27 da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência trata do direito das pessoas com deficiência ao trabalho e,
especificamente na alínea “h”, prevê que os Estados Parte deverão “promover o
emprego de pessoas com deficiência no setor privado, mediante políticas e medidas
apropriadas, que poderão incluir programas de ação afirmativa, incentivos e outras
medidas”.
No campo infraconstitucional, a exclusão do benefício do Programa
Emergencial de Manutenção do Emprego dos beneficiários do Benefício de
Prestação Continuada destoa dos valores consagrados na Lei Brasileira de Inclusão
(Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015), entre eles, o de “assegurar e promover, em
condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por
pessoa com deficiência”.
Ao fixar como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a
dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), a Constituição destaca, entre os objetivos
da República, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo,
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, IV).
A situação jurídica do trabalhador pessoa com deficiência encontra, também,
expressa e significativa matiz constitucional, que, em seu artigo 7º, XXXI, que
estabelece a “proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de
admissão do trabalhador portador de deficiência”, logo, é inconstitucional qualquer
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proposta legislativa que obstrua a participação plena e efetiva na sociedade da
pessoa com deficiência.
As alterações propostas, em suma, afrontam as obrigações assumidas pelo
Brasil ao ratificar a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com
Deficiência, são inconstitucionais porque desrespeitam os princípios dessa mesma
Convenção, que tem status de norma constitucional e ainda atentam contra a
proteção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, cuja garantia cabe ao
Estado, enquanto promotor de políticas públicas de trabalho e emprego, conforme
especifica a LBI: Art. 35. É finalidade primordial das políticas públicas de trabalho e
emprego promover e garantir condições de acesso e de permanência da pessoa
com deficiência no campo de trabalho.
A ideia central do contrato de aprendizagem é possibilitar que o aprendiz
tenha a oportunidade de inclusão social com o primeiro emprego e de desenvolver
suas competências e potencialidades para o mercado de trabalho e, no caso do
aprendiz com deficiência, para que ao final, possa ser efetivado por tempo
indeterminado, consoante a obrigação contida no artigo 93, da Lei nº 8.213 de 1991.
O Benefício de Prestação Continuada, previsto na Lei n. 8742/1993, fica
suspenso enquanto o trabalhador com deficiência estiver recebendo remuneração
em razão de atividade como empregado ou microempreendedor individual, salvo
quando trabalhe na condição de aprendiz.
Tendo em vista a necessidade de maior proteção da pessoa com deficiência,
deve ser assegurado o recebimento concomitante do valor do Benefício Emergencial
de Preservação do Emprego e da Renda e do Beneficio de Prestação Continuada,
durante o período de dois anos de vigência do contrato de aprendizagem.
De modo que a previsão do art. 21-A da Lei n. 8742/1993 deve excepcionar
os aprendizes com deficiência, vez que não se amolda perfeitamente à hipótese em
que ocorre a suspensão do contrato de trabalho com o pagamento do Benefício
Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda.
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COMISSÃO MISTA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 2021

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 2021

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.

EMENDA ADITIVA Nº
Acrescente-se à Medida Provisória nº 1.045, de 2021, o seguinte
artigo:
“Art. É vedada a dispensa sem justa causa do empregado com deficiência
pelo período em que estiverem em vigor as 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.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
Em virtude das dificuldades enfrentadas pelo país em virtude
da pandemia, o governo federal editou a MPV nº 1.045, de 2021, que “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”.
Nesse

contexto,
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momento de crise brasileira e internacional, em que o desemprego está em
nível muito elevado. É indispensável, portanto, manter o emprego e a
segurança financeira desse grupo que corresponde a um dos segmentos mais
vulneráveis da nossa sociedade.
A pessoa com deficiência já é naturalmente discriminada em
razão de sua condição quando se fala em ocupação de vaga no mercado de
trabalho. Tanto é verdade que há um dispositivo em lei que obriga um
percentual mínimo de contratação dessas pessoas pelas empresas – art. 93 da
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
A nossa intenção é impedir que pessoas que estão incluídas no
grupo dentre os mais vulneráveis ao contágio, e que enfrentam maiores
dificuldades de ingresso ou de manutenção no mercado de trabalho, venham a
ser seriamente afetadas pelas medidas trabalhistas ora apresentadas.
Nesse contexto, estamos apresentando esta emenda com o
objetivo de preservar o empregado com deficiência para que ele não seja
preterido pelo empregador que vier a empregar as medidas da MPV nº 1045,
de 2021, prevendo a vedação da sua dispensa sem justa causa enquanto
estiverem em vigor as 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.

Sala da Comissão, em 30 de abril de 2021.

Deputado EDUARDO BARBOSA
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Medida Provisória nº 1.045, de 2021
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.
EMENDA MODIFICATIVA
Modifique-se o inciso I do parágrafo 5º do artigo 8º da MP nº 1.045 para a seguinte redação:
§ 5º (...)
I - ao pagamento imediato da remuneração e dos encargos sociais e trabalhistas referentes a
todo o período;
JUSTIFICAÇÃO
O texto do inciso I do parágrafo 5º do artigo 8º da Medida Provisória retira a obrigação de o
empregador pagar imediatamente os encargos trabalhistas em caso de descaracterização da
suspensão temporária do contrato de trabalho, quando, o empregado mantiver as atividades de
trabalho, ainda que parcialmente, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho a
distância.
A expressão “encargos trabalhistas”, que constava no texto da Lei nº 14.020/2020 e foi agora
suprimida, remete às obrigações trabalhistas acessórias, como determinados benefícios que
somente são devidos em caso de ativação normal do contrato de trabalho do empregado, e por
isso deve ser incluída no texto do dispositivo.
João Daniel
Deputado Federal (PT-SE)
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Medida Provisória nº 1.045, de 2021
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.
EMENDA MODIFICATIVA
Modifique-se o inciso I do parágrafo 5º do artigo 8º da MP nº 1.045 para a seguinte redação:
§ 5º (...)
I - ao pagamento imediato da remuneração e dos encargos sociais e trabalhistas referentes a
todo o período;
JUSTIFICAÇÃO
O texto do inciso I do parágrafo 5º do artigo 8º da Medida Provisória retira a obrigação de o
empregador pagar imediatamente os encargos trabalhistas em caso de descaracterização da
suspensão temporária do contrato de trabalho, quando, o empregado mantiver as atividades de
trabalho, ainda que parcialmente, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho a
distância.
A expressão “encargos trabalhistas”, que constava no texto da Lei nº 14.020/2020 e foi agora
suprimida, remete às obrigações trabalhistas acessórias, como determinados benefícios que
somente são devidos em caso de ativação normal do contrato de trabalho do empregado, e por
isso deve ser incluída no texto do dispositivo.
João Daniel
Deputado Federal (PT-SE)
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Medida Provisória nº 1.045, de 2021
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.
EMENDA MODIFICATIVA
Inclua-se parágrafo ao artigo 7º da MP nº 1.045 para a seguinte redação:
§ 3º Durante o período de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário, o
empregado:
(...)
II – terá direito ao recolhimento para o Regime Geral de Previdência, feito pelo empregador,
no mesmo valor recolhido no mês que antecedeu a suspensão do contrato.
JUSTIFICAÇÃO
O texto original da Medida Provisória impõe ao trabalhador o ônus de recolher a contribuição
previdenciária, em momento de extrema vulnerabilidade. Se o governo está concedendo
benefícios emergenciais, tendo em vista que o trabalhador não terá renda, como pode
estabelecer que este possa contribuir facultativamente ao Regime Geral de Previdência? A
alteração do dispositivo, assim, é medida que se impõe e protege o direito à aposentadoria
digna de quem trabalha.
João Daniel
Deputado Federal (PT-SE)
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MPV 1045
00095

Medida Provisória nº 1.045, de 2021
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.
EMENDA ADITIVA Nº

2020

Inclua-se o parágrafo único ao artigo 4º da MP nº 1.045/2021 a seguinte redação:
Art. 4º (...)
Parágrafo único. O Ministério da Economia divulgará semanalmente, por meio eletrônico, as
informações detalhadas sobre os acordos firmados, com o número de empregados e
empregadores beneficiados, bem como divulgará o quantitativo de demissões e admissões
mensais realizados no País.
JUSTIFICAÇÃO
O acréscimo do parágrafo único restabelece o disposto na Lei nº 14.020, de 2020, e visa
garantir a transparência do Programa e a fiscalização do uso do dinheiro público.
João Daniel
Deputado Federal (PT-SE)
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Medida Provisória nº 1.045, de 2021
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.
EMENDA ADITIVA Nº
Acrescente-se o parágrafo ao artigo 10 da Medida Provisória nº 1.045, de 2021:
Art. 10. Fica reconhecida a garantia provisória no emprego ao empregado que receber o
Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, de que trata o art. 5º, em
decorrência da redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária do
contrato de trabalho de que trata esta Medida Provisória, nos seguintes termos:
Parágrafo XX. O pedido de demissão ou recibo de quitação de rescisão do contrato de
trabalho firmado por empregado durante o estado de calamidade pública só será válido
quando feito com a assistência do respectivo sindicato profissional.
JUSTIFICAÇÃO
A inclusão de parágrafo visa garantir a assistência do sindicato ao trabalhador e à trabalhadora
demitidos durante o estado de calamidade pública decretado em razão da pandemia do Covid19, já que a MP nº 936 não garante os empregos.
A homologação visa oferecer suporte técnico ao trabalhador e à trabalhadora, na conferência
das verbas pagas. É ato gratuito, que fomenta a segurança jurídica no encerramento do
contrato de trabalho, que não acarreta nenhum prejuízo para nenhuma das partes envolvidas
na relação de trabalho, muito menos para os sindicatos, afinal, ao realizar as homologações, as
entidades sindicais exercem função primordial e justificadora de suas próprias existências,
ainda mais considerando a grave situação atual.
As demissões em massa impactarão não somente trabalhadores e empresas, mas a sociedade
como um todo. Desde o abalo à economia, até, por vezes, o severo comprometimento da
saúde de cidades, como nos casos de encerramento das atividades de uma empresa que
emprega parte considerável da população daquela localidade.
João Daniel
Deputado Federal (PT-SE)
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Medida Provisória nº 1.045, de 2021
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.
EMENDA ADITIVA Nº
Inclua-se artigo à da Medida Provisória nº 1.045, de 2021:
Art. As pessoas com contrato de trabalho intermitente ou contrato de trabalho por tempo
determinado formalizado até a data de publicação desta Medida Provisória, farão jus a
benefício emergencial mensal no valor de um salário mínimo pelo tempo que durar a
emergência sanitária.
§ 1º O benefício emergencial mensal será devido a partir da data de publicação desta Medida
Provisória e será pago em até trinta dias.
§ 2º Aplica-se ao benefício previsto no caput o disposto nos § 1º, § 6º e § 7º do art. 5º e nos §
1º e § 2º do art. 6º.
§ 3º A existência de mais de um contrato de trabalho nos termos do disposto no § 3º do art.
443 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, não
gerará direito à concessão de mais de um benefício emergencial mensal.
§ 4º Ato do Ministério da Economia disciplinará a concessão e o pagamento do benefício
emergencial de que trata este artigo.
§ 5º O benefício emergencial mensal de que trata o caput não poderá ser acumulado com o
pagamento de outro auxílio emergencial.
JUSTIFICAÇÃO
A modificação visa estender o benefício a dois grupos de trabalhadores vulneráveis, os quais,
em razão da modalidade contratual a que estão submetidos, que não tem direito ao
recebimento de seguro-desemprego. Por essa razão, o benefício é estabelecido em quantia
fixa, cujo valor atende ao preceito constitucional de atendimento das necessidades vitais
básicas.
João Daniel
Deputado Federal (PT-SE)
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Medida Provisória nº 1.045, de 2021
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.
EMENDA ADITIVA Nº
Inclua-se artigo à da Medida Provisória nº 1.045, de 2021:
Art. As pessoas com contrato de trabalho intermitente ou contrato de trabalho por tempo
determinado formalizado até a data de publicação desta Medida Provisória, farão jus a
benefício emergencial mensal no valor de um salário mínimo pelo tempo que durar a
emergência sanitária.
§ 1º O benefício emergencial mensal será devido a partir da data de publicação desta Medida
Provisória e será pago em até trinta dias.
§ 2º Aplica-se ao benefício previsto no caput o disposto nos § 1º, § 6º e § 7º do art. 5º e nos §
1º e § 2º do art. 6º.
§ 3º A existência de mais de um contrato de trabalho nos termos do disposto no § 3º do art.
443 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, não
gerará direito à concessão de mais de um benefício emergencial mensal.
§ 4º Ato do Ministério da Economia disciplinará a concessão e o pagamento do benefício
emergencial de que trata este artigo.
§ 5º O benefício emergencial mensal de que trata o caput não poderá ser acumulado com o
pagamento de outro auxílio emergencial.
JUSTIFICAÇÃO
A modificação visa estender o benefício a dois grupos de trabalhadores vulneráveis, os quais,
em razão da modalidade contratual a que estão submetidos, que não tem direito ao
recebimento de seguro-desemprego. Por essa razão, o benefício é estabelecido em quantia
fixa, cujo valor atende ao preceito constitucional de atendimento das necessidades vitais
básicas.
João Daniel
Deputado Federal (PT-SE)
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Medida Provisória nº 1.045, de 2021
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.
EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se o artigo 12 da MP nº 1.045, de 2020.
JUSTIFICAÇÃO
Com a possibilidade de fixação dos parâmetros de concessão do Benefício Emergencial por
acordo ou convenção coletiva de trabalho, impõe-se, por coerência, a supressão do art. 12 da
MP nº 1.045.
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho
(art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que
incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º, caput), bem
como dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na negociação coletiva,
conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º, IV).
Ocorre que, em razão do estado de calamidade pública instituído no Brasil, há a necessidade
de se adotar urgentes ações que possibilitem a manutenção do emprego e resguardem os
princípios e leis que protegem a relação empregatícia.
As entidades representativas, no uso de suas atribuições e, verificando a oportunidade e
conveniência administrativa, poderão anuir com acordos celebrados individualmente, no
sentido de possibilitar ao empregador e empregado a agilidade requerida para alguns casos.
João Daniel
Deputado Federal (PT-SE)
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Medida Provisória nº 1.045, de 2021
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.
EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 11.
JUSTIFICAÇÃO
Com a possibilidade de fixação dos parâmetros de concessão do Benefício Emergencial por
acordo ou convenção coletiva de trabalho, impõe-se, por coerência, a supressão das faixas
estabelecidas nos parágrafos do art. 11.
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho
(art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que
incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º, caput), bem
como dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na negociação coletiva,
conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º, IV).
Ocorre que, em razão do estado de calamidade pública instituído no Brasil, há a necessidade
de se adotar urgentes ações que possibilitem a manutenção do emprego e resguardem os
princípios e leis que protegem a relação empregatícia.
As entidades representativas, no uso de suas atribuições e, verificando a oportunidade e
conveniência administrativa, poderão anuir com acordos celebrados individualmente, no
sentido de possibilitar ao empregador e empregado a agilidade requerida para alguns casos.
João Daniel
Deputado Federal (PT-SE)
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CONGRESSO NACIONAL
EMENDA À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021.
(Do Sr. Lucas Gonzalez)

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.

EMENDA SUPRESSIVA
Suprimam os incisos I, II do art. 12 e o § 1º e incisos também do art.12 da Medida
Provisória no. 1.045, de 27, de abril de 2021:

O art.12 da Medida Provisória passa a vigorar com a seguinte redação:
§ 2º Para os empregados que se encontrem em gozo do benefício de aposentadoria, a
implementação das medidas de redução proporcional de jornada de trabalho e de
salário ou suspensão temporária do contrato de trabalho somente será admitida se
houver o pagamento, pelo empregador, de ajuda compensatória mensal, observados o
disposto no art. 9º e as seguintes condições:

Justificação
Um dos maiores entraves trabalhistas diz respeito à rigidez das leis. Muitas delas
engessam as partes, relegando-as a direitos e obrigações que, não raras às vezes,
prejudicam os interesses de todos os envolvidos, isto é (empregados e empregadores).
As parcas possibilidades legais de celebração de acordo entre as partes deixam o
arcabouço jurídico trabalhista do país ainda mais atrasado e distante da realidade. A
medida apresentada pela MP 1095, de cunho emergencial, não pode reproduzir este
mesmo equívoco.

A intermediação obrigatória dos sindicatos na celebração dos acordos, além de
retardar a aplicação da medida, certamente deixará de contemplar muitos
empregados e empregadores que necessitam flexibilizar contratos, mas não o farão
em razão de uma supremacia sindical desnecessária.
Preocupados com a quantidade de postos de trabalho que podem ser diluídos em
razão de uma interferência exacerbada de sindicatos, a presente emenda tem como
objetivo retirar a obrigatoriedade de submeter determinados acordos ao crivo dessas
instituições.
A medida, portanto, não visa excluir os sindicatos do debate. Os acordos e convenções
ainda poderão ser realizados. A diferença substancial é que, em vez de o acordo
individual ser a exceção, será a regra.
Por acreditar que alteração do texto influenciará diretamente no número de empregos
preservados, pedimos o apoio dos nobres colegas para aprovação desta medida, que
pode beneficiar milhões de trabalhadores brasileiros

Sala das sessões, ____/____/____

Deputado Lucas Gonzalez
Partido NOVO/MG

MPV 1045
00102

CONGRESSO NACIONAL
EMENDA À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021.
(Do Sr. Lucas Gonzalez)

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.

EMENDA ADITIVA
Incluam-se as alterações ao texto da Medida Provisória no. 1.045, de 27, de abril de 2021:

Art. X. Os trabalhadores demitidos entre os dias 29 de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de
2022 poderão ser recontratados a qualquer tempo, sem incidência de ônus ou penalidade
prevista em norma vigente.
Parágrafo único. Os trabalhadores recontratados poderão aderir ao Novo Programa
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda.

Justificação
A crise provocada pela Covid-19 arrastou muitos brasileiros para a fila dos desempregados. A
rescisão contratual, na quase totalidade dos casos, tem ocorrido pela paralisação das
atividades. Com a redução do fluxo de vendas, muitas empresas não conseguem manter
salários e vêem na demissão a única alternativa viável.
O retorno gradual do comércio viabilizará a retomada da economia e a recontratação daqueles
que foram demitidos durante a crise do coronavírus. Ocorre que, pela legislação em vigor, não
é possível recontratar um funcionário antes de completados 3 (três) meses da demissão. A
regra existe para coibir fraudes ao FGTS e ao Seguro Desemprego.

A emenda, se aprovada, beneficiará o trabalhador na medida em que garantirá maior
possibilidade de readmissão para o mesmo cargo que ocupava anteriormente, passado o
período crítico da crise. É certo que a maioria preferirá preservar a possibilidade de retorno a
voltar a procurar emprego em outras companhias.
Para o empregador, o benefício está em reaver um funcionário que já conhece todo o modo de
funcionamento da empresa, além de permitir a canalização de recursos para pagamento de
salários e gastos mais emergentes, que manterão a empresa em atividade, ainda que mínima.
Assim, conscientes da nossa missão de trabalhar para garantir segurança aos
brasileiros ,pedimos apoio aos nobres colegas para que a emenda seja aprovada, socorrendo
os milhões de trabalhadores e empreendedores do país.

Sala das sessões, ____/____/____

Deputado Lucas Gonzalez
Partido NOVO/MG
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Medida Provisória nº 1.045, de 2021
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.
EMENDA SUBSTITUTIVA PARCIAL
Modifique-se a MP nº 1.045 nos seguintes artigos:
“Os Artigos 7º, 8º, 9º e 12, da Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021
passam a ter a seguinte redação:
Art. 7º ....................
I - .........................
II - pactuação, conforme o disposto nos art. 11 e art. 12, por convenção coletiva
de trabalho ou acordo coletivo de trabalho; e
III - na pactuação por convenção ou acordo coletivo, a redução da jornada de
trabalho e do salário somente poderá ser feita com os seguintes percentuais:
.........
Art. 8º ...................
§ 1º A suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada, conforme o
disposto nos art. 11 e art. 12, por convenção coletiva de trabalho ou acordo
coletivo de trabalho
§ 2º (suprimir integralmente)
............
Art. 9º ....................................
§ 1º A ajuda compensatória mensal de que trata o caput:
I - deverá ter o valor definido em negociação coletiva,
...............................
Art. 12. As medidas de que trata o art. 3º serão implementadas por meio de
negociação coletiva de trabalho aos empregados:
I - com salário igual ou inferior a R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais); ou
II - com diploma de nível superior que percebam salário mensal igual ou superior
a duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência
Social.
§ 1º Para os empregados que não se enquadrem no disposto no caput, as medidas
de que trata o art. 3º somente poderão ser estabelecidas por convenção coletiva ou
acordo coletivo de trabalho, inclusive no seguintes casos:
I - ....................
II - ....................
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§ 2º Para os empregados que se encontrem em gozo do benefício de
aposentadoria, a implementação das medidas de redução proporcional de jornada
de trabalho e de salário ou suspensão temporária do contrato de trabalho por
convenção ou acordo coletivo nas seguintes condições:
I ........................
II - ......................
§ 3º Os atos necessários à pactuação das convenções e acordos coletivos de que
trata este artigo poderão ser realizados por meios físicos ou eletrônicos.
......
Suprima-se os seguintes artigos e parágrafos da Medida Provisória nº 1.045, de 27
de abril de 2021:
.........
Art. 8º ...................
§ 1º ......................
§ 2º (suprimir integralmente)
............
Art. 12. .....................
........................
3º Os atos necessários à pactuação das convenções e acordos coletivos de que
trata este artigo poderão ser realizados por meios físicos ou eletrônicos.
§ 4º (suprimir integralmente).
§ 5º (suprimir integralmente)
I (suprimir integralmente)
II – (suprimir integralmente)
§ 6º (suprimir integralmente)
Acrescente-se o art. 23-A ao texto da Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril
de 2021:
Art. 23-A. O art. 477 da CLT passa a ter a seguinte redação:
“Art. 477. ..........................
§ 1º - O pedido de demissão ou recibo de quitação de rescisão, do contrato de
trabalho, só será válido quando feito com a assistência do respectivo Sindicato.”
JUSTIFICAÇÃO
A modificação nos artigos da MP nº 1.045/2021 prestigia a negociação coletiva e a
participação dos sindicatos em momento essencial de defesa dos trabalhadores e das
trabalhadoras durante a pandemia.
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A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho
(art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que
incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º, caput), bem
como dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na negociação coletiva,
conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º, IV).
Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos ditames da Constituição
federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva, uma vez que a previsão de acordos
individuais viola a autonomia negocial coletiva agredindo, primeiro, o sistema normativo que
deve vincular todos os Poderes Constituídos e, segundo a Convenção nº 98 da OIT, que
equivale a norma de patamar superior ao das medidas provisórias.
Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando atualmente, não justifica a
edição de normas que vão de encontro ao disposto na Constituição federal, acarretando
insegurança jurídica para os empregadores que adotarem as medidas propostas e prejuízos ao
obreiro, parte hipossuficiente da relação de emprego.
João Daniel
Deputado Federal (PT-SE)
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MPV 1045
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Medida Provisória nº 1.045, de 2021
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.
EMENDA MODIFICATIVA
Modifique-se o parágrafo 4º do artigo 23 da MP nº 1.045 para a seguinte redação:
§ 4º Caso os recursos relativos ao benefício emergencial de que trata o art. 5º, creditados nos
termos do disposto no § 2º, não sejam movimentados no prazo de cento e oitenta dias,
contado da data do depósito, o Ministério da Economia notificará o empregador, que terá
prazo de trinta dias para justificar a não movimentação e a situação do trabalhador.
JUSTIFICAÇÃO
Prever que os recursos relativos ao benefício emergencial creditados, mas não movimentados
pelo trabalhador no prazo de cento e oitenta dias, contado da data do depósito, retornem para
a União é prejudicial ao trabalhador que esteja impossibilitado de sacar os valores e mesmo
sua família, em caso de seu falecimento.
João Daniel
Deputado Federal (PT-SE)
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Medida Provisória nº 1.045, de 2021
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.
EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se o parágrafo 4º do artigo 23 da MP nº 1.045/2021.
JUSTIFICAÇÃO
Prever que os recursos relativos ao benefício emergencial creditados, mas não movimentados
pelo trabalhador no prazo de cento e oitenta dias, contado da data do depósito, retornem para
a União é prejudicial ao trabalhador que esteja impossibilitado de sacar os valores e mesmo
sua família, em caso de seu falecimento.
João Daniel
Deputado Federal (PT-SE)
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Medida Provisória nº 1.045, de 2021
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.
EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se o artigo 17 da MP nº 1.045/2021.
JUSTIFICAÇÃO
Prever a compensação automática de valores pagos indevidamente com eventuais
parcelas devidas de Benefício Emergencial referentes ao mesmo acordo ou a acordos
diversos ou com futuras parcelas de abono salarial ou de seguro-desemprego prejudica o
trabalhador, por erro do empregador ou do governo federal..

João Daniel
Deputado Federal (PT-SE)
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Medida Provisória nº 1.045, de 2021
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.
EMENDA MODIFICATIVA
Modifique-se o artigo 16 da MP nº 1.045 para a seguinte redação:
Art. 16.
O disposto neste Capítulo aplica-se a todos os contratos de trabalho,
independentemente da data de sua celebração.
JUSTIFICAÇÃO
A modificação do art. 16 garante maior abrangência ao Programa. Restringir sua aplicação
apenas aos contratos celebrados até a data de publicação da Medida Provisória não garante o
emprego e renda das trabalhadoras e dos trabalhadores brasileiros e fere o princípio da
isonomia, ainda mais considerando-se o momento de pandemia e crise econômica.

João Daniel
Deputado Federal (PT-SE)
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Medida Provisória nº 1.045, de 2021
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.
EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se o parágrafo 1º do artigo 12 da MP nº 1.045/2021.
JUSTIFICAÇÃO
A supressão prestigia a negociação coletiva. A Constituição promove o reconhecimento das
convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos
humanos trabalhistas, permitindo que incrementem a condição social dos trabalhadores e das
trabalhadoras (art. 7º, caput), bem como dispõe ser obrigatória a participação das entidades
sindicais na negociação coletiva, conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º, IV).
Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos ditames da Constituição
federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva, uma vez que a previsão de acordos
individuais viola a autonomia negocial coletiva agredindo, primeiro, o sistema normativo que
deve vincular todos os Poderes Constituídos e, segundo a Convenção nº 98 da OIT, que
equivale a norma de patamar superior ao das medidas provisórias.
Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando atualmente, não justifica a
edição de normas que vão de encontro ao disposto na Constituição federal, acarretando
insegurança jurídica para os empregadores que adotarem as medidas propostas e prejuízos ao
obreiro, parte hipossuficiente da relação de emprego.
João Daniel
Deputado Federal (PT-SE)
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Medida Provisória nº 1.045, de 2021
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.
EMENDA MODIFICATIVA
Modifique-se o caput e incisos do artigo 12 da MP nº 1.045 para a seguinte redação:
Art. 12. As medidas de que trata o art. 3º desta Lei serão implementadas por meio de acordo
individual escrito ou de negociação coletiva aos 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 2020, 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 2020,
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 2 (duas) vezes o limite máximo dos benefícios do Regime
Geral de Previdência Social.
JUSTIFICAÇÃO
A modificação do art. 12 restabelece as faixas salariais e as receitas brutas das empresas
previstas na Lei nº 14.020/2020 e, assim, prestigia a negociação coletiva.
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho
(art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que
incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º, caput), bem
como dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na negociação coletiva,
conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º, IV).
Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos ditames da Constituição
federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva, uma vez que a previsão de acordos
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individuais viola a autonomia negocial coletiva agredindo, primeiro, o sistema normativo que
deve vincular todos os Poderes Constituídos e, segundo a Convenção nº 98 da OIT, que
equivale a norma de patamar superior ao das medidas provisórias.
Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando atualmente, não justifica a
edição de normas que vão de encontro ao disposto na Constituição federal, acarretando
insegurança jurídica para os empregadores que adotarem as medidas propostas e prejuízos ao
obreiro, parte hipossuficiente da relação de emprego.
João Daniel
Deputado Federal (PT-SE)
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Medida Provisória nº 1.045, de 2021
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.
EMENDA MODIFICATIVA
Modifique-se o caput e incisos do artigo 12 da MP nº 1.045 para a seguinte redação:
Art. 12. As medidas de que trata o art. 3º desta Lei serão implementadas por meio de acordo
individual escrito ou de negociação coletiva aos 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 2020, 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 2020,
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 2 (duas) vezes o limite máximo dos benefícios do Regime
Geral de Previdência Social.
JUSTIFICAÇÃO
A modificação do art. 12 restabelece as faixas salariais e as receitas brutas das empresas
previstas na Lei nº 14.020/2020 e, assim, prestigia a negociação coletiva.
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho
(art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que
incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º, caput), bem
como dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na negociação coletiva,
conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º, IV).
Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos ditames da Constituição
federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva, uma vez que a previsão de acordos
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individuais viola a autonomia negocial coletiva agredindo, primeiro, o sistema normativo que
deve vincular todos os Poderes Constituídos e, segundo a Convenção nº 98 da OIT, que
equivale a norma de patamar superior ao das medidas provisórias.
Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando atualmente, não justifica a
edição de normas que vão de encontro ao disposto na Constituição federal, acarretando
insegurança jurídica para os empregadores que adotarem as medidas propostas e prejuízos ao
obreiro, parte hipossuficiente da relação de emprego.
João Daniel
Deputado Federal (PT-SE)
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Medida Provisória nº 1.045, de 2021
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.
EMENDA MODIFICATIVA
Modifique-se o artigo 11 da MP nº 1.045 para a seguinte redação:
Art. 11. As medidas de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou de
suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata esta Medida Provisória deverão ser
celebradas por meio de negociação coletiva, observado o disposto no § 1º e nos art. 7º e art.
8º.
JUSTIFICAÇÃO
A modificação do art. 11 prestigia a negociação coletiva.
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho
(art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que
incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º, caput), bem
como dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na negociação coletiva,
conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º, IV).
Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos ditames da Constituição
federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva, uma vez que a previsão de acordos
individuais viola a autonomia negocial coletiva agredindo, primeiro, o sistema normativo que
deve vincular todos os Poderes Constituídos e, segundo a Convenção nº 98 da OIT, que
equivale a norma de patamar superior ao das medidas provisórias.
Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando atualmente, não justifica a
edição de normas que vão de encontro ao disposto na Constituição federal, acarretando
insegurança jurídica para os empregadores que adotarem as medidas propostas e prejuízos ao
obreiro, parte hipossuficiente da relação de emprego.
João Daniel
Deputado Federal (PT-SE)
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Medida Provisória nº 1.045, de 2021
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.
EMENDA MODIFICATIVA
Modifique-se o parágrafo 2º do artigo 10 da MP nº 1.045 para a seguinte redação:
§ 2º A garantia provisória no emprego decorrente dos acordos de redução proporcional de
jornada e de salário ou de suspensão de contrato de trabalho perdurará durante o período de
redução de jornada e salário ou suspensão do contrato, durante sua prorrogação e após o
mesmo período, quando restabelecida a jornada de trabalho e o salário ou encerrada a
suspensão temporária do contrato.
JUSTIFICAÇÃO
A modificação do parágrafo 2º justifica-se para deixar clara a garantia de emprego enquanto
perdurar a redução proporcional de jornada e de salário ou de suspensão de contrato de
trabalho, quando houver prorrogação e por período equivalente ao acordado para a redução ou
a suspensão.
A garantia no emprego, em tempos de pandemia, é medida que se impõe e deve ser o objetivo
precípuo da Medida Provisória.
João Daniel
Deputado Federal (PT-SE)
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 2021

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.

EMENDA Nº
Suprima-se o parágrafo 6º do art. 8º da Medida Provisória nº 1.045, de
2021, renumerando-se os demais.

Justificação
A Medida Provisória 1.045 de 2021 cria o Novo Programa Emergencial
de Manutenção do emprego e da Renda e, corretamente, atribui ao Ministério
da Economia a competência de coordenar, executar, monitorar e editar normas
complementares à execução do programa.
O art. 8º da presente Medida Provisória define que o empregador,
durante o prazo previsto no art. 2º, poderá acordar a suspensão temporária do
contrato de trabalho de seus empregados, de forma setorial, departamental,
parcial ou na totalidade dos postos de trabalho, por até cento e vinte dias. Já o
parágrafo 6º deste artigo 8º estabelece que “ A empresa que tiver auferido, no
ano-calendário de 2019, receita bruta superior a R$ 4.800.000,00 (quatro
milhões e oitocentos mil reais) somente poderá suspender o contrato de
trabalho de seus empregados mediante o pagamento de ajuda compensatória
mensal no valor de trinta por cento do valor do salário do empregado, durante o
período de suspensão temporária do contrato de trabalho pactuado, observado
o disposto neste artigo e no art. 9º”.
Ora, o auxílio está sendo concedido porque as empresas estão em crise
profunda, com imensas dificuldades de honrar seus compromissos. Além disso,
e o mais importante, a crise pandêmica está afetando desigualmente os
setores, não importando o tamanho da empresa. O setor de eventos, por
exemplo, simplesmente parou. O setor hoteleiro e de aviação comercial sofrem
terrivelmente. Não faz sentido, dessa forma, adotarmos um critério de

faturamento em 2019 como ponto de corte para definir se a empresa somente
poderá suspender o contrato de trabalho de seus empregados mediante o
pagamento de ajuda compensatória mensal no valor de trinta por cento do
valor do salário do empregado, durante o período de suspensão temporária do
contrato de trabalho pactuado. Isso não faz sentido. No entanto, não
conseguimos estabelecer um critério adequado para diferenciação. Sendo
assim, propomos a supressão do parágrafo.
Pelas razões expostas, pedimos o apoio dos nobres pares para nossa
emenda.
Sala das Reuniões,

de abril de 2021.

Deputado Arnaldo Jardim
CIDADANIA/SP

MPV 1045
00114

EMENDA MODIFICATIVA Nº
(À Medida Provisória 1.045, de 2021)
Modifique-se a redação dos artigos 6º e 9º da Medida Provisória nº 1.045, de 2021:
Art. 6º O valor do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda terá
como base de cálculo o valor médio dos últimos três salários pagos ao empregado,
observadas as seguintes disposições:
I. Na hipótese de redução proporcional de jornada e salário, o benefício será
computado a partir das seguintes faixas salariais e montantes compensatórios da
diminuição de renda líquida:
a) Até 3 salários-mínimos, o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da
Renda corresponderá a 100% da renda líquida reduzida;
b) De 3,01 salários-mínimos até 4 salários-mínimos, 95% renda líquida reduzida;
c) De 4,01 salários-mínimos até 5 salários-mínimos, 90% da renda líquida reduzida;
d) De 5,01 salários-mínimos até teto do Regime Geral de Previdência Social, 80% da
renda líquida reduzida;
e) Acima do teto do Regime Geral de Previdência Social, valor fixo de:
i) para redução de jornada de 30%, R$870,05;
ii) para redução de jornada de 50%: R$1.740,10;
iii) para redução de jornada de 70%: R$ 2.436,14
II. Na hipótese de suspensão temporária do contrato de trabalho, o benefício terá valor
mensal equivalente a 100% (cem por cento) do valor médio dos últimos três salários
pagos ao trabalhador até o limite de 3 salários-mínimos.
§ 1º No caso de suspensão temporária do contrato de trabalho de pessoas com salários
superiores a 3 salários-mínimos, a diferença entre o valor do Benefício Emergencial de
Preservação do Emprego e da Renda e o limite de R$ 6.101,06 deverá ser
complementada pelo empregador por meio de abono, vale-alimentação ou outros
tipos de benefício negociados com as representações sindicais.
§ 2º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda será pago ao
empregado independentemente de:
I. cumprimento de qualquer período aquisitivo;
II. natureza e modalidade do contrato de trabalho;
III. tempo de vínculo empregatício; e
IV. número de salários recebidos.
§ 3º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda não será devido
ao empregado que esteja:
I. ocupando cargo ou emprego público, cargo em comissão de livre nomeação e
exoneração ou titular de mandato eletivo; ou

II. 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.
§ 4º O empregado com mais de um vínculo formal de emprego poderá receber
cumulativamente um Benefício Emergencial de Preservação 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, observado os limites do valor
previsto no programa.
§ 5º Nos casos em que o cálculo do benefício emergencial resultar em valores
decimais, o valor a ser pago deverá ser arredondado para a unidade inteira
imediatamente superior.
................................................
Seção V
Das disposições comuns às medidas do Programa Emergencial de Manutenção do
Emprego e da Renda
Art. 9º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda deverá ser
complementado com o pagamento, pelo empregador, de ajuda compensatória
mensal, em decorrência da redução de jornada de trabalho e de salário ou da
suspensão temporária de contrato de trabalho de que trata esta Medida Provisória,
até o teto de R$ 6.101,06, se outro valor mais benéfico não for estipulado em norma
coletiva.
§ 1º A ajuda compensatória mensal de que trata o caput:
I. deverá complementar o valor líquido recebido pelo trabalhador superior aos três
salários-mínimos até o limite de R$ 6.101,06, por meio de abono, vale-alimentação ou
refeição, ou demais benefícios negociados em acordo coletivo ou convenção coletiva
de trabalho;
II. terá natureza indenizatória;
III. não integrará a base de cálculo do imposto sobre a renda retido na fonte ou da
declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda da pessoa física do empregado;
IV. não integrará a base de cálculo da contribuição previdenciária e dos demais tributos
incidentes sobre a folha de salários;
V. não integrará a base de cálculo do valor devido ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS, instituído pela Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e pela Lei
Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015; e
VI. 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.
§ 2º Na hipótese de redução proporcional de jornada e de salário, a ajuda
compensatória prevista no caput não integrará o salário devido pelo empregador e
observará o disposto no § 1º.

§ 3º Ao empregador inscrito no programa e que observe as regras desta medida
provisória na preservação de emprego e renda, será concedida linha de crédito
especial e subsidiada, para manutenção e incremento da folha de pagamento de
salários, seja no período de ausência de funcionamento ou parcial funcionamento da
atividade econômica, seja no período de retomada das atividades após o fim da
calamidade pública, conforme regramento a ser definido pelo Ministério da Economia
e com recursos do Tesouro Nacional.

JUSTIFICAÇÃO
A crise sanitária mundial impõe desafios para toda a sociedade brasileira, mas a
capacidade de combater a Covid-19 e os efeitos decorrentes da pandemia e de seu
enfrentamento variam conforme o estrato social e econômico da população. Por isso, é
imprescindível as medidas governamentais tomem em conta a realidade nacional e se
orientem pelo objetivo fundamental da República de reduzir a desigualdade social.
Desse modo, propõe-se que o critério de fixação do Benefício Emergencial de
Preservação do Emprego e da Renda seja variável conforme o rendimento mensal do
trabalhador e da trabalhadora afetada pela redução da jornada e salário ou suspensão
do contrato de trabalho, de modo que os ônus da crise sanitária sejam suportados
solidária e equanimemente por toda a sociedade.
Analisando as políticas de preservação de empregos e renda em vários países
Europeus, entre as medidas de enfrentamento dos impactos negativos do isolamento
social, que é necessário para o combate ao Covid-19, destaca-se a garantia de
remuneração integral ou quase integral. Essa proteção é mais efetiva do que a proposta
no Brasil pela MP 1.045/2021, especialmente tendo em vista o poder aquisitivo dos
salários nacionais, a rede de serviços públicos mais estruturadas, o menor peso de tarifas
de energia elétrica, água e telefone e de despesas de transporte no rendimento das
pessoas que trabalham. Por isso, cabe discutir a elevação da taxa de reposição no
programa brasileiro.
Em estudo divulgado recentemente pela Fundação Hans Boeckler, da Alemanha,
de 15 países europeus, quatro pagam 100% do salário perdido. Na Suécia, varia de 92,5%
a 96%, em quatro países é de 80%, em três é de 70%, em Portugal, de 66,6% e na
Alemanha, de 60% ou 67%. Em contraste, no Brasil, a proposta apresentada no texto

original da MP 936/2020 apresenta taxa de reposição se aproxima dos patamares desses
países apenas para menores.
Aqui no Brasil, os salários são claramente menores do que os menores salários
europeus e não asseguram, em seus valores integrais, padrão de vida satisfatório para
a população brasileira. O valor do salário mínimo necessário, conforme cálculo do
DIEESE está em R$ 4.483,020.
Nesse sentido, para garantir a proteção adequada aos trabalhadores e às
trabalhadoras brasileiras, propomos a readequação dos valores pagos a título de
Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda apresentada na presente
emenda.

Sala das Comissões,

Senador Paulo Paim
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Gabinete do Senador MARCOS DO VAL

EMENDA Nº

- PLEN

(à MPV nº 1045, de 2021)

Dê-se ao § 5º do art. 6º da MPV n° 1045, de 2021, a seguinte redação:
“Art. 6º...............................................................................................
............................................................................................................
§5º O empregado com contrato de trabalho intermitente formalizado
até a data de publicação desta Medida Provisória, nos termos do disposto
no § 3º do art. 443 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, faz jus ao Benefício Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda, na forma do inciso II, b do caput.”

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória nº 1.045 deixa fora dos recebedores do
Benefício Emergencial os trabalhadores em contrato de trabalho
intermitente. Uma vez que não existe impedimento para que o intermitente
usufrua do seguro-desemprego (dado o encerramento da vigência da MPV
nº 808, de 2017), não entrevemos motivo justo para a exclusão dos
intermitentes do benefício, ainda que em valor mais reduzido.

Sala das Sessões,

Senador MARCOS DO VAL

Senado Federal – Anexo I – 18º andar - 70165-900 – Brasília DF
T elefone: (61) 3303-6747
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 1045, DE 2021
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.

EMENDA Nº
Inclua-se o seguinte artigo, com a numeração que lhe couber, no texto
da MPV 1045, de 2021:
“Art. __. Durante a Emergência em Saúde Pública de importância
Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo
Coronavírus (2019-nCoV), alternativamente ao recolhimento das
contribuições sociais obrigatórias destinadas ao Sistema S, os
empregadores cuja atividade econômica preponderante não tenha entes
de serviços sociais ou de formação profissional autônomos vinculados a
confederações que lhes sejam próprias ou exclusivas poderão optar por
aplicar integralmente os valores das suas contribuições, devidas a cada
mês, em benefício dos respectivos trabalhadores e seus dependentes,
para custeio de:
I - plano privado de assistência à saúde;
II - programas de qualificação e treinamento profissional, em instituições
credenciadas pelo Poder Público.
§ 1º A pessoa jurídica contribuinte deverá comprovar mensalmente,
através do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais,
Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), instituído pelo Decreto nº. 373,
de 11 de dezembro de 2014, os pagamentos realizados em finalidades
alternativas previstas no caput, em montante no mínimo igual ao valor da
contribuição que seria devida ao Sistema S.
§ 2º Caso o empregador, em qualquer mês, faça pagamentos desses
benefícios em valor inferior ao montante da contribuição social devida ao
Sistema S, seja qual for a diferença, ficará obrigado à contribuição
integral ao Sistema S, correspondente ao seu enquadramento atual ou
vigente no mês de referência.
JUSTIFICAÇÃO
Destarte, em se tratando de “atividade econômica preponderante que não
tenha entes de serviços sociais ou de formação profissional autônomos, vinculados
a confederações, que lhes sejam próprias ou exclusivas”, propõe-se que as
empresas respectivas possam optar por aplicar integralmente ditos recursos em
benefício dos seus trabalhadores e dependentes, aquilo que hoje recolhem ou que
venham a recolher a título de contribuições para o Sistema “S”, na forma de custeio
de planos privados de assistência à saúde ou de programas de qualificação e
treinamento profissional, em instituições credenciadas.

Cabe ressalvar, preliminarmente, que certamente permanecem válidos e
atuais os motivos que levaram à criação dos serviços sociais autônomos, assim
como se mostra acorde com o sistema constitucional vigente a legislação que
possibilitou o
seu advento e sua atuação como entes de cooperação com o Estado, para o
exercício de cujas funções se previu a arrecadação de contribuições.
Entretanto, o objetivo precípuo desta Emenda arrima-se em superlativas
razões de mérito e convencimento, máxime no cenário de crise macroeconômica
suscitado pela pandemia provocada pelo COVID-19.
Ocorre que, não obstante a inexistência de subsistemas “S” específicos, relativos à
maioria das categorias econômicas, cumpre reconhecer a relevância histórica dos
serviços sociais autônomos.
A criação destes remonta, como é sabido, ao Estado Novo de Getúlio Vargas
e à Carta de 1937, começando em 1942 e anos subsequentes pelos quatro entes
sociais ditos “clássicos”: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, o
Serviço Social da Indústria – SESI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
– SENAC e o Serviço Social do Comércio – SESC.
Cabe registrar que, com exceção do SENAI, cuja criação se deu via decreto,
ficando sua implementação a cargo da CNI, os demais serviços sociais autônom os
da época (SESI, SESC e SENAC) foram criados mediante autorização estatuída em
lei para que as respectivas Confederações, a que estivessem vinculados, os
criassem.
Assim, após a Constituição de 1988, surgiram o SENAR (CNA), o
SEST/CENAT (CNT), e, sem vinculação ao sistema sindical, foram ainda criados o
SEBRAE (ex-CEBRAE), a APEX-Brasil, a ABDI e, mais recentemente, o SESCOOP.
Sucessivos diplomas legais e atos regulamentares instituíram e regem ditas
contribuições
obrigatórias,
referenciadas
às correspondentes
categorias
econômicas, compreendendo as empresas do setor ou agregadas a cada qual:
• indústria (SENAI/SESI - art. 4º do Decreto-Lei nº 4.048, de 1942; art. 1º do
Decreto-Lei nº 6.246, de 1944; art. 3º do Decreto-Lei nº 4.936, de 1942, art.
3º do Decreto-Lei nº 9.403 de 1946; art. 45, “a”, do Decreto nº 494, de 1962;
art. 48, “a”, do Decreto nº 57.375, de 1965);
• transportes; comunicações; pesca (art. 3º do Decreto-Lei nº 4.936, de 1942,
art. 45, “a” do Decreto nº 494, de 1962; art. 3º do Decreto-Lei nº 9.403 de
1946; art. 48, “a” do Decreto nº 57.375, de 1965);
• comércio (SENAC/SESC: art. 4º do Decreto-Lei nº 8.621, de 1946; art. 29,
“a”, do Decreto nº 61.843, de 1967; art. 3º do Decreto-Lei nº 9.853, de 1946);
• micro e pequenas empresas; promoção de exportações; desenvolvim ent o
industrial (Sebrae, APEX-Brasil, ABDI: art. 8º, §§ 3º, 4º e 5º, da Lei nº 8.029,
de 1990);
• agricultura (SENAR: art. 3º, inciso I, da Lei nº 8.315, de 1991);
• transporte rodoviário e transportadores autônomos (SEST/SENAT: art. 7º
da Lei nº 8.706, de 1993);
• cooperativas (SESCOOP: art. 10 da Medida Provisória nº 2.168-40, de
2001).

Sem embargo das justas e muitas ressalvas que emergiram, no passado
recente, em artigos, pareceres de especialistas e matérias jornalísticas, que
confrontam a estrutura de governança do Sistema, afetadas algumas gestões pela
baixa rotatividade de administrações que se perpetuam no tempo, assomando
inclusive suspeitas de nepotismo, desvio de recursos e corrupção, é forçoso
reconhecer a importância da participação dos entes de serviços sociais em prol dos
trabalhadores e suas famílias ou dependentes, seja no campo das prestações de
cunho social e atividades culturais quanto, sobretudo, nas de treinamento e
formação profissional.
Permanecem válidos e atuais, certamente, os motivos que levaram à criação
dos serviços sociais autônomos, assim como se mostra acorde com o sistema
constitucional vigente a legislação que possibilitou o seu advento e sua atuação
como entes de cooperação com o Estado, para o exercício de cujas funções se
previu a arrecadação de contribuições, aspectos estes recepcionados pela CF/1988,
a exemplo da ressalva contida no art. 240, estando ademais sujeitas à prestação de
contas (art.70, parágrafo único, da CRFB, c/c art. 5º, inciso V, da Lei n.º 8.443/92).
Ocorre, porém, que – embora contribuindo para o Sistema S –, muitas das
categorias econômicas diferençadas, agregadas às principais para efeito dessa
contribuição, não dispõem de uma estrutura organizada específica, de um serviço
social autônomo exclusivo, para atender aos quadros das empresas que lhes são
vinculadas, ou vinculadas aos entes federativos ou confederativos correspondentes.
Quando muito, são atendidas como agregadas às categorias principais, por suposta
semelhança ou correlação de atividades, a exemplo do que se passa com muitos
setores de serviços (saúde, tecnologia da informação, comunicação social etc.) que
contribuem para a CNC e, por via de consequência, se relacionam com o subsistema
SESC/SENAC.
As empresas enquadradas naquelas categorias contribuem financeiramente,
há décadas, para os serviços sociais administrados pelo SESC/SENAC, aos quais
têm carreado vultosas somas que poderiam reverter, em maiores proporções e
melhores contraprestações, aos milhões de trabalhadores ou profissionais,
vinculados a esses segmentos que compõem setores essencialmente diversos, quer
na prestação ou disponibilização de serviços sociais, quer na capacitação
profissional.
Entretanto, dita presença minoritária ou excludente das referidas categorias,
diferençadas das “clássicas”, vem frustrando de modo considerável as expectativas,
porque, debalde, os segmentos de serviços e outros aguardam, no mais das vezes,
sua inserção na gama de prioridades daquelas instituições, que hoje controlam a
oferta desses benefícios as trabalhadores que, efetivamente, não são vinculados às
categorias próprias do comércio, não podem ser confundidas nem tratadas como
expressão de “atividade comercial”.
Foi por tais razões que alguns setores, revestidos de peculiaridades
incontestáveis e demandas próprias, lograram galgar o reconhecimento regulatório
de sua autonomia organizacional de cunho social – a exemplo dos subsistemas
SEST/SENAT, SENAR, SESCOOP, e até do SEBRAE – que surgiram em
decorrência de demandas e objetivos específicos, apartados do binômio comércio e
indústria, porque suas características, atributos, natureza e finalidades, não se

confundem com os paradigmas e pressupostos mercadológicos que nortearam a
construção do SESC/SENAC.
É evidente a distorção que se extrai do fato de uma série de setores
econômicos contribuírem, com onerosos 2,5% da folha de pagamentos de suas
empresas, para financiarem o Sistema “S”, a bem de outros setores, sem uma
contrapartida correspondente. Indiretamente, esses recursos também custeiam a
atuação das entidades sindicais de grau superior de outros setores, com
expressivos recursos, ao tempo em que os setores sindicais sem Sistema “S” têm
todo o desafio da arrecadação para financiar suas atividades institucionais.
Nossa proposta tem aqui espaço e oportunidade, na linha de iniciativas
legiferantes que buscam alternativas para alcançar melhor aproveitamento de
recursos públicos (menos custos e mais resultados – que sejam estritamente de
interesse das respectivas categoriais econômicas e laborais, diferençadas do
binômio comércio & indústria).
Enquanto não se puder contar, na maioria dos setores de atividades e das
categorias econômicas, com entidades sociais específicas, originárias de suas
bases patronal e profissional, para atender às necessidades sociais e de formação
profissional em prol dos que labutam no setor, que se traduzem como demandas
por programas de educação profissional, ou de saúde ou de proteção da
empregabilidade, faz-se de todo recomendável flexibilizar a destinação dos recursos
para objetivos que realmente visem ao bem-estar das classes laborais de que
provieram tais recursos, e não em favor de outras, as quais, justamente por serem
mais numerosas e tradicionais, não podem continuar sendo patrocinadas por
segmentos menores.
Mas, em lugar de, na prática, extinguir a contribuição, o que poderá acarretar
a redução gradual até a extinção do Sistema “S”, cuida-se, ao revés, de tornar
facultativas as contribuições para o Sistema “S”, apenas no caso de categorias
econômicas que não tenham seu próprio subsistema de entidades sociais
autônomas.
Neste caso, as empresas respectivas poderiam optar por aplicar
integralmente os recursos, aquilo que hoje recolhem ou que venham a recolher a
título de contribuições para o Sistema “S”, em serviços ou ações de saúde
suplementar, em
benefício do trabalhador e de seus dependentes, ou em programas de formação e
treinamento de seu capital humano, vinculado às empresas integrantes de
categorias econômicas diferençadas das tradicionais.
Assim, empresas de setores que possuem federações ou confederações,
mas não têm um respectivo Sistema “S”, poderão converter os atuais 2,5% sobre a
folha de pagamento em benefício de seus trabalhadores. A folha salarial deverá
considerar,
como hoje ocorre, o total de remunerações sobre os quais incidem encargos
previdenciários (ou seja, as verbas salariais).
Quanto à fiscalização do instrumento alvitrado, pode-se estabelecer que a
empresa deverá comprovar mensalmente, através do eSocial, os pagamentos
derivados desses benefícios ao trabalhador. Caso a empresa, em qualquer mês,

fizer pagamentos desses benefícios em montantes inferiores à alíquota a que esteja
obrigada (geralmente, 2,5% da folha), deverá então recolher integralmente o valor
para o sistema “S”, correspondente ao seu enquadramento no mês de referência,
até como forma de sanção pela inadimplência.
São numerosas as vantagens que a alternativa proposta deverá trazer às
empresas e aos trabalhadores e suas famílias ou dependentes, dentre as quais
podemos citar:
• a aplicação dos recursos diretamente em favor do trabalhador;
• a aplicação eficiente e direta em questões que desoneram a atividade
estatal, a exemplo da ameaçada manutenção de planos de saúde, que
poderão até ter cobertura expandida com o programa;
• a manutenção dos setores, que atualmente dispõem efetivamente de seu
Sistema “S”, com os recursos amealhados de suas respectivas empresas,
necessários às suas atividades
em prol das classes laborais
correspondentes;
• o esvaziamento da discussão sobre a destinação (ainda que parcial) desse
tributo ao custeio geral da Previdência Social, apenas para reduzir “rombo”
nas contas públicas.
Este é o sentido e o conteúdo a que visa a presente emenda.
Sala das Sessões, em de abril de 2021.
Deputado Igor Timo
Podemos /MG
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 2021
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 importânc ia
internacional decorrente do coronavír us
(covid-19) no âmbito das relações de trabalho.
EMENDA Nº_______
Art. 1º Suprima-se do texto da Medida Provisória nº 1.045, de 2021, os seguintes
dispositivos:
I§ 5º do art. 6º;
II§3º do art. 10;
III§§1º, 2º e 3º do art. 11;
IV§1º do Art. 12;
VArt. 17;
VIArt. 19;
VII- Art. 21;
VIII- §4º do Art. 23.
JUSTIFICAÇÃO
Como é de conhecimento público e notório, o estado de pandemia em razão da
disseminação do coronavírus (Covid-19) permanece em curso. A edição da MP
1045/2021, tardia, viabiliza medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da
emergência de saúde pública com vistas à manutenção dos empregos formais no país.
Em razão da crise econômica que já se manifestava com intensidade desde 2018,
agregada à epidemia em curso, muitas empresas estão com dificuldades para manterem
suas atividades, o que gerou forte queda em seu fluxo financeiro, dificultando o
cumprimento de seus compromissos salariais e fiscais.
A presente emenda visa oferecer um aperfeiçoamento ao texto da MP 1.045,
eliminando dispositivos que causam forte prejuízo à fruição de direitos dos trabalhadores
atingidos com redução de renda e alterações consistentes nos seus contratos de trabalho ,
bem como daqueles que não estão em sintonia com os ditames constitucionais e com os
aspectos da convencionalidade comprometidas pelo Brasil em relação às convenções da
OIT que determinam a observância do diálogo social nas alterações dos contratos de
trabalho.
Sala da Comissão, 30 de abril de 2021
Deputado BOHN GASS – PT/RS
Líder da Bancada
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 2021

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.
EMENDA Nº__________
Inclua-se na MP 1045/2021 o seguinte artigo:
Art. XX Fica assegurada a ampliação de até três parcelas do seguro desemprego de que tratam a Lei 7.998, de 11 de janeiro de 1990, e a Lei 10.779,
de 25 de novembro de 2003, para trabalhadores e pescadores artesanais que
façam jus ao benefício em qualquer período do ano de 2021, conforme
deliberação do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador –
CODEFAT.
§1º A ampliação do período previsto no caput não deve ultrapassar o
máximo de sete meses e pode se estender ao ano de 2022 para aqueles que
iniciaram o recebimento até dezembro de 2021.
§2º Em caráter excepcional, para todos que forem demitidos sem justa
causa ao longo do ano de 2021, ficam suspensos os requisitos dispostos no art.
3º da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, para a concessão do benefício.
§3º Não se aplica a condição prevista no §5º do art. 4º da referida Lei nº
7.998, de 11 de janeiro de 1990, ao prolongamento previsto neste artigo.
§4º As despesas com o pagamento de parcelas extraordinárias do seguro desemprego serão custeadas pela União e seu pagamento será operacionalizado
pela disposição de dotações próprias consignadas no Orçamento da União para
o Fundo de Amparo ao Trabalhador-FAT.
§5º. no prazo de quinze dias, contado da publicação desta lei, será
encaminhado ao Congresso Nacional o pedido de abertura de crédito adiciona l
extraordinário ao Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, necessário à
cobertura das despesas decorrentes da ampliação de que trata este artigo.
JUSTIFICAÇÃO
A emergência em saúde pública decorrente do coronavírus deverá levar ao
prolongamento da crise no mercado de trabalho no Brasil.
Neste contexto, é fundamental que o Estado assegure renda aos trabalhadores que
perderam seu emprego formal, posto que o quadro é de pouca geração de novos postos
de trabalho.
A presente emenda propõe o aumento do número de parcelas do segurodesemprego no ano de 2021, considerando a piora da situação econômica e a pouca
perspectiva de aumento da oferta de vagas de trabalho nos próximos meses, tornando a
renda proveniente do seguro uma medida de urgência e relevância cujo aumento da

despesa poderá ser realizado por meio de crédito extraordinário, não contabilizado no teto
de gastos. Desta maneira, a proposta ora apresentada é compatível com as regras fiscais
vigentes.
Diante do exposto, peço apoio aos pares para a aprovação da presente emenda.
Sala da Comissão, 30 de abril de 2021.
Deputado BOHN GASS – PT/RS
Líder da Bancada

MPV 1045
00119

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 2021

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.

EMENDA Nº_________
Modifique-se os artigos 4º, 5º 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 16, 19, 21 e 23 da MP 1.045/2021,
nos seguintes termos:
“Art. 4º ........................
§1º. O Ministério da Economia divulgará semanalmente, por meio
eletrônico, as informações detalhadas dos acordos firmados, com o número
e o nome dos empregados e empregadores beneficiados, prazos e
condições, bem como divulgará o quantitativo de demissões e admissões
mensais realizados no País.
§2º. Será criado um Comitê do Programa, de composição tripartite e
paritário, para acompanhamento das medidas, consolidação das
informações e expedição de orientações e recomendações durante a
vigência do Programa.
§ 3º As microempresas e as empresas de pequeno porte poderão contar
com o apoio técnico do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae) para a implementação da adesão ao Programa,
conforme disposto em regulamento.
”
“Art. 5º ......................................................
....................................................................
§ 2º 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, nos termos definidos no instrumento coletivo de trabalho
específico, observadas as seguintes disposições:
.........................................................................”
“Art. 6º O valor do Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e
da Renda a que o empregado terá direito será calculado com base nas
seguintes disposições:
I- para os empregados das microempresas e empresas de pequeno
porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006:
a) da totalidade da remuneração de até R$3.300,00 (três mil e
trezentos reais);

b) de 75% (setenta e cinco por cento) da remuneração que exceder
o limite de que trata a alínea “a” até o valor máximo dos benefícios
do Regime Geral de Previdência Social;
II- para os empregados das empresas não enquadradas no inciso I:
a) de 75% (setenta e cinco por cento) da remuneração até
R$3.300,00 (três mil e trezentos reais);
b) de 50% (cinquenta por cento) da remuneração que exceder o
limite da alínea “a” até o valor máximo dos benefícios do Regime
Geral de Previdência Social
III- Na hipótese de redução da jornada de trabalho e do salário, os
valores de que tratam os incisos I e II serão calculados
proporcionalmente às horas trabalhadas.
IV - Durante o período de redução da jornada de trabalho e do salário
ou da suspensão temporária do contrato de trabalho, o empregador
deverá proceder ao recolhimento da contribuição previdenciária de
que tratam o art. 20 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e o art. 28
da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019,
considerado o salário de contribuição recebido pelo empregado antes
da alteração do contrato.
...............................................
§ 3º 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, inclusive na modalidade de contrato intermitente, nos
termos do § 3º do art. 443 da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943.
.................................................................
§ 5º REVOGADO.”
“Art. 7º. O empregador, durante o prazo previsto no art. 2º, poderá
acordar, por instrumento de negociação coletiva de trabalho específica, 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 seguinte s
requisitos:
...............................................................................................
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;
IV- a redução da jornada de trabalho e do salário somente poderá ser
feita com os seguintes percentuais:
a) vinte e cinco por cento;
b) cinquenta por cento; ou
c) setenta por cento.
§ 1º A jornada de trabalho e o salário pago anteriormente serão
restabelecidos no prazo:
I - de dois dias corridos, contado da data estabelecida como termo de
encerramento do período de redução pactuado; ou

II –definido no acordo no caso de antecipação do fim do período de
redução pactuada.
§ 2º O Poder Executivo poderá prorrogar o prazo previsto no art. 2º para o
Novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e o
prazo máximo de redução proporcional da jornada de trabalho e do salário
de que trata este artigo, por recomendação de comissão paritária
constituída, composta por representantes do governo, empregadore s
e dos trabalhadores, para acompanhar e fiscalizar o Programa, nos
termos previstos em regulamento.
.........................................................................
§ 4º Durante o período de adesão ao Programa, a empresa deverá
manter a regularidade fiscal, previdenciária e relativa ao FGTS, como
condição para permanência no Programa.
§ 5º O valor do salário pago pelo empregador, após a redução de que
trata este artigo não poderá ser inferior ao valor do salário mínimo.”
“Art. 8º O empregador, durante o prazo previsto no art. 2º, poderá acordar
por instrumento de negociação coletiva de trabalho específica, 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.
.................................................................................
§3º ...........................................................................
...............................................................................
II - fará jus ao recolhimento integral pelo empregador para o Regime
Geral de Previdência Social na qualidade de segurado empregado,
considerado o salário de contribuição recebido pelo empregado antes
do início da alteração do contrato.
§ 4º O contrato de trabalho será restabelecido no prazo:
I - de dois dias corridos, contado da data estabelecida como termo de
encerramento do período de suspensão pactuado; ou
II – definido no acordo no caso de antecipação do fim do período de
redução pactuada.
...............................................................
§ 7º O Poder Executivo poderá prorrogar o prazo previsto no art. 2º para o
Novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e o
prazo máximo de suspensão temporária do contrato de trabalho de que
trata este artigo, por recomendação de comissão paritária constituída,
composta por representantes do governo, empregadores e dos
trabalhadores, para acompanhar e fiscalizar o Programa, na forma
prevista em regulamento.
.................................................................”
“Art. 9º ....................................................
.................................................................
§ 1º .......................................................:
I - deverá ter o valor definido no instrumento de negociação coletiva
pactuado;
..................................................................

§ 3º § 3º Sendo o empregador pessoa física, incluído o caso de emprego
doméstico, a ajuda compensatória prevista no caput poderá ser
estabelecida em acordo individual e seu valor poderá ser deduzido
parcial ou totalmente da base de cálculo do imposto de renda do
empregador pessoa física na declaração de ajuste anual do exercício
em curso.”
“Art. 10. ..................................................................
................................................................................
§ 1º É vedada a dispensa sem justa causa durante o período de
garantia provisória no emprego previsto no caput e, caso ocorra,
sujeitará o empregador ao pagamento, além das parcelas rescisórias
previstas na legislação em vigor, de indenização no valor:
I – de 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 ou de suspensão temporária do
contrato de trabalho.
II- equivalente à multa estabelecida no art. 634 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943; e
III - cerceamento do acesso a quaisquer créditos públicos e benefícios
fiscais ao longo do ano de 2021.
§ 2º O disposto no parágrafo anterior não se aplica às hipóteses de
despedida por justa causa ou dispensa a pedido homologada pelo
sindicato representante do empregado, com declaração da
inocorrência de assédio ou abuso de poder.”
“Art. 11. As medidas de redução proporcional de jornada de trabalho e de
salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata
esta lei serão implementadas:
I – preferencialmente por convenções coletiva de trabalho, para
uniformidade de tratamento no setor econômico;
II – por acordos coletivos aditivos às convenções coletivas de trabalho ou
na ausência de convenção coletiva de trabalho aplicável à empresa;
III - por meio de acordo individual, nos casos em que não houver
disposição em norma coletiva ou quando a entidade sindical laboral deixar
de se manifestar no prazo de dez dias a contar da entrega da solicita ção
formal do empregador para entidade representativa da categoria ou ainda
na hipótese prevista no art. 12.
§1º. Nos casos da celebração de acordo individual conforme disposto no
inciso III, caberá ao empregador no prazo de até 10 dias da celebração do
referido acordo encaminhar cópia para o respectivo sindicato
representativo da categoria do trabalhador.
§2º É facultada a celebração de acordo coletivo múltiplo de trabalho
específico a grupo de microempresas e empresas de pequeno porte, do
mesmo setor econômico, com os sindicatos de trabalhadores
representativos das categorias atuantes no ramo da atividade econômica.”
§ 3º As convenções coletivas ou os acordos coletivos de trabalho
celebrados anteriormente poderão ser renegociados para adequação de
seus termos no prazo de dez dias corridos, contado da data de publicação
desta Medida Provisória.”

“Art. 12. As medidas de redução proporcional de jornada de trabalho e de
salário ou de suspensão temporária de contrato de trabalho de que trata esta
Lei serão implementadas, excepcionalmente, por pactuação em acordo
individual escrito entre empregador e empregado, nas seguintes hipóteses:
I – quando a redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou
suspensão temporária do contrato de trabalho não resultar na diminuição
do valor total recebido mensalmente pelo empregado, incluindo-se 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;
II- quando o acordo individual eventualmente celebrado no interstíc io
temporal entre a data de edição da Medida Provisória 1045, de 2021 e a
data de publicação desta lei estiver convalidado por instrumentos coletivos
específicos negociados em razão das medidas definidas nesta lei e;
III – o empregado perceba salário mensal superior a duas vezes o limite
máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.
§ 1º Os atos necessários à pactuação dos acordos individuais escritos de
que trata este artigo serão realizados por meios físicos ou,
excepcionalmente, poderão ser usados meios eletrônicos eficazes.
§ 2º Os acordos individuais de redução de jornada de trabalho e de salário
ou de suspensão temporária do contrato de trabalho pactuados nos termos
desta Lei deverão ser comunicados pelos empregadores ao respectivo
sindicato da categoria profissional, no prazo de até 05 (cinco) dias
corridos, contado da data de sua celebração.
§ 3º Em caso de conflito entre acordo individual e posterior convenção
coletiva ou acordo coletivo de trabalho que estabeleçam redução
proporcional de jornada de trabalho e de salário ou suspensão temporária
do contrato de trabalho, prevalecerão as condições estipuladas na
negociação coletiva, desde que mais benéficas ao trabalhador à luz dos
princípios constitucionais.
§ 4º O acordo coletivo poderá ser firmado e homologado junto a autoridade
administrativa trabalhista, sendo dispensadas as formalidades de que
tratam os artigos 612, 613, 614 e 615 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
§6º Fica impedido de permanecer no Programa o empregador que:
I - descumprir os termos do instrumento de negociação coletiva de trabalho
específico relativo à redução temporária da jornada de trabalho ou
qualquer outro dispositivo desta Lei ou de sua regulamentação;
II - cometer fraude no âmbito do Programa, assim entendida como a
situação em que empresa obtiver, para si ou para outrem, vantagem ilícita,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou
qualquer outro meio fraudulento, relativamente ao Programa, como atos
praticados quanto à burla das condições e dos critérios para adesão e
permanência no Programa, fornecimento de informações não verídicas,
apresentação de documentos falsos ou desvio dos recursos da
compensação financeira do Programa destinada aos empregados
abrangidos; ou

III - for condenada por decisão judicial transitada em julgado ou autuada
administrativamente após decisão final no processo administrativo por
prática de trabalho análogo ao de escravo, trabalho infantil ou degradante.”
“Art. 16. O disposto neste Capítulo aplica-se a todos os contratos de
trabalho, independentemente da data de sua celebração”.
“Art. 19. REVOGADO”
“Art. 21. REVOGADO”
“Art. 23. ....................................................................
..................................................................................
§4º. REVOGADO”
JUSTIFICAÇÃO
Como é de conhecimento público e notório, o estado de pandemia em razão da
disseminação do coronavírus (Covid-19) permanece em curso. A edição da MP
1045/2021, tardia, viabiliza medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da
emergência de saúde pública com vistas à manutenção dos empregos formais no país.
Em razão da crise econômica que já se manifestava com intensidade desde 2018,
agregada à epidemia em curso, muitas empresas estão com dificuldades para manter suas
atividades, o que gerou forte queda em seu fluxo financeiro, dificultando o cumprime nto
de seus compromissos salariais e fiscais.
A presente emenda visa oferecer um aperfeiçoamento ao texto da MP 1.045 para
enfrentar as adversidades e evitar demissões ao promover a redução da jornada de
trabalho e do salário ou a suspensão temporária dos contratos de trabalho, com o
respeito aos ditames constitucionais e à sistemática estabelecida para a relação digna
no ambiente laboral, preservando que as alterações nos contratos de trabalho
decorram do diálogo social por instrumentos coletivos de negociação, garantido aos
empregados a compensação em sua remuneração, por conta da União.
Dessa maneira, precisam ser ajustados os montantes de compensação financeira aos
trabalhadores, eliminando a referência dos valores do seguro-desemprego para instituir
como base de cálculo um valor mais próximo à remuneração do/a trabalhado r/a,
com a garantia da renda integral para quem recebe até 3 salários mínimos, uma
bandeira adotada pelo PT desde o início da pandemia. Ademais, a Constituição de 1988
prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a irredutibilidade do salário, salvo o
disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º, IV).
Do mesmo modo, a emenda tem a previsão de que o empregado alcançado por
mudanças no seu contrato de trabalho fará jus ao recolhimento integral pelo
empregador para o Regime Geral de Previdência Social na qualidade de segurado
empregado, considerada salário de contribuição anterior ao início da alteração do
contrato.
Também a emenda se alinha ao reconhecimento das convenções e acordos
coletivos de trabalho (art. 7º, XXVI) como autênticas fontes de direitos humanos
trabalhistas, permitindo que incrementem a condição social dos trabalhadores e das
trabalhadoras (art. 7º, caput). Dispõe também ser obrigatória a participação das entidades
sindicais na negociação coletiva, conforme art. 8º, VI. Prevendo que a necessidade da

negociação coletiva deve ser a regra geral nesses casos, com apenas a excepcionalidade
da previsão de acordos individuais que não representem qualquer perda de renda.
Ademais, a edição de normas que adotam as medidas em prejuízos ao
hipossuficiente da relação de emprego acarreta insegurança jurídica para os
empregadores.
A presente emenda ainda se refere a outros ajustes ao texto original, como:
 inclusão dos contratos intermitentes nas medidas previstas na MP;
 cria condições mais efetivas para a estabilidade provisória dos empregados
alcançados pela medida, revisando as sanções em caso de descumprimento pelo
empregador;
 cria um Comitê do Programa, de composição tripartite e paritário, para
acompanhamento das medidas;
 estabelece o suporte do Sebrae para as microempresas que aderirem ao Programa,
que terá toda sua estrutura por meio digital;
 elimina riscos de assédio moral para empregados que pedirem demissão, fizere m
acordos de encerramento do contrato de trabalho ou dispensarem o aviso prévio
enquanto durarem as medidas permitidas pela MP;
 obrigação de divulgação semanal de informações sobre os acordos firmados para
assegurar a transparência à sociedade sobre os efeitos das medidas e seus eventuais
benefícios;
 revoga a regra de retorno dos recursos do benefício à União quando não sacados
pelo empregado, que é prejudicial ao trabalhador que esteja impossibilitado de sacar
os valores e mesmo sua família em caso de seu falecimento.
Confiamos no apoio dos pares para aprovação da presente emenda.
Sala da comissão, 30 de abril de 2021.
Deputado BOHN GASS – PT/RS
Líder da Bancada
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 2021
Institui o Novo Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda que
terá como base de cálculo o valor do
salário médio do empregado nos últimos
três meses 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.

EMENDA N° __________
Dê-se ao art. 6º da Medida Provisória nº 1045, de 2021, a seguinte redação:
Art. 6º O valor do Benefício Emergencial de Manutenção do
Emprego e da Renda terá como base de cálculo o valor do salário médio do
empregado nos últimos três meses, observadas as seguintes disposições:
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; e
II - na hipótese de suspensão temporária do contrato de trabalho, terá valor
mensal:
a) equivalente a 100 (cem) por cento do valor do salário médio do empregado
nos últimos três meses, na hipótese prevista no caput do art. 8º; ou
b) equivalente a 70 (setenta) por cento do valor do salário médio do empregado
nos últimos três meses, na hipótese prevista no § 6º do art. 8º.
§ 1º O Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda será
pago ao empregado independentemente do:
I - cumprimento de qualquer período aquisitivo;
II - tempo de vínculo empregatício; e
III - número de salários recebidos.
§ 2º O Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda não

será devido ao empregado que esteja ocupando cargo ou emprego público ou
cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, ou seja, titular de
mandato eletivo.
§ 3º 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.
§ 4º Nos casos em que o cálculo do Benefício Emergencial de Manutenção do
Emprego e da Renda resultar em valores decimais, o valor a ser pago deverá
ser arredondado para a unidade inteira imediatamente superior.
§ 5º O empregado com contrato de trabalho intermitente a que se refere o § 3º
do art. 443 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1943, não faz jus ao Benefício Emergencial de Manutenção do
Emprego e da Renda.

JUSTIFICATIVA
A Medida Provisória define o seguro-desemprego como a base de
cálculo do Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda
(custeado pelo governo federal). É justamente este dispositivo que implica na
redução da renda do trabalhador, que não raramente terá perdas mensais
próximas de 30% em relação ao salário habitual a depender da remuneração.
Isso

acontece

porque

as

parcelas

do

seguro-desemprego

são

substancialmente menores do que os salários. Em 2021, por exemplo, o valor
máximo das parcelas passou a ser de R$ 1.911,84 e o mínimo de R$ 1.100,00.
Já a regra de cálculo do seguro-desemprego reduz o salário médio em pelo
menos 20%, tendo como piso o salário mínimo.
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 esta emenda
promove.
Por essas razões, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação desta
emenda.
Sala das Comissões, em 30 de abril de 2021.

DEPUTADA LUIZA ERUNDINA
PSOL-SP

MPV 1045
00121

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 2021
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.

EMENDA N° __________
Dê-se aos incisos II e III do caput do art. 10º da Medida Provisória nº 1045, de
2021, a seguinte redação:
Art. 10 ...............................................................................
II - após o restabelecimento da jornada de trabalho e do salário ou do
encerramento da suspensão temporária do contrato de trabalho, por período
equivalente ao triplo do acordado para a redução ou a suspensão; e
III - no caso da empregada gestante, por período equivalente ao triplo do
acordado para a redução da jornada de trabalho e do salário ou 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.
..............................................................................................” (NR)

JUSTIFICATIVA
A Medida Provisória define que fica reconhecida a garantia provisória no
emprego ao empregado que receber o Benefício Emergencial de Manutenção
do Emprego e da Renda tanto durante o período acordado de redução da
jornada de trabalho e do salário ou de suspensão temporária do contrato de
trabalho; como 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.

Trata-se de um período extremamente curto de garantia provisória de
emprego, sendo, portanto, uma contrapartida inadequada ao fim que o
programa se propõe: a manutenção do emprego e da renda.
Por

conta

disso,

a

presente

emenda

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.
Por essas razões, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação desta
emenda.
Sala das Comissões, em 30 de abril de 2021.

DEPUTADA LUIZA ERUNDINA
PSOL-SP

MPV 1045
00122

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 2021
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.

EMENDA N° __________

Inclua-se, onde couber, na Medida Provisória nº 1045, de 2021, o seguinte
artigo:
“Art. XX O órgão competente deverá regulamentar os dispositivos da Lei nº
14.128 de março de 2021 que se referem à compensação financeira a ser paga
pela União aos profissionais e trabalhadores de saúde no prazo de 15 (quinze)
dias após a data de publicação desta lei.
JUSTIFICATIVA
Originária do PL 1.826/2020, de autoria dos deputados Reginaldo Lopes
(PT-MG) e Fernanda Melchionna (PSOL-RS), a Lei 14.128/2021 concede
indenização aos profissionais de saúde tornados incapacitados para o trabalho
pela Covid-19. Apesar do mérito inquestionável da matéria e do amplo apoio do
conjunto da sociedade e dos profissionais de saúde, a lei havia sido vetada
totalmente por Bolsonaro. Veto esse derrubado pelo Congresso Nacional.
Contudo, a nova lei ainda carece de regulamentação de órgão
competente do Poder Executivo, que se furta da obrigação e posterga ato tão
urgente. Por conta disso, a presente emenda visa estabelecer prazo para a
regularização da matéria.

Especificamente, a emenda estabelece que o órgão competente deverá
regulamentar os
compensação

dispositivos

financeira

a

da

Lei

14.128/2021

que se referem à

ser paga pela União aos profissionais e

trabalhadores de saúde no prazo de 15 (quinze) dias após a data de publicação
desta lei.
Por essas razões, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação
desta emenda.
Sala das Comissões, em 30 de abril de 2021.

DEPUTADA LUIZA ERUNDINA
PSOL-SP

MPV 1045
00123

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Liderança do Partido Socialismo e Liberdade
Assessoria Técnica

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 2021
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.

EMENDA N° __________

Inclua-se onde couber:
“Art. XX O órgão competente deverá regulamentar os dispositivos da Lei nº
14.128 de março de 2021 que se referem à compensação financeira a ser paga
pela União aos profissionais e trabalhadores de saúde no prazo de 15 (quinze)
dias após a data de publicação desta lei.
JUSTIFICAÇÃO
Originária do do PL 1.826/2020, de autoria dos deputados Reginaldo
Lopes (PT-MG) e Fernanda Melchionna (PSOL-RS), a Lei 14.128/21 concede
indenização aos profissionais de saúde tornados incapacitados para o trabalho
pela Covid-19. Apesar do mérito inquestionável da matéria e do amplo apoio do
conjunto da sociedade e dos profissionais de saúde, a lei havia sido vetada
totalmente por Bolsonaro. Veto esse derrubado pelo Congresso Nacional.
Contudo, a nova lei ainda carece de regulamentação de órgão
competente do Poder Executivo, que se furta da obrigação e posterga ato tão
urgente. Por conta disso, a presente emenda visa estabelecer prazo para a
regularização da matéria.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
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Especificamente, a emenda estabelece que o órgão competente deverá
regulamentar os dispositivos da a Lei 14.128/21 que se referem à compensação
financeira a ser paga pela União aos profissionais e trabalhadores de saúde no
prazo de 15 (quinze dias após) após a data de publicação desta lei.
Por estas razões, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação
desta emenda.
Sala das Comissões, 30 de abril de 2021.

VIVI REIS
Deputada Federal – PSOL/PA

MPV 1045
00124

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Liderança do Partido Socialismo e Liberdade
Assessoria Técnica

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 2021
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.

EMENDA N° __________
Dê-se aos incisos II e III do caput do art. 10º a seguinte redação:
Art. 10 ...............................................................................
II - após o restabelecimento da jornada de trabalho e do salário ou do
encerramento da suspensão temporária do contrato de trabalho, por período
equivalente ao triplo do acordado para a redução ou a suspensão; e
III - no caso da empregada gestante, por período equivalente ao triplo do
acordado para a redução da jornada de trabalho e do salário ou 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.
..............................................................................................” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória define que fica reconhecida a garantia provisória no
emprego ao empregado que receber o Benefício Emergencial de Manutenção
do Emprego e da Renda tanto durante o período acordado de redução da jornada
de trabalho e do salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho;
como após o restabelecimento da jornada de trabalho e do salário ou do

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Liderança do Partido Socialismo e Liberdade
Assessoria Técnica
encerramento da suspensão temporária do contrato de trabalho, 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 ao fim que o programa
se propõe: a manutenção do emprego e da renda.
Por conta disso, a presente emenda 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.
Por estas razões, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação
desta emenda.
Sala das Comissões, 30 de abril de 2021.

VIVI REIS
Deputada Federal – PSOL/PA

MPV 1045
00125

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Liderança do Partido Socialismo e Liberdade
Assessoria Técnica

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 2021
Institui o Novo Programa Emergencial
de Manutenção do Emprego e da Renda
que terá como base de cálculo o valor
do salário médio do empregado nos
últimos três meses 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.

EMENDA N° __________
Dê-se ao art. 6º a seguinte redação:
Art. 6º O valor do Benefício Emergencial de Manutenção do
Emprego e da Renda terá como base de cálculo o valor do salário médio do
empregado nos últimos três meses, observadas as seguintes disposições:
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; e
II - na hipótese de suspensão temporária do contrato de trabalho, terá valor
mensal:
a) equivalente a cem por cento do valor do salário médio do empregado nos
últimos três meses, na hipótese prevista no caput do art. 8º; ou
b) equivalente a setenta por cento do valor do salário médio do empregado nos
últimos três meses, na hipótese prevista no § 6º do art. 8º.
§ 1º O Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda será pago
ao empregado independentemente do:
I - cumprimento de qualquer período aquisitivo;
II - tempo de vínculo empregatício; e
III - número de salários recebidos

CÂMARA DOS DEPUTADOS
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§ 2º O Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda não será
devido ao empregado que esteja ocupando cargo ou emprego público ou cargo
em comissão de livre nomeação e exoneração ou seja titular de mandato eletivo
§ 3º 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.
§ 4º Nos casos em que o cálculo do Benefício Emergencial de Manutenção do
Emprego e da Renda resultar em valores decimais, o valor a ser pago deverá
ser arredondado para a unidade inteira imediatamente superior.
§ 5º O empregado com contrato de trabalho intermitente a que se refere o § 3º
do art. 443 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1943, não faz jus ao Benefício Emergencial de Manutenção do
Emprego e da Renda.

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória define o seguro-desemprego como a base de cálculo
do Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (custeado
pelo governo federal). É justamente este dispositivo que implica na redução da
renda do trabalhador, que não raramente terá perdas mensais próximas de 30%
em relação ao salário habitual a depender da remuneração.
Isso acontece porque as parcelas do seguro-desemprego são
substancialmente menores do que os salários. Em 2021, por exemplo, o valor
máximo das parcelas passou a ser de R$ 1.911,84 e o mínimo de R$ 1.100. Já
a regra de cálculo do seguro-desemprego reduz o salário médio em pelo menos
20%, tendo como piso o salário mínimo.
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,

CÂMARA DOS DEPUTADOS
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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 esta emenda promove.
Por estas razões, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação
desta emenda.
Sala das Comissões, 30 de abril de 2021.

VIVI REIS
Deputada Federal – PSOL/PA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

MPV 1045
00126

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

EMENDA DE PLENÁRIO Nº _______

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.

Dê-se ao artigo 4º da MP nº 1.045/2021 a seguinte redação:
Art. 4º Compete ao Ministério da Economia, após consulta ao Conselho
Nacional do Trabalho, coordenar, executar, monitorar e avaliar o
Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e editar
normas complementares necessárias à sua execução.
JUSTIFICAÇÃO
O acréscimo de consulta ao Conselho Nacional do Trabalho visa garantir
que o órgão, restabelecido pelo próprio governo em 30 de julho de 2019 pelo Decreto
nº 9.944, participe das políticas e ações relativas às relações de trabalho. A
composição tripartite do Conselho garante que todos os atores sociais participem da
tomada de decisões em momento grave de pandemia, de acordo com os ditames
estabelecidos pela Organização Internacional do Trabalho.

Sala de Sessões, em

de

de 2021.

Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Solidariedade/SP

CÂMARA DOS DEPUTADOS

MPV 1045
00127

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

EMENDA DE PLENÁRIO Nº _______

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.

Acrescente o seguinte inciso II ao § 1º do art. 6º, renumerando os
demais incisos:
Art. 6º. ...............................................................................
§ 1º ......................................................................................
.............................................................................................
II – natureza e modalidade do vínculo empregatício;
III - tempo de vínculo empregatício; e
IV - número de salários recebidos.
JUSTIFICAÇÃO
A inclusão de inciso visa explicitar o âmbito de aplicação do Benefício
Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, garantindo renda para todas
as pessoas que, em função da crise emergencial sanitária, tiveram redução de jornada
e salarial ou suspensão do contrato de trabalho. Como, por exemplo, aquelas pessoas
contratadas sob a modalidade de prazo determinado e os empregados e empregadas
domésticas.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sala de Sessões, em

de

de 2021.

Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA
Solidariedade/SP

CÂMARA DOS DEPUTADOS

MPV 1045
00128

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

EMENDA DE PLENÁRIO Nº _______

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.

Dê-se ao inciso II do art. 7º da MPV 1.045, de 2021 a seguinte
redação:
Art. 7º. ......................................................................................
....................................................................................................
II – pactuação por convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho,
observado o artigo 11;
JUSTIFICAÇÃO
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos
coletivos de trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos
trabalhistas, permitindo que incrementem a condição social dos trabalhadores e das
trabalhadoras (art. 7º, caput), bem como dispõe ser obrigatória a participação das
entidades sindicais na negociação coletiva, conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à
dignidade humana, a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou
acordo coletivo (art. 7º, IV).

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos
ditames da Constituição Federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva,
uma vez que a previsão de acordos individuais viola a autonomia negocial coletiva
agredindo, primeiro, o sistema normativo que deve vincular todos os Poderes
Constituídos e, segundo, a Convenção nº 98 da OIT, que equivale a norma de patamar
superior ao das medidas provisórias.
Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando
atualmente, não justifica a edição de normas que vão de encontro ao disposto na
Constituição Federal, acarretando insegurança jurídica para os empregadores que
adotarem as medidas propostas e prejuízos ao obreiro, parte hipossuficiente da
relação de emprego.

Sala de Sessões, em

de

de 2021.

Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA
Solidariedade/SP

MPV 1045
00129

Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021

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.

EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 11.

JUSTIFICAÇÃO
Com a possibilidade de fixação dos parâmetros de concessão do Benefício
Emergencial por acordo ou convenção coletiva de trabalho, impõe-se, por coerência, a
supressão das faixas estabelecidas nos parágrafos do art. 11.
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de
trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo
que incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º, caput), bem
como dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na negociação coletiva,
conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade
humana, a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º,
IV).
Ocorre que, em razão do estado de calamidade pública instituído no Brasil, há a
necessidade de se adotar urgentes ações que possibilitem a manutenção do emprego e
resguardem os princípios e leis que protegem a relação empregatícia.
As entidades representativas, no uso de suas atribuições e, verificando a
oportunidade e conveniência administrativa, poderão anuir com acordos celebrados
individualmente, no sentido de possibilitar ao empregador e empregado a agilidade requerida
para alguns casos.

Deputado ROGÉRIO CORREIA
PT/MG

MPV 1045
00130

Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021

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.

EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se o artigo 12 da MP nº 1.045, de 2020.

JUSTIFICAÇÃO
Com a possibilidade de fixação dos parâmetros de concessão do Benefício Emergencial por
acordo ou convenção coletiva de trabalho, impõe-se, por coerência, a supressão do art. 12 da
MP nº 1.045.
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho (art.
7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que
incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º, caput), bem como
dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na negociação coletiva, conforme
art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º, IV).
Ocorre que, em razão do estado de calamidade pública instituído no Brasil, há a necessidade de
se adotar urgentes ações que possibilitem a manutenção do emprego e resguardem os princípios
e leis que protegem a relação empregatícia.
As entidades representativas, no uso de suas atribuições e, verificando a oportunidade e
conveniência administrativa, poderão anuir com acordos celebrados individualmente, no sentido
de possibilitar ao empregador e empregado a agilidade requerida para alguns casos.

Deputado ROGÉRIO CORREIA
PT/MG

MPV 1045
00131

EMENDA ADITIVA Nº
(À Medida Provisória 1.045, de 2021)

Inclua-se artigo à da Medida Provisória nº 1.045, de 2021:

Art. As pessoas com contrato de trabalho intermitente ou contrato de trabalho por
tempo determinado formalizado até a data de publicação desta Medida Provisória,
farão jus a benefício emergencial mensal no valor de um salário mínimo pelo tempo
que durar a emergência sanitária.
§ 1º O benefício emergencial mensal será devido a partir da data de publicação desta
Medida Provisória e será pago em até trinta dias.
§ 2º Aplica-se ao benefício previsto no caput o disposto nos § 1º, § 6º e § 7º do art. 5º
e nos § 1º e § 2º do art. 6º.
§ 3º A existência de mais de um contrato de trabalho nos termos do disposto no § 3º
do art. 443 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1943, não gerará direito à concessão de mais de um benefício emergencial
mensal.
§ 4º Ato do Ministério da Economia disciplinará a concessão e o pagamento do
benefício emergencial de que trata este artigo.
§ 5º O benefício emergencial mensal de que trata o caput não poderá ser acumulado
com o pagamento de outro auxílio emergencial.

JUSTIFICAÇÃO

A modificação visa estender o benefício a dois grupos de trabalhadores vulneráveis, os quais,
em razão da modalidade contratual a que estão submetidos , que não tem direito ao recebimento
de seguro-desemprego. Por essa razão, o benefício é estabelecido em quantia fixa, cujo valor
atende ao preceito constitucional de atendimento das necessidades vitais básicas.

Deputado ROGÉRIO CORREIA
PT/MG

MPV 1045
00132

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

EMENDA MODIFICATIVA

Modifica os incisos II e III do art. 7º da MP 1045/2021 para o seguinte texto:
Art. 7º ...
I - .........................................................................................................................
II - pactuação, conforme o disposto nos art. 11 e art. 12, por convenção coletiva de
trabalho ou acordo coletivo de trabalho;
III - a redução da jornada de trabalho e do salário somente poderá ser feita com os
seguintes percentuais:

JUSTIFICAÇÃO
Deve ser alterado o texto do Art. 7º da MP 1045.2021, que dispõe que a redução
proporcional da jornada de trabalho e de salário de seus empregados pode ser pactuada por
acordo individual escrito entre empregado e empregador.
As relações coletivas de trabalho têm como principais atores os sindicatos de
trabalhadores e as empresas e suas representações sindicais, que personificam as vicissitudes
setoriais da economia e representam os interesses da categoria instrumentalizados
essencialmente nos acordos e convenções coletivas de trabalho.
Por essa razão, a Constituição da República não apenas assegurou o
reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, inciso XXVI), mas
também estabeleceu a obrigatoriedade da participação dos sindicatos nas negociações coletivas
de trabalho (art. 8º VI).
Em meio à maior crise sanitária do Século XXI, o fomento à negociação coletiva
como instrumento para adoção do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da
Renda, que dispõe sobre medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de
calamidade pública e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do coronavírus (covid-19) é, indubitavelmente, um mecanismo que não pode ser descartado
para fins de atingimento de soluções criadas pelo estado.
É dizer que é a norma coletiva, com as duas partes negociando, quem vai
conseguir o equilíbrio necessário entre as possíveis medidas, desde a paralisação total de uma
atividade e o seu restabelecimento, com as reduções de jornadas e salários. Pode ser a medida
ideal diante da necessidade de combate ao vírus, preservação de direitos sociais e a manutenção
da economia.

Na contramão desta via jurídica, social e econômica de autocomposição de
litígios e pacificação de conflitos, a MP 1045, na redação do art. 7º, a um só tempo, desestimula
a negociação coletiva, facultando aos empregadores a pactuação individual, bem como afronta
diretamente o comando constitucional que determina a obrigatoriedade da participação dos
sindicatos nas negociações coletivas e seus instrumentos normativos resultantes.
A Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º, IV). À
toda evidência, o dispositivo viola a autonomia negocial coletiva agredindo, primeiramente, o
sistema normativo que deve vincular todos os Poderes Constituídos e também a Convenção nº
98 da OIT, que equivale a norma de patamar superior ao das medidas provisórias
É importante ressaltar que a Constituição promove, ainda, o reconhecimento das
convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos
humanos trabalhistas, permitindo que incrementem a condição social dos trabalhadores e das
trabalhadoras (art. 7º, caput). Portanto, em autêntico diálogo das fontes normativas, a
prevalência de acordos individuais ou de acordos coletivos depende da melhor realização da
finalidade de avanço social. Medida Provisória não pode eliminar, alterar ou desprezar a lógica
desse diálogo das fontes jurídicas, que ocorre, aliás, em outros campos do direito.
Tal medida acaba por direcionar o trabalhador para acordos individuais sem a
adequada representação e assistência dos sindicatos profissionais, atribuindo à parte mais fraca
na relação o tensionamento da relação de trabalho.
Com isso, a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário deve ser
objeto de acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, com a participação obrigatória do
sindicato da categoria profissional.

Deputado ROGÉRIO CORREIA
PT/MG
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao Art. 8º da Medida Provisória 1045 de 2021, a seguinte redação:
Art. 8º .............................................

§ 1º A suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada, conforme o disposto
nos art.11 e art.12, por convenção ou acordo coletivos, que será encaminhado ao
empregado com antecedência de , no mínimo, dois dias corridos.
§ 2º (suprimir)
§ 3 º....
§ 4º O contrato de trabalho será restabelecido no prazo de dois dias corridos, contado:
I - da data estabelecida na convenção ou acordo coletivo como termo de encerramento
do período e suspensão pactuado;
II- ....

JUSTIFICAÇÃO
Deve ser alterado o texto do Art. 8º da MP 1045/2021, que dispõe que durante o
prazo previsto no art. 2º, o empregador poderá, por acordo individual com o empregado,
suspender temporariamente o contrato de trabalho.
As relações coletivas de trabalho têm como principais atores os sindicatos de
trabalhadores e as empresas e suas representações sindicais, que personificam as vicissitudes
setoriais da economia e representam os interesses da categoria instrumentalizados
essencialmente nos acordos e convenções coletivas de trabalho.
Por essa razão, a Constituição da República não apenas assegurou o
reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, inciso XXVI), mas
também estabeleceu a obrigatoriedade da participação dos sindicatos nas negociações coletivas
de trabalho (art. 8º VI).
Em meio à maior crise sanitária do Século XXI, o fomento à negociação coletiva
como instrumento para adoção do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da
Renda, que dispõe sobre medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de

calamidade pública e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do coronavírus (covid-19) é, indubitavelmente, um mecanismo que não pode ser descartado
para fins de atingimento de soluções criadas pelo estado.
É dizer que é a norma coletiva, com as duas partes negociando, quem vai conseguir
o equilíbrio necessário entre as possíveis medidas, desde a paralisação total de uma atividade e o
seu restabelecimento, com as reduções de jornadas e salários. Pode ser a medida ideal diante da
necessidade de combate ao vírus, preservação de direitos sociais e a manutenção da economia.
Na contramão desta via jurídica, social e econômica de autocomposição de litígios
e pacificação de conflitos, a MP 936, na redação do art. 8º, a um só tempo, desestimula a
negociação coletiva, facultando aos empregadores a pactuação individual, bem como afronta
diretamente o comando constitucional que determina a obrigatoriedade da participação dos
sindicatos nas negociações coletivas e seus instrumentos normativos resultantes.
A Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º, IV). À
toda evidência, o dispositivo viola a autonomia negocial coletiva agredindo, primeiramente, o
sistema normativo que deve vincular todos os Poderes Constituídos e também a Convenção nº
98 da OIT, que equivale a norma de patamar superior ao das medidas provisórias
É importante ressaltar que a Constituição promove, ainda, o reconhecimento das
convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos
humanos trabalhistas, permitindo que incrementem a condição social dos trabalhadores e das
trabalhadoras (art. 7º, caput). Portanto, em autêntico diálogo das fontes normativas, a
prevalência de acordos individuais ou de acordos coletivos depende da melhor realização da
finalidade de avanço social. Medida Provisória não pode eliminar, alterar ou desprezar a lógica
desse diálogo das fontes jurídicas, que ocorre, aliás, em outros campos do direito.
Tal medida acaba por direcionar o trabalhador para acordos individuais sem a
adequada representação e assistência dos sindicatos profissionais, atribuindo à parte mais fraca
na relação o tensionamento da relação de trabalho.
Com isso, a suspensão temporária do contrato de trabalho deve ser objeto de
acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, com a participação obrigatória do sindicato
da categoria profissional.

Deputado ROGÉRIO CORREIA
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

EMENDA MODIFICATIVA

Modificar o Art. 11º da MP 1045/2021 para o seguinte texto:
Art. 11. As medidas de redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão
temporária de contrato de trabalho de que trata esta Medida Provisória serão celebradas
por meio de negociação coletiva, observado o disposto no no § 1º e nos art. 7º, no art. 8º.

JUSTIFICAÇÃO

Deve ser alterado o texto do Art. 11, caput da MP 1045/2021, que dispõe sobre a
pactuação individual quanto à redução proporcional da jornada de trabalho e de salário ou a
suspensão do contrato de trabalho de seus empregados.
As relações coletivas de trabalho têm como principais atores os sindicatos de
trabalhadores e as empresas e suas representações sindicais, que personificam as vicissitudes
setoriais da economia e representam os interesses da categoria instrumentalizados
essencialmente nos acordos e convenções coletivas de trabalho.
Por essa razão, a Constituição da República não apenas assegurou o
reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, inciso XXVI), mas
também estabeleceu a obrigatoriedade da participação dos sindicatos nas negociações coletivas
de trabalho (art. 8º VI).
Em meio à maior crise sanitária do Século XXI, o fomento à negociação coletiva
como instrumento para adoção do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da
Renda, que dispõe sobre medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de
calamidade pública e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do coronavírus (covid-19) é, indubitavelmente, um mecanismo que não pode ser descartado
para fins de atingimento de soluções criadas pelo estado.
É dizer que é a norma coletiva, com as duas partes negociando, quem vai conseguir
o equilíbrio necessário entre as possíveis medidas, desde a paralisação total de uma atividade e o
seu restabelecimento, com as reduções de jornadas e salários. Pode ser a medida ideal diante da
necessidade de combate ao vírus, preservação de direitos sociais e a manutenção da economia.
Na contramão desta via jurídica, social e econômica de autocomposição de litígios
e pacificação de conflitos, a MP 1045, na redação do art. 11º, a um só tempo, desestimula a

negociação coletiva, facultando aos empregadores a pactuação individual, bem como afronta
diretamente o comando constitucional que determina a obrigatoriedade da participação dos
sindicatos nas negociações coletivas e seus instrumentos normativos resultantes.
A Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º, IV). À
toda evidência, o dispositivo viola a autonomia negocial coletiva agredindo, primeiramente, o
sistema normativo que deve vincular todos os Poderes Constituídos e também a Convenção nº
98 da OIT, que equivale a norma de patamar superior ao das medidas provisórias
É importante ressaltar que a Constituição promove, ainda, o reconhecimento das
convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos
humanos trabalhistas, permitindo que incrementem a condição social dos trabalhadores e das
trabalhadoras (art. 7º, caput). Portanto, em autêntico diálogo das fontes normativas, a
prevalência de acordos individuais ou de acordos coletivos depende da melhor realização da
finalidade de avanço social. Medida Provisória não pode eliminar, alterar ou desprezar a lógica
desse diálogo das fontes jurídicas, que ocorre, aliás, em outros campos do direito.
Tal medida acaba por direcionar o trabalhador para acordos individuais sem a
adequada representação e assistência dos sindicatos profissionais, atribuindo à parte mais fraca
na relação o tensionamento da relação de trabalho.
Com isso, a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário e a suspensão
de contrato de trabalho deve ser objeto de acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho,
com a participação obrigatória do sindicato da categoria profissional.
O Art. 11 da MP 1045 deve, portanto, ser alterada, para que conste no seu caput a
obrigatoriedade de que as medidas de redução de jornada de trabalho sejam celebradas por
negociação coletiva.

Deputado ROGÉRIO CORREIA
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o artigo 12 da MP nº 1045, de 2021.

JUSTIFICAÇÃO
Deve ser suprimido integralmente o texto do Art. 12 da MP 1045.2021, que
estabelece diferença entre o tipo de pactuação (se individual ou coletivo) na redução
proporcional da jornada e salário ou suspensão do contrato de trabalho de empregados,
dispondo que para aqueles que tenham salário igual ou inferior a R$ 3.135,00 tal pactuação
pode se dar por meio de acordo individual ou de negociação coletiva, e quanto aos demais
empregados, as medidas referidas somente podem se dar através de convenção ou acordo
coletivo, ressalvada a redução de jornada de trabalho e de salário de vinte e cinco por cento,
prevista na alínea “a” do inciso III do caput do art. 7º, que poderá ser pactuada por acordo
individual.
Nesse contexto, e diante da absoluta impossibilidade de pactuação de redução
proporcional de jornada e salário ou mesmo suspensão do contrato de trabalho por meio de
acordo individual entre empregador e empregado, pelos motivos que serão adiante explicitados,
o art. 12 não se faz mais necessário no corpo da presente Medida Provisória.
Isso porque as relações coletivas de trabalho têm como principais atores os
sindicatos de trabalhadores e as empresas e suas representações sindicais, que personificam as
vicissitudes setoriais da economia e representam os interesses da categoria instrumentalizados
essencialmente nos acordos e convenções coletivas de trabalho.
Por essa razão, a Constituição da República não apenas assegurou o
reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, inciso XXVI), mas
também estabeleceu a obrigatoriedade da participação dos sindicatos nas negociações coletivas
de trabalho (art. 8º VI).
Em meio à maior crise sanitária do Século XXI, o fomento à negociação coletiva
como instrumento para adoção do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da
Renda, que dispõe sobre medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de
calamidade pública e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do coronavírus (covid-19) é, indubitavelmente, um mecanismo que não pode ser descartado
para fins de atingimento de soluções criadas pelo estado.
É dizer ue é a norma coletiva, com as duas partes negociando, quem vai conseguir
o equilíbrio necessário entre as possíveis medidas, desde a paralisação total de uma atividade e o

seu restabelecimento, com as reduções de jornadas e salários. Pode ser a medida ideal diante da
necessidade de combate ao vírus, preservação de direitos sociais e a manutenção da economia.
Na contramão desta via jurídica, social e econômica de autocomposição de litígios
e pacificação de conflitos, a MP 1045, na redação do art. 12, a um só tempo, desestimula a
negociação coletiva, facultando a parte dos empregadores a pactuação individual, bem como
afronta diretamente o comando constitucional que determina a obrigatoriedade da participação
dos sindicatos nas negociações coletivas e seus instrumentos normativos resultantes.
A Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º, IV). À
toda evidência, o dispositivo viola a autonomia negocial coletiva agredindo, primeiramente, o
sistema normativo que deve vincular todos os Poderes Constituídos e também a Convenção nº
98 da OIT, que equivale a norma de patamar superior ao das medidas provisórias
É importante ressaltar que a Constituição promove, ainda, o reconhecimento das
convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos
humanos trabalhistas, permitindo que incrementem a condição social dos trabalhadores e das
trabalhadoras (art. 7º, caput). Portanto, em autêntico diálogo das fontes normativas, a
prevalência de acordos individuais ou de acordos coletivos depende da melhor realização da
finalidade de avanço social. Medida Provisória não pode eliminar, alterar ou desprezar a lógica
desse diálogo das fontes jurídicas, que ocorre, aliás, em outros campos do direito.
Tal medida acaba por direcionar o trabalhador para acordos individuais sem a
adequada representação e assistência dos sindicatos profissionais, atribuindo à parte mais fraca
na relação o tensionamento da relação de trabalho.
Com isso, a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário deve ser
objeto de acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, com a participação obrigatória do
sindicato da categoria profissional.
A razão da supressão integral do artigo, além dos pontos mencionados, é a
discriminação existente entre trabalhadores, a depender de seus salários.
A Constituição determina aos Poderes a promoção do bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art.
3º, IV), por isso, não se pode, absolutamente, diferenciar os trabalhadores e as trabalhadoras, em
termos de proteção jurídica, pelo critério do valor do salário, sendo proibida diferença de
salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou
estado civil (art. 7º, XXX). Diferenciar os trabalhadores e as trabalhadoras, para permitir acordo
individual, negando a necessidade de negociação coletiva, acaso recebam remuneração
considerada superior e tenham curso superior, é negar a força normativa da Constituição e do
Direito do Trabalho. A proteção jurídica social trabalhista, como outras proteções jurídicas, é
universal, e não depende do valor do salário dos cidadãos.
O art. 12 da Medida Provisória nº 1045/2021, então, deve integralmente suprimido.

Deputado ROGÉRIO CORREIA
PT/MG
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EMENDA ADITIVA Nº
(À Medida Provisória 1.045, de 2021)

Acrescente-se o parágrafo ao artigo 10 da Medida Provisória nº 1.045, de 2021:

Art. 10. Fica reconhecida a garantia provisória no emprego ao empregado que
receber o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, de que trata
o art. 5º, em decorrência da redução da jornada de trabalho e de salário ou da
suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata esta Medida Provisória, nos
seguintes termos:
Parágrafo XX. O pedido de demissão ou recibo de quitação de rescisão do contrato
de trabalho firmado por empregado durante o estado de calamidade pública só será
válido quando feito com a assistência do respectivo sindicato profissional.

JUSTIFICAÇÃO

A inclusão de parágrafo visa garantir a assistência do sindicato ao trabalhador e à
trabalhadora demitidos durante o estado de calamidade pública decretado em razão da pandemia
do Covid-19, já que a MP nº 936 não garante os empregos.
A homologação visa oferecer suporte técnico ao trabalhador e à trabalhadora, na
conferência das verbas pagas. É ato gratuito, que fomenta a segurança jurídica no encerramento
do contrato de trabalho, que não acarreta nenhum prejuízo para nenhuma das partes envolvidas
na relação de trabalho, muito menos para os sindicatos, afinal, ao realizar as homologações, as
entidades sindicais exercem função primordial e justificadora de suas próprias existências, ainda
mais considerando a grave situação atual.
As demissões em massa impactarão não somente trabalhadores e empresas, mas a
sociedade como um todo. Desde o abalo à economia, até, por vezes, o severo comprometimento
da saúde de cidades, como nos casos de encerramento das atividades de uma empresa que
emprega parte considerável da população daquela localidade.

Deputado ROGÉRIO CORREIA
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

EMENDA MODIFICATIVA

Modificar o art. 6º da MP 1.045/2021 para inserir o seguinte parágrafo:
Art. 6º 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, nos termos do disposto no art. 5º da Lei nº 7.998, de 1990, observadas as
seguintes disposições:
(...)
§ 6º Será garantido o pagamento do Benefício Emergencial de Preservação do
Emprego e da Renda para a trabalhadora ou trabalhador com deficiência em valor
mínimo equivalente a Benefício de Prestação Continuada, previsto no art. 21-A da Lei
n. 8742/1993.

JUSTIFICAÇÃO
A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi incorporada ao
sistema jurídico pátrio com força de emenda constitucional, pelo rito do art. 5º, § 3º da
Constituição da República, e dela decorre todo o arcabouço protetivo indispensável ao
desenvolvimento das potencialidades da pessoa com deficiência, centrado nos princípios da
igualdade e da não-discriminação, devendo promover o “respeito pela diferença e pela
aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade”
(art. 3, alínea “d” da Convenção).
Um dos princípios decorrentes dos compromissos assumidos com a integração da
Convenção ao ordenamento jurídico é o da necessária participação e consulta das entidades e
organizações de defesa das pessoas com deficiência, que concretiza o item “c” do art. 3 da
Convenção: plena e efetiva participação e inclusão na sociedade. Qualquer proposta tendente a
afetar os direitos das pessoas com deficiência, portanto, deve, necessariamente, ser debatida e m
espaços que garantam a efetiva participação constitucionalmente garantida.
Outro princípio da Convenção é o da progressividade dos direitos garantidos às
pessoas com deficiência, ou seja, da vedação de retrocesso, conforme art. 4 item 2 da
Convenção:
Em relação aos direitos econômicos, sociais e culturais, cada Estado Parte se
compromete a tomar medidas, tanto quanto permitirem os recursos disponíveis e,
quando necessário, no âmbito da cooperação internacional, a fim de assegurar
progressivamente o pleno exercício desses direitos, sem prejuízo das obrigações
contidas na presente Convenção que forem imediatamente aplicáveis de acordo com o
direito internacional.

A Constituição da República, de 1988, por sua vez, em seus princípios e regras
essenciais, estabelece enfática direção normativa antidiscriminatória. Ao fixar como um dos
fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), a
Constituição destaca, entre os objetivos da República, promover o bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art.
3º, IV) e, em relação ao trabalhador pessoa com deficiência, há expressa proteção
constitucional, no artigo 7º, XXXI, que estabelece a “proibição de qualquer discriminação no
tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência ”.
A par de tais premissas, o Estado brasileiro, ao promulgar a Convenção sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência, por meio do Decreto n. 6.949/2009, assumiu o
compromisso de adotar todas as medidas com o escopo de "promover, proteger e assegurar o
exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas
as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente .”
Ainda, de acordo com o artigo 1º do supracitado diploma, alíneas “b” e “e”, o Estado
signatário deverá adotar “todas as medidas necessárias, inclusive legislativas, para modificar
ou revogar leis, regulamentos, costumes e práticas vigentes, que constituírem discriminação
contra pessoas com deficiência” e, ainda, “tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a
discriminação baseada em deficiência, por parte de qualquer pessoa, organização ou empresa
privada”.
Por seu turno, o artigo 4º estabelece que:
Não haverá nenhuma restrição ou derrogação de qualquer dos direitos humanos e
liberdades fundamentais reconhecidos ou vigentes em qualquer Estado Parte da
presente Convenção, em conformidade com leis, convenções, regulamentos ou
costumes, sob a alegação de que a presente Convenção não reconhece tais direitos e
liberdades ou que os reconhece em menor grau.
O Estado brasileiro comprometeu-se, portanto, com a garantia da universalidade, da
indivisibilidade de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, da não discriminação,
da responsabilidade e do comprometimento da sociedade na promoção de todos os direitos
reconhecidos para as pessoas com deficiência.
No mais, em se tratando de direito ao trabalho, a Convenção é manifesta ao afirmar
que:
Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência ao trabalho, em
igualdade de oportunidades com as demais pessoas, abrangendo o direito à
oportunidade de se manter com um trabalho de sua livre escolha ou aceitação e,
igualmente, em ambiente de trabalho inclusivo e acessível.
No plano infraconstitucional, a Lei n° 13.146/2015, o artigo 10, parágrafo único,
estabelece o dever de o poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo
de toda a vida, acentuando que em situações de risco, emergência ou estado de calamidade
pública, a pessoa com deficiência será considerada vulnerável, devendo o poder público adotar
medidas para sua proteção e segurança.
Ciente das inúmeras barreiras sociais com que se depara a pessoa com deficiência para sua
inclusão no mercado de trabalho, o art. 21-A da Lei nº 12.470/2011 prevê a suspensão do
benefício de prestação continuada quando a pessoa com deficiência exercer atividade

remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual, que, diante da ruptura
contratual e término do prazo do seguro desemprego, deverá ser continuado sem necessidade de
realização de perícia médica ou reavaliação da deficiência e do grau de incapacidade:
Art. 21-A. O benefício de prestação continuada será suspenso pelo órgão concedente
quando a pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na condição de
microempreendedor individual.
§ 1o Extinta a relação trabalhista ou a atividade empreendedora de que trata o caput deste
artigo e, quando for o caso, encerrado o prazo de pagamento do seguro-desemprego e não
tendo o beneficiário adquirido direito a qualquer benefício previdenciário, poderá ser
requerida a continuidade do pagamento do benefício suspenso, sem necessidade de
realização de perícia médica ou reavaliação da deficiência e do grau de incapacidade para
esse fim, respeitado o período de revisão previsto no caput do art. 21.
As alterações propostas, em suma, aprofundam a vulnerabilidade e afrontam as
obrigações assumidas pelo Brasil ao ratificar a Convenção Internacional dos Direitos das
Pessoas com Deficiência, ao desrespeitar os princípios dessa mesma Convenção, que tem status
de norma constitucional e atentar contra a proteção da pessoa com deficiência no mercado de
trabalho, cuja garantia cabe ao Estado, enquanto promotor de políticas públicas de trabalho e
emprego, conforme especifica a LBI: Art. 35. É finalidade primordial das políticas públicas de
trabalho e emprego promover e garantir condições de acesso e de permanência da pessoa com
deficiência no campo de trabalho.
De modo que a previsão do art. 21-A da Lei n. 8742/1993 deve ser utilizada como
patamar mínimo de remuneração da pessoa com deficiência trabalhadora, necessitando de
acrescer um parágrafo ao art. 6º da MP 1045/2021.

Deputado ROGÉRIO CORREIA
PT/MG

MPV 1045
00138

Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021

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.

EMENDA MODIFICATIVA

Altere-se a Medida Provisória nº 1.045 quanto ao caput do artigo 10 para a seguinte redação:

Art. 10. Fica reconhecida a garantia provisória de emprego a todos os trabalhadores
independentemente da modalidade contratual desde a data que antecede a decretação de
calamidade pública de que trata o Decreto Legislativo nº 102 e durante todo o seu
período.
JUSTIFICAÇÃO

A modificação no artigo 10 visa estender a garantia de emprego a todos os trabalhadores
independentemente da modalidade na qual são contratados e durante o período de estado de
calamidade pública. A medida se impõe, já que os impactos sentidos pelos trabalhadores não se
darão apenas durante a redução de jornada ou suspensão do contrato de trabalho.

Deputado ROGÉRIO CORREIA
PT/MG

MPV 1045
00139

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

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.

EMENDA SUPRESSIVA Nº

2021

Suprima-se o parágrafo 1º e seus incisos e os parágrafos 2º e 3º do art. 10 da MP nº 1.045/2021.
“§ 1º A dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período de garantia provisória no
emprego previsto no caput 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.
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica às hipóteses de dispensa a pedido ou por justa
causa do empregado.”

JUSTIFICAÇÃO

O caput do artigo 10 da MP 1.045/2021 alude, de forma expressa, à estabilidade
provisória do emprego ao trabalhador que, por força das medidas adotadas para o enfrentamento
da pandemia, receber o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, de que
trata o art. 5º, em decorrência da redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão
temporária do contrato de trabalho.
Esta estabilidade provisória é relativizada nos parágrafos, bastando o empregador
arcar com uma indenização complementar, acarretando ao obreiro, parte hipossuficiente da
relação de trabalho, a incerteza quanto à estabilidade proposta no caput.

Diante da grave crise sanitária Covid-19 e seus impactos econômicos e sociais, o
governo vem adotando medidas para garantir condições mínimas de renda e subsistência da
população, com mecanismos de injeção de dinheiro na economia e garantia de liquidez das
empresas. Nesse contexto e, diante dos princípios constitucionais função social da empresa e
valorização do trabalho humano, deve-se suprimir a possibilidade de dispensa de trabalhadores
durante a vigência da calamidade pública tal como fizeram Espanha e Argentina.

Deputado ROGÉRIO CORREIA
PT/MG

MPV 1045
00140

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.405, DE 27 DE ABRIL DE 2021

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.

EMENDA ADITIVA Nº

2020

Inclua-se o parágrafo único ao artigo 4º da MP nº 1.045/2021 a seguinte redação:

Art. 4º (...)
Parágrafo único. O Ministério da Economia divulgará semanalmente, por meio
eletrônico, as informações detalhadas sobre os acordos firmados, com o número de
empregados e empregadores beneficiados, bem como divulgará o quantitativo de
demissões e admissões mensais realizados no País.

JUSTIFICAÇÃO

O acréscimo do parágrafo único restabelece o disposto na Lei nº 14.020, de 2020, e visa garantir
a transparência do Programa e a fiscalização do uso do dinheiro público.
Deputado ROGÉRIO CORREIA
PT/MG

MPV 1045
00141

Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021

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.

EMENDA MODIFICATIVA

Inclua-se parágrafo ao artigo 7º da MP nº 1.045 para a seguinte redação:

§ 3º Durante o período de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário, o
empregado:
(...)
II – terá direito ao recolhimento para o Regime Geral de Previdência, feito pelo
empregador, no mesmo valor recolhido no mês que antecedeu a suspensão do
contrato.

JUSTIFICAÇÃO

O texto original da Medida Provisória impõe ao trabalhador o ônus de recolher a contribuição
previdenciária, em momento de extrema vulnerabilidade. Se o governo está concedendo
benefícios emergenciais, tendo em vista que o trabalhador não terá renda, como pode estabelecer
que este possa contribuir facultativamente ao Regime Geral de Previdência? A alteração do
dispositivo, assim, é medida que se impõe e protege o direito à aposentadoria digna de quem
trabalha.

Deputado ROGÉRIO CORREIA
PT/MG

MPV 1045
00142

Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021

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.

EMENDA MODIFICATIVA

Modifique-se o inciso I do parágrafo 5º do artigo 8º da MP nº 1.045 para a seguinte redação:

§ 5º (...)
I - ao pagamento imediato da remuneração e dos encargos sociais e trabalhistas
referentes a todo o período;

JUSTIFICAÇÃO

O texto do inciso I do parágrafo 5º do artigo 8º da Medida Provisória retira a obrigação de o
empregador pagar imediatamente os encargos trabalhistas em caso de descaracterização da
suspensão temporária do contrato de trabalho, quando, o empregado mantiver as atividades de
trabalho, ainda que parcialmente, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho a
distância.
A expressão “encargos trabalhistas”, que constava no texto da Lei nº 14.020/2020 e foi agora
suprimida, remete às obrigações trabalhistas acessórias, como determinados benefícios que
somente são devidos em caso de ativação normal do contrato de trabalho do empregado, e por
isso deve ser incluída no texto do dispositivo.

Deputado ROGÉRIO CORREIA
PT/MG

MPV 1045
00143

Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021

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.

EMENDA MODIFICATIVA

Modifique-se o parágrafo 2º do artigo 10 da MP nº 1.045 para a seguinte redação:

§ 2º A garantia provisória no emprego decorrente dos acordos de redução proporcional
de jornada e de salário ou de suspensão de contrato de trabalho perdurará durante o
período de redução de jornada e salário ou suspensão do contrato, durante sua
prorrogação e após o mesmo período, quando restabelecida a jornada de trabalho e o
salário ou encerrada a suspensão temporária do contrato.

JUSTIFICAÇÃO

A modificação do parágrafo 2º justifica-se para deixar clara a garantia de emprego
enquanto perdurar a redução proporcional de jornada e de salário ou de suspensão de contrato de
trabalho, quando houver prorrogação e por período equivalente ao acordado para a redução ou a
suspensão.
A garantia no emprego, em tempos de pandemia, é medida que se impõe e deve ser
o objetivo precípuo da Medida Provisória.

Deputado ROGÉRIO CORREIA
PT/MG

MPV 1045
00144

Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021

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.

EMENDA MODIFICATIVA

Modifique-se o artigo 11 da MP nº 1.045 para a seguinte redação:

Art. 11. As medidas de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou
de suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata esta Medida Provisória
deverão ser celebradas por meio de negociação coletiva, observado o disposto no § 1º
e nos art. 7º e art. 8º.

JUSTIFICAÇÃO

A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de
trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo
que incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º, caput), bem
como dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na negociação coletiva,
conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade
humana, a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art.
7º, IV).
Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos ditames da
Constituição federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva, uma vez que a previsão
de acordos individuais viola a autonomia negocial coletiva agredindo, primeiro, o sistema
normativo que deve vincular todos os Poderes Constituídos e, segundo a Convenção nº 98 da
OIT, que equivale a norma de patamar superior ao das medidas provisórias.
Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando atualmente, não
justifica a edição de normas que vão de encontro ao disposto na Constituição federal,

acarretando insegurança jurídica para os empregadores que adotarem as medidas propostas e
prejuízos ao obreiro, parte hipossuficiente da relação de emprego.

Deputado ROGÉRIO CORREIA
PT/MG

MPV 1045
00145

EMENDA ADITIVA Nº
(À Medida Provisória nº 1.045, de 2021)

Acrescente-se inciso no parágrafo 1º do artigo 6º da Medida Provisória nº 1.045, de
2021, e renumere-se:

Art. 6º. O valor do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da
Renda terá como base de cálculo o valor mensal do seguro-desemprego a que
o empregado teria direito, nos termos do art. 5º da Lei nº 7.998, de 1990,
observadas as seguintes disposições:
(...)
§ 1º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda será pago
ao empregado independentemente de:
I - cumprimento de qualquer período aquisitivo;
II – natureza e modalidade do vínculo empregatício;
III - tempo de vínculo empregatício; e
IV - número de salários recebidos.

JUSTIFICAÇÃO

A inclusão de inciso visa explicitar o âmbito de aplicação do Benefício Emergencial de
Preservação do Emprego e da Renda, garantindo renda para todas as pessoas que, em
função da crise emergencial sanitária, tiveram redução de jornada e salarial ou
suspensão do contrato de trabalho. Como, por exemplo, aquelas pessoas contratadas
sob a modalidade de prazo determinado e os empregados e empregadas domésticas.

Deputado ROGÉRIO CORREIA
PT/MG

MPV 1045
00146

Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021

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.

EMENDA MODIFICATIVA
Altere-se a Medida Provisória nº 1.045 quanto ao inciso II do artigo 7º para a seguinte redação:

Art. 7º O empregador, durante o prazo previsto no art. 2º, 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:
(...)
II – pactuação por convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, observado o
artigo 11;
JUSTIFICAÇÃO
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de
trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que
incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º, caput), bem como
dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na negociação coletiva, conforme art.
8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana,
a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º, IV).
Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos ditames da
Constituição Federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva, uma vez que a previsão de
acordos individuais viola a autonomia negocial coletiva agredindo, primeiro, o sistema normativo
que deve vincular todos os Poderes Constituídos e, segundo, a Convenção nº 98 da OIT, que
equivale a norma de patamar superior ao das medidas provisórias.
Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando atualmente, não
justifica a edição de normas que vão de encontro ao disposto na Constituição Federal, acarretando
insegurança jurídica para os empregadores que adotarem as medidas propostas e prejuízos ao
obreiro, parte hipossuficiente da relação de emprego.
Deputado ROGÉRIO CORREIA
PT/MG

MPV 1045
00147

Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021

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.

EMENDA MODIFICATIVA
Altere-se a Medida Provisória nº 1.045 quanto ao parágrafo 1º do artigo 8º para a seguinte
redação:
§ 1º A suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada, conforme o disposto
no art. 11, por convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho.

JUSTIFICAÇÃO

A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos
coletivos de trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos
trabalhistas, permitindo que incrementem a condição social dos trabalhadores e das
trabalhadoras (art. 7º, caput), bem como dispõe ser obrigatória a participação das
entidades sindicais na negociação coletiva, conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidad e
humana, a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo
(art. 7º, IV).
Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos ditames da
Constituição Federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva, uma vez que a
previsão de acordos individuais viola a autonomia negocial coletiva agredindo, primeiro,
o sistema normativo que deve vincular todos os Poderes Constituídos e, segundo, a
Convenção nº 98 da OIT, que equivale a norma de patamar superior ao das medidas
provisórias.
Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando atualmente,
não justifica a edição de normas que vão de encontro ao disposto na Constituição Federal,
acarretando insegurança jurídica para os empregadores que adotarem as medidas
propostas e prejuízos ao obreiro, parte hipossuficiente da relação de emprego.
Deputado ROGÉRIO CORREIA

MPV 1045
00148

Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021

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.

EMENDA MODIFICATIVA
Altere-se a Medida Provisória nº 1.045 quanto ao inciso II do parágrafo 3º do artigo 8º para a
seguinte redação:

§ 3º Durante o período de suspensão temporária do contrato, o empregado:
(...)
II – terá direito ao recolhimento para o Regime Geral de Previdência, feito pelo
empregador, no mesmo valor recolhido no mês que antecedeu a suspensão do
contrato.

JUSTIFICAÇÃO

O texto original da Medida Provisória impõe ao trabalhador o ônus de recolher a
contribuição previdenciária, em momento de extrema vulnerabilidade. Se o governo está
concedendo benefícios emergenciais, tendo em vista que o trabalhador não terá renda, como pode
estabelecer que este possa contribuir facultativamente ao Regime Geral de Previdência? A
alteração do dispositivo, assim, é medida que se impõe e protege o direito à aposentadoria digna
de quem trabalha.

Deputado ROGÉRIO CORREIA
PT/MG

MPV 1045
00149

Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021

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.

EMENDA MODIFICATIVA
Altere-se a Medida Provisória nº 1.045 quanto ao inciso I do parágrafo 1º do artigo 9º para a
seguinte redação:

§ 1º A ajuda compensatória mensal de que trata o caput:
I - deverá ter o valor definido em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho,
observado o artigo 11;
JUSTIFICAÇÃO
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de
trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que
incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º, caput), bem como
dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na negociação coletiva, conforme art.
8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana,
a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º, IV).
Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos ditames da
Constituição Federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva, uma vez que a previsão de
acordos individuais viola a autonomia negocial coletiva agredindo, primeiro, o sistema normativo
que deve vincular todos os Poderes Constituídos e, segundo, a Convenção nº 98 da OIT, que
equivale a norma de patamar superior ao das medidas provisórias.
Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando atualmente, não
justifica a edição de normas que vão de encontro ao disposto na Constituição Federal, acarretando
insegurança jurídica para os empregadores que adotarem as medidas propostas e prejuízos ao
obreiro, parte hipossuficiente da relação de emprego.
Deputado ROGÉRIO CORREIA
PT/MG

CÂMARA DOS DEPUTADOS

MPV 1045
00150

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

EMENDA DE PLENÁRIO Nº _______

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.

Dê-se ao inciso II do § 3º do art. 8º da MPV 1.045, de 2021 a seguinte
redação:

Art. 8º. ......................................................................................
...................................................................................................
§ 3º ...........................................................................................
..................................................................................................
II - terá direito ao recolhimento para o Regime Geral de Previdência, feito
pelo empregador, no mesmo valor recolhido no mês que antecedeu a
suspensão do contrato.
JUSTIFICAÇÃO
O texto original da Medida Provisória impõe ao trabalhador o ônus de
recolher a contribuição previdenciária, em momento de extrema vulnerabilidade. Se o
governo está concedendo benefícios emergenciais, tendo em vista que o trabalhador
não terá renda, como pode estabelecer que este possa contribuir facultativamente ao

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Regime Geral de Previdência? A alteração do dispositivo, assim, é medi da que se
impõe e protege o direito à aposentadoria digna de quem trabalha.

Sala de Sessões, em

de

de 2021.

Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA
Solidariedade/SP

CÂMARA DOS DEPUTADOS

MPV 1045
00151

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

EMENDA DE PLENÁRIO Nº _______

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.

Dê-se ao inciso I do § 1º do art. 9º da MPV 1.045, de 2021 a seguinte
redação:

Art. 9º. ............................................................................................
§ 1º ...................................................................................................
I - deverá ter o valor definido em convenção coletiva ou acordo coletivo
de trabalho, observado o artigo 11;
.........................................................................................................
JUSTIFICAÇÃO
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos
coletivos de trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos
trabalhistas, permitindo que incrementem a condição social dos trabalhadores e das
trabalhadoras (art. 7º, caput), bem como dispõe ser obrigatória a participação das
entidades sindicais na negociação coletiva, conforme art. 8º, VI.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à
dignidade humana, a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou
acordo coletivo (art. 7º, IV).
Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos
ditames da Constituição Federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva,
uma vez que a previsão de acordos individuais viola a autonomia negocial coletiva
agredindo, primeiro, o sistema normativo que deve vincular todos os Poderes
Constituídos e, segundo, a Convenção nº 98 da OIT, que equivale a norma de patamar
superior ao das medidas provisórias.
Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando
atualmente, não justifica a edição de normas que vão de encontro ao disposto na
Constituição Federal, acarretando insegurança jurídica para os empregadores que
adotarem as medidas propostas e prejuízos ao obreiro, parte hipossuficiente da
relação de emprego.

Sala de Sessões, em

de

de 2021.

Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA
Solidariedade/SP
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

EMENDA DE PLENÁRIO Nº _______

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.

Dê-se ao caput do art. 10 da MPV 1.045, de 2021 a seguinte redação:

Art. 10. Fica reconhecida a garantia provisória de emprego a todos os
trabalhadores independentemente da modalidade contratual desde a
data que antecede a decretação de calamidade pública de que trata o
Decreto Legislativo nº 102 e durante todo o seu período.
.........................................................................................................
JUSTIFICAÇÃO
A modificação no artigo 10 visa estender a garantia de emprego a todos
os trabalhadores independentemente da modalidade na qual são contratados e
durante o período de estado de calamidade pública. A medida se impõe, já que os
impactos sentidos pelos trabalhadores não se darão apenas durante a redução de
jornada ou suspensão do contrato de trabalho.
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Sala de Sessões, em

de

de 2021.

Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA
Solidariedade/SP
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

EMENDA DE PLENÁRIO Nº _______

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.

Suprima-se os §§ 1º, 2º e 3º do art. 10 da MPV 1.045, de 2021

JUSTIFICAÇÃO
O caput do artigo 10 da MP 1.045/2021 alude, de forma expressa, à
estabilidade provisória do emprego ao trabalhador que, por força das medidas
adotadas para o enfrentamento da pandemia, receber o Benefício Emergencial de
Preservação do Emprego e da Renda, de que trata o art. 5º, em decorrência da
redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária do contrato
de trabalho.
Esta estabilidade provisória é relativizada nos parágrafos, bastando o
empregador arcar com uma indenização complementar, acarretando ao obreiro, parte
hipossuficiente da relação de trabalho, a incerteza quanto à estabilidade proposta no
caput.
Diante da grave crise sanitária Covid-19 e seus impactos econômicos e
sociais, o governo vem adotando medidas para garantir condições mínimas de renda
e subsistência da população, com mecanismos de injeção de dinheiro na economia e
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garantia de liquidez das empresas. Nesse contexto e, diante dos princípios
constitucionais função social da empresa e valorização do trabalho humano, deve-se
suprimir a possibilidade de dispensa de trabalhadores durante a vigência da
calamidade pública tal como fizeram Espanha e Argentina.

Sala de Sessões, em

de

de 2021.

Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA
Solidariedade/SP
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

EMENDA DE PLENÁRIO Nº _______

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.

Inclua-se, onde couber, o seguinte art. à MPV 1.045, de 2021
Art. XXX. As pessoas com contrato de trabalho intermitente ou contrato
de trabalho por tempo determinado formalizado até a data de publicação
desta Medida Provisória, farão jus a benefício emergencial mensal no
valor de um salário mínimo pelo tempo que durar a emergência sanitária.
§ 1º O benefício emergencial mensal será devido a partir da data de
publicação desta Medida Provisória e será pago em até trinta dias.
§ 2º Aplica-se ao benefício previsto no caput o disposto nos § 1º, § 6º e
§ 7º do art. 5º e nos § 1º e § 2º do art. 6º.
§ 3º A existência de mais de um contrato de trabalho nos termos do
disposto no § 3º do art. 443 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, não gerará direito à
concessão de mais de um benefício emergencial mensal.
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§ 4º Ato do Ministério da Economia disciplinará a concessão e o
pagamento do benefício emergencial de que trata este artigo.
§ 5º O benefício emergencial mensal de que trata o caput não poderá
ser acumulado com o pagamento de outro auxílio emergencial.
JUSTIFICAÇÃO
Este artigo visa estender o benefício a dois grupos de trabalhadores
vulneráveis, os quais, em razão da modalidade contratual a que estão submetidos,
que não tem direito ao recebimento de seguro-desemprego. Por essa razão, o
benefício é estabelecido em quantia fixa, cujo valor atende ao preceito constitucional
de atendimento das necessidades vitais básicas.

Sala de Sessões, em

de

de 2021.

Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA
Solidariedade/SP
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

EMENDA DE PLENÁRIO Nº _______

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.

Dê-se ao art. 11 da MPV 1.045, de 2021 a seguinte redação:

Art. 11. As medidas de redução proporcional de jornada de trabalho e de
salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata
esta Medida Provisória serão implementadas:
I – preferencialmente por convenções coletiva de trabalho, para
uniformidade de tratamento no setor econômico;
II – por acordos coletivos aditivos às convenções coletivas de trabalho
ou na ausência de convenção coletiva de trabalho aplicável à empresa;
III - por meio de acordo individual, nos casos em que não houver
disposição em norma coletiva ou quando a entidade sindical laboral
deixar de se manifestar no prazo de 10 dias a contar da entrega da
solicitação formal do empregador para entidade representativa da
categoria.
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Parágrafo único. Nos casos da celebração de acordo individual conforme
disposto inciso III, caberá ao empregador no prazo de até 10 dias da
celebração do referido acordo encaminhar cópia para o respectivo
sindicato representativo da categoria do trabalhador.

JUSTIFICAÇÃO
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos
coletivos de trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos
trabalhistas, permitindo que incrementem a condição social dos trabalhadores e das
trabalhadoras (art. 7º, caput), bem como dispõe ser obrigatória a participação das
entidades sindicais na negociação coletiva, conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à
dignidade humana, a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou
acordo coletivo (art. 7º, IV).
Ocorre que, em razão do estado de calamidade pública instituído no
Brasil, há a necessidade de se adotar urgentes ações que possibilitem a manutenção
do emprego e resguardem os princípios e leis que protegem a relação empregatícia.
As entidades representativas, no uso de suas atribuições e, verificando
a oportunidade e conveniência administrativa, poderão anuir com acordos celebrados
individualmente, no sentido de possibilitar ao empregador e empregado a agilidade
requerida para alguns casos.

Sala de Sessões, em

de

de 2021.

Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA
Solidariedade/SP
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

EMENDA DE PLENÁRIO Nº _______

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.

Suprima-se os §§ 1º, 2º e 3º do art. 11 da MPV 1.045, de 2021:

JUSTIFICAÇÃO
Com a possibilidade de fixação dos parâmetros de concessão do
Benefício Emergencial por acordo ou convenção coletiva de trabalho, impõe-se, por
coerência, a supressão das faixas estabelecidas nos parágrafos do art. 11.
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos
coletivos de trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos
trabalhistas, permitindo que incrementem a condição social dos trabalhadores e das
trabalhadoras (art. 7º, caput), bem como dispõe ser obrigatória a participação das
entidades sindicais na negociação coletiva, conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à
dignidade humana, a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou
acordo coletivo (art. 7º, IV).
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Ocorre que, em razão do estado de calamidade pública instituído no
Brasil, há a necessidade de se adotar urgentes ações que possibilitem a manutenção
do emprego e resguardem os princípios e leis que protegem a relação empregatícia.
As entidades representativas, no uso de suas atribuições e, verificando
a oportunidade e conveniência administrativa, poderão anuir com acordos celebrados
individualmente, no sentido de possibilitar ao empregador e empregado a agilidade
requerida para alguns casos.

Sala de Sessões, em

de

de 2021.

Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA
Solidariedade/SP
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

EMENDA DE PLENÁRIO Nº _______

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.

Suprima-se o art. 12 da MPV 1.045, de 2021:

JUSTIFICAÇÃO
Com a possibilidade de fixação dos parâmetros de concessão do
Benefício Emergencial por acordo ou convenção coletiva de trabalho, impõe-se, por
coerência, a supressão do art. 12 da MP nº 1.045.
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos
coletivos de trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos
trabalhistas, permitindo que incrementem a condição social dos trabalhadores e das
trabalhadoras (art. 7º, caput), bem como dispõe ser obrigatória a participação das
entidades sindicais na negociação coletiva, conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à
dignidade humana, a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou
acordo coletivo (art. 7º, IV).
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Ocorre que, em razão do estado de calamidade pública instituído no
Brasil, há a necessidade de se adotar urgentes ações que possibilitem a manutenção
do emprego e resguardem os princípios e leis que protegem a relação empregatícia.
As entidades representativas, no uso de suas atribuições e, verificando
a oportunidade e conveniência administrativa, poderão anuir com acordos celebrados
individualmente, no sentido de possibilitar ao empregador e empregado a agilidade
requerida para alguns casos.

Sala de Sessões, em

de

de 2021.

Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA
Solidariedade/SP
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

EMENDA DE PLENÁRIO Nº _______

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.

Inclua-se o seguinte § 6º ao art. 6º da MPV 1.045, de 2021:

Art. 6º. ......................................................................................
...................................................................................................
§ 6º Aplica-se o artigo 5º da Lei nº 7.998, de 1990, como base de cálculo
do valor do Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da
Renda para a categoria dos trabalhadores domésticos.
JUSTIFICAÇÃO
A categoria doméstica, em sua grande maioria formada por mulheres,
reconhecida por sua grade vulnerabilidade, foi drasticamente afetada com a crise da
pandemia, tanto em termos de saúde como pelo grande número de demissões.
No entanto, domésticas contratadas com valor maior que o saláriomínimo, se tiverem seus contratos de trabalho suspensos ou jornada e salário
reduzidos, serão prejudicadas pela limitação imposta pelo artigo 6º da Lei nº
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10.208/2001, que assegura o recebimento do seguro-desemprego nos termos da Lei
nº 7.998, de 1990, mas, de forma discriminatória, limita o cálculo do valor do benefício
em um salário-mínimo legal.
A citada limitação imposta ao cálculo do seguro-desemprego da
trabalhadora doméstica não deve perpetrar nesse momento de pandemia no valor
calculado quando empregadores domésticos optarem pela redução da jornada ou pela
suspensão do contrato nos termos da MP.
A inclusão do §5 º ao artigo 6º da MP 936 é medida que se impõem como
forma de reconhecimento constitucional da igualdade de todo os trabalhadores..

Sala de Sessões, em

de

de 2021.

Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA
Solidariedade/SP
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

EMENDA DE PLENÁRIO Nº _______

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.

Dê-se ao inciso II do § 3º do art. 8º da MPV 1.045, de 2021 a seguinte
redação:

Art. 8º. ......................................................................................
...................................................................................................
§ 3º ...........................................................................................
..................................................................................................
II - terá direito ao recolhimento para o Regime Geral de Previdência, feito
pelo empregador, no mesmo valor recolhido no mês que antecedeu a
suspensão do contrato.
JUSTIFICAÇÃO
O texto original da Medida Provisória impõe ao trabalhador o ônus de
recolher a contribuição previdenciária, em momento de extrema vulnerabilidade. Se o
governo está concedendo benefícios emergenciais, tendo em vista que o trabalhador
não terá renda, como pode estabelecer que este possa contribuir facultativamente ao
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Regime Geral de Previdência? A alteração do dispositivo, assim, é medi da que se
impõe e protege o direito à aposentadoria digna de quem trabalha.

Sala de Sessões, em

de

de 2021.

Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA
Solidariedade/SP
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

EMENDA DE PLENÁRIO Nº _______

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.

Dê-se ao inciso I do § 5º do art. 8º da MPV 1.045, de 2021 a seguinte
redação.
Art. 8º ...............................................................................................
..........................................................................................................
§ 5º ..................................................................................................
I - ao pagamento imediato da remuneração e dos encargos sociais e
trabalhistas referentes a todo o período;

JUSTIFICAÇÃO
O texto do inciso I do parágrafo 5º do artigo 8º da Medida Provisória retira
a obrigação de o empregador pagar imediatamente os encargos trabalhistas em caso
de descaracterização da suspensão temporária do contrato de trabalho, quando, o
empregado mantiver as atividades de trabalho, ainda que parcialmente, por meio de
teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho a distância.
A expressão “encargos trabalhistas”, que constava no texto da Lei nº
14.020/2020 e foi agora suprimida, remete às obrigações trabalhistas acessórias,
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como determinados benefícios que somente são devidos em caso de ativação normal
do contrato de trabalho do empregado, e por isso deve ser incluída no texto do
dispositivo.

Sala de Sessões, em

de

de 2021.

Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA
Solidariedade/SP
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EMENDA DE PLENÁRIO Nº _______

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.

Inclua-se o seguinte § 4º ao art. 10 da MPV 1.045, de 2021.
Art. 10. ...................................................................................
.................................................................................................
§ 4º. O pedido de demissão ou recibo de quitação de rescisão do
contrato de trabalho firmado por empregado durante o estado de
calamidade pública só será válido quando feito com a assistência do
respectivo sindicato profissional.

JUSTIFICAÇÃO
A inclusão de parágrafo visa garantir a assistência do sindicato ao
trabalhador e à trabalhadora demitidos durante o estado de calamidade pública
decretado em razão da pandemia do Covid-19, já que a MP nº 936 não garante os
empregos.
A homologação visa oferecer suporte técnico ao trabalhador e à
trabalhadora, na conferência das verbas pagas. É ato gratuito, que fomenta a
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segurança jurídica no encerramento do contrato de trabalho, que não acarreta
nenhum prejuízo para nenhuma das partes envolvidas na relação de trabalho, muito
menos para os sindicatos, afinal, ao realizar as homologações, as entidades sindicais
exercem função primordial e justificadora de suas próprias existências, ainda mais
considerando a grave situação atual.
As demissões em massa impactarão não somente trabalhadores e
empresas, mas a sociedade como um todo. Desde o abalo à economia, até, por vezes,
o severo comprometimento da saúde de cidades, como nos casos de encerramento
das atividades de uma empresa que emprega parte considerável da população
daquela localidade.

Sala de Sessões, em

de

de 2021.

Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA
Solidariedade/SP
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

EMENDA DE PLENÁRIO Nº _______

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.

Dê-se aos arts. 6º e 9º da MPV 1.045, de 2021 a seguinte redação.
Art. 6º O valor do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e
da Renda terá como base de cálculo o valor médio dos últimos três
salários pagos ao empregado, observadas as seguintes disposições:
I. Na hipótese de redução proporcional de jornada e salário, o benefício
será computado a partir das seguintes faixas salariais e montantes
compensatórios da diminuição de renda líquida:
a) Até 3 salários-mínimos, o Benefício Emergencial de Preservação do
Emprego e da Renda corresponderá a 100% da renda líquida reduzida;
b) De 3,01 salários-mínimos até 4 salários-mínimos, 95% renda líquida
reduzida;
c) De 4,01 salários-mínimos até 5 salários-mínimos, 90% da renda
líquida reduzida;
d) De 5,01 salários-mínimos até teto do Regime Geral de Previdência
Social, 80% da renda líquida reduzida;
e) Acima do teto do Regime Geral de Previdência Social, valor fixo de:
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1. para redução de jornada de 30%, R$870,05;
2. para redução de jornada de 50%: R$1.740,10;
3. para redução de jornada de 70%: R$ 2.436,14
II. Na hipótese de suspensão temporária do contrato de trabalho, o
benefício terá valor mensal equivalente a 100% (cem por cento) do valor
médio dos últimos três salários pagos ao trabalhador até o limite de 3
salários-mínimos.
§ 1º No caso de suspensão temporária do contrato de trabalho de
pessoas com salários superiores a 3 salários-mínimos, a diferença entre
o valor do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da
Renda e o limite de R$ 6.101,06 deverá ser complementada pelo
empregador por meio de abono, vale-alimentação ou outros tipos de
benefício negociados com as representações sindicais.
§ 2º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda
será pago ao empregado independentemente de:
I. cumprimento de qualquer período aquisitivo;
II. natureza e modalidade do contrato de trabalho;
III. tempo de vínculo empregatício; e
IV. número de salários recebidos.
§ 3º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda
não será devido ao empregado que esteja:
I. ocupando cargo ou emprego público, cargo em comissão de livre
nomeação e exoneração ou titular de mandato eletivo; ou
II. 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;
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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.
§ 4º O empregado com mais de um vínculo formal de emprego poderá
receber cumulativamente um Benefício Emergencial de Preservação 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, observado os limites do valor previsto no programa.
§ 5º Nos casos em que o cálculo do benefício emergencial resultar em
valores decimais, o valor a ser pago deverá ser arredondado para a
unidade inteira imediatamente superior.
........................................................................................................
Seção V
Das disposições comuns às medidas do Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda
Art. 9º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da
Renda deverá ser complementado com o pagamento, pelo empregador,
de ajuda compensatória mensal, em decorrência da redução de jornada
de trabalho e de salário ou da suspensão temporária de contrato de
trabalho de que trata esta Medida Provisória, até o teto de R$ 6.101,06,
se outro valor mais benéfico não for estipulado em norma coletiva.
§ 1º A ajuda compensatória mensal de que trata o caput:
I. deverá complementar o valor líquido recebido pelo trabalhador
superior aos três salários-mínimos até o limite de R$ 6.101,06, por meio
de abono, vale-alimentação

ou refeição, ou demais benefícios

negociados em acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho;
II. terá natureza indenizatória;
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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 Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço - FGTS, instituído pela Lei nº 8.036, de 11 de maio
de 1990, e pela Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015; e
VI. 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.
§ 2º Na hipótese de redução proporcional de jornada e de salário, a
ajuda compensatória prevista no caput não integrará o salário devido
pelo empregador e observará o disposto no § 1º.
§ 3º Ao empregador inscrito no programa e que observe as regras desta
medida provisória na preservação de emprego e renda, será concedida
linha de crédito especial e subsidiada, para manutenção e incremento
da folha de pagamento de salários, seja no período de ausência de
funcionamento ou parcial funcionamento da atividade econômica, seja
no período de retomada das atividades após o fim da calamidade
pública,

conforme regramento a ser definido pelo Ministério da

Economia e com recursos do Tesouro Nacional.

JUSTIFICAÇÃO
A crise sanitária mundial impõe desafios para toda a sociedade
brasileira, mas a capacidade de combater a Covid-19 e os efeitos decorrentes da
pandemia e de seu enfrentamento variam conforme o estrato social e econômico da
população. Por isso, é imprescindível as medidas governamentais tomem em conta a
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realidade nacional e se orientem pelo objetivo fundamental da República de reduzir a
desigualdade social. Desse modo, propõe-se que o critério de fixação do Benefício
Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda seja variável conforme o
rendimento mensal do trabalhador e da trabalhadora afetada pela redução da jornada
e salário ou suspensão do contrato de trabalho, de modo que os ônus da crise
sanitária sejam suportados solidária e equanimemente por toda a sociedade.
Analisando as políticas de preservação de empregos e renda em vários
países Europeus, entre as medidas de enfrentamento dos impactos negativos do
isolamento social, que é necessário para o combate ao Covid-19, destaca-se a
garantia de remuneração integral ou quase integral. Essa proteção é mais efetiva do
que a proposta no Brasil pela MP 1.045/2021, especialmente tendo em vista o poder
aquisitivo dos salários nacionais, a rede de serviços públicos mais estruturadas, o
menor peso de tarifas de energia elétrica, água e telefone e de despesas de transporte
no rendimento das pessoas que trabalham. Por isso, cabe discutir a elevação da taxa
de reposição no programa brasileiro.
Em estudo divulgado recentemente pela Fundação Hans Boeckler, da
Alemanha, de 15 países europeus, quatro pagam 100% do salário perdido. Na Suécia,
varia de 92,5% a 96%, em quatro países é de 80%, em três é de 70%, em Portugal,
de 66,6% e na Alemanha, de 60% ou 67%. Em contraste, no Brasil, a proposta
apresentada no texto original da MP 936/2020 apresenta taxa de reposição se
aproxima dos patamares desses países apenas para menores.
Aqui no Brasil, os salários são claramente menores do que os menores
salários europeus e não asseguram, em seus valores integrais, padrão de vida
satisfatório para a população brasileira. O valor do salário mínimo necessário,
conforme cálculo do DIEESE está em R$ 4.483,020.
Nesse sentido, para garantir a proteção adequada aos trabalhadores e
às trabalhadoras brasileiras, propomos a readequação dos valores pagos a título de
Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda apresentada na
presente emenda.

Sala de Sessões, em

de

de 2021.
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Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA
Solidariedade/SP
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MPV 1045
00163

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

EMENDA DE PLENÁRIO Nº _______

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.

Inclua-se o seguinte parágrafo único ao art. 4º da MPV 1.045, de
2021.
Art. 4º ...............................................................................................
Parágrafo único. O Ministério da Economia divulgará semanalmente,
por meio eletrônico, as informações detalhadas sobre os acordos
firmados, com o número de empregados e empregadores beneficiados,
bem como divulgará o quantitativo de demissões e admissões mensais
realizados no País

JUSTIFICAÇÃO
O acréscimo do parágrafo único restabelece o disposto na Lei nº 14.020,
de 2020, e visa garantir a transparência do Programa e a fiscalização do uso do
dinheiro público.

Sala de Sessões, em

de

de 2021.
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Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA
Solidariedade/SP
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MPV 1045
00164

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

EMENDA DE PLENÁRIO Nº _______

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.

Dê-se ao § 1º do art. 8º da MPV 1.045, de 2021 a seguinte redação:

Art. 8º. ......................................................................................
§ 1º A suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada,
conforme o disposto no art. 11, por convenção coletiva de trabalho ou
acordo coletivo de trabalho.;
JUSTIFICAÇÃO
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos
coletivos de trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos
trabalhistas, permitindo que incrementem a condição social dos trabalhadores e das
trabalhadoras (art. 7º, caput), bem como dispõe ser obrigatória a participação das
entidades sindicais na negociação coletiva, conforme art. 8º, VI.
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Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à
dignidade humana, a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou
acordo coletivo (art. 7º, IV).
Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos
ditames da Constituição Federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva,
uma vez que a previsão de acordos individuais viola a autonomia negocial coletiva
agredindo, primeiro, o sistema normativo que deve vincular todos os Poderes
Constituídos e, segundo, a Convenção nº 98 da OIT, que equivale a norma de patamar
superior ao das medidas provisórias.
Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando
atualmente, não justifica a edição de normas que vão de encontro ao disposto na
Constituição Federal, acarretando insegurança jurídica para os empregadores que
adotarem as medidas propostas e prejuízos ao obreiro, parte hipossuficiente da
relação de emprego.

Sala de Sessões, em

de

de 2021.

Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA
Solidariedade/SP

MPV 1045
00165

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.405, DE 27 DE ABRIL DE 2021

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.

EMENDA MODIFICATIVA Nº

2020

Dê-se ao artigo 4º da MP nº 1.045/2021 a seguinte redação:

Art. 4º Compete ao Ministério da Economia, após consulta ao Conselho Nacional do
Trabalho, coordenar, executar, monitorar e avaliar o Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e editar normas complementares necessárias à
sua execução.

JUSTIFICAÇÃO

O acréscimo de consulta ao Conselho Nacional do Trabalho visa garantir que o órgão,
restabelecido pelo próprio governo em 30 de julho de 2019 pelo Decreto nº 9.944,
participe das políticas e ações relativas às relações de trabalho. A composição tripartite
do Conselho garante que todos os atores sociais participem da tomada de decisões em
momento grave de pandemia, de acordo com os ditames estabelecidos pela
Organização Internacional do Trabalho.

Deputado ROGÉRIO CORREIA
PT/MG

MPV 1045
00166

Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021

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.

EMENDA ADITIVA
Altere-se a Medida Provisória nº 936, incluindo-se o § 5 º ao artigo 6º:

Art. 6º 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, nos termos do disposto no art. 5º da Lei nº 7.998, de 1990, observadas as
seguintes disposições:
(...)
§ 5º Aplica-se o artigo 5º da Lei nº 7.998, de 1990, como base de cálculo do valor do
Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda para a categoria dos
trabalhadores domésticos.
JUSTIFICAÇÃO
A categoria doméstica, em sua grande maioria formada por mulheres, reconhecida por sua grade
vulnerabilidade, foi drasticamente afetada com a crise da pandemia, tanto em termos de saúde
como pelo grande número de demissões.
No entanto, domésticas contratadas com valor maior que o salário-mínimo, se tiverem seus
contratos de trabalho suspensos ou jornada e salário reduzidos, serão prejudicadas pela limitação
imposta pelo artigo 6º da Lei nº 10.208/2001, que assegura o recebimento do seguro-desemprego
nos termos da Lei nº 7.998, de 1990, mas, de forma discriminatória, limita o cálculo do valor do
benefício em um salário-mínimo legal.
A citada limitação imposta ao cálculo do seguro-desemprego da trabalhadora doméstica não deve
perpetrar nesse momento de pandemia no valor calculado quando empregadores domésticos
optarem pela redução da jornada ou pela suspensão do contrato nos termos da MP.
A inclusão do §5 º ao artigo 6º da MP 936 é medida que se impõem como forma de
reconhecimento constitucional da igualdade de todo os trabalhadores.

Deputado ROGÉRIO CORREIA
PT/MG

MPV 1045
00167

Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021

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.

EMENDA MODIFICATIVA

Altere-se a Medida Provisória nº 1.045 quanto ao artigo 11 para a seguinte redação:

Art. 11. As medidas de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou
de suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata esta Medida
Provisória serão implementadas:
I – preferencialmente por convenções coletiva de trabalho, para uniformidade de
tratamento no setor econômico;
II – por acordos coletivos aditivos às convenções coletivas de trabalho ou na ausência
de convenção coletiva de trabalho aplicável à empresa;
III - por meio de acordo individual, nos casos em que não houver disposição em
norma coletiva ou quando a entidade sindical laboral deixar de se manifestar no
prazo de 10 dias a contar da entrega da solicitação formal do empregador para
entidade representativa da categoria.
Parágrafo único. Nos casos da celebração de acordo individual conforme disposto
inciso III, caberá ao empregador no prazo de até 10 dias da celebração do referido
acordo encaminhar cópia para o respectivo sindicato representativo da categoria do
trabalhador.

JUSTIFICAÇÃO
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho
(art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que
incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º, caput), bem
como dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na negociação coletiva,
conforme art. 8º, VI.

Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º, IV).
Ocorre que, em razão do estado de calamidade pública instituído no Brasil, há a necessidade
de se adotar urgentes ações que possibilitem a manutenção do emprego e resguardem os
princípios e leis que protegem a relação empregatícia.
As entidades representativas, no uso de suas atribuições e, verificando a oportunidade e
conveniência administrativa, poderão anuir com acordos celebrados individualmente, no
sentido de possibilitar ao empregador e empregado a agil idade requerida para alguns casos.

Dep. XXXXX
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MPV 1045
00168

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

EMENDA DE PLENÁRIO Nº _______

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.

Dê-se ao inciso I do § 5º do art. 8º da MPV 1.045, de 2021 a seguinte
redação.
Art. 10 ...............................................................................................
..........................................................................................................
§ 2º A garantia provisória no emprego decorrente dos acordos de
redução proporcional de jornada e de salário ou de suspensão de
contrato de trabalho perdurará durante o período de redução de jornada
e salário ou suspensão do contrato, durante sua prorrogação e após o
mesmo período, quando restabelecida a jornada de trabalho e o salário
ou encerrada a suspensão temporária do contrato.

JUSTIFICAÇÃO
A alteração proposta do § 2º justifica-se para deixar clara a garantia de
emprego enquanto perdurar a redução proporcional de jornada e de salário ou de
suspensão de contrato de trabalho, quando houver prorrogação e por período
equivalente ao acordado para a redução ou a suspensão.
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A garantia no emprego, em tempos de pandemia, é medida que se impõe
e deve ser o objetivo precípuo da Medida Provisória.

Sala de Sessões, em

de

de 2021.

Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA
Solidariedade/SP
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MPV 1045
00169

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

EMENDA DE PLENÁRIO Nº _______

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.

Dê-se ao art. 12 da MPV 1.045, de 2021 a seguinte redação.
Art. 12. As medidas de que trata o art. 3º desta Lei serão implementadas
por meio de acordo individual escrito ou de negociação coletiva aos
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 2020,
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 anocalendário de 2020, 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 2 (duas) vezes o limite máximo dos benefícios
do Regime Geral de Previdência Social.
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JUSTIFICAÇÃO
A modificação do art. 12 restabelece as faixas salariais e as receitas
brutas das empresas previstas na Lei nº 14.020/2020 e, assim, prestigia a negociação
coletiva.
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos
coletivos de trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos
trabalhistas, permitindo que incrementem a condição social dos trabalhadores e das
trabalhadoras (art. 7º, caput), bem como dispõe ser obrigatória a participação das
entidades sindicais na negociação coletiva, conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à
dignidade humana, a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou
acordo coletivo (art. 7º, IV).
Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos
ditames da Constituição federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva, uma
vez que a previsão de acordos individuais viola a autonomia negocial coletiva
agredindo, primeiro, o sistema normativo que deve vincular todos os Poderes
Constituídos e, segundo a Convenção nº 98 da OIT, que equivale a norma de patamar
superior ao das medidas provisórias.
Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando
atualmente, não justifica a edição de normas que vão de encontro ao disposto na
Constituição federal, acarretando insegurança jurídica para os empregadores que
adotarem as medidas propostas e prejuízos ao obreiro, parte hipossuficiente da
relação de emprego.

Sala de Sessões, em

de

de 2021.

Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA
Solidariedade/SP
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MPV 1045
00170

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

EMENDA DE PLENÁRIO Nº _______

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.

Suprima-se o § 1º do art. 12 da MPV 1.045, de 2021.

JUSTIFICAÇÃO
A supressão prestigia a negociação coletiva.
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos
coletivos de trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos
trabalhistas, permitindo que incrementem a condição social dos trabalhadores e das
trabalhadoras (art. 7º, caput), bem como dispõe ser obrigatória a participação das
entidades sindicais na negociação coletiva, conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à
dignidade humana, a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou
acordo coletivo (art. 7º, IV).
Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos
ditames da Constituição federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva, uma
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vez que a previsão de acordos individuais viola a autonomia negocial coletiva
agredindo, primeiro, o sistema normativo que deve vincular todos os Poderes
Constituídos e, segundo a Convenção nº 98 da OIT, que equivale a norma de patamar
superior ao das medidas provisórias.
Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando
atualmente, não justifica a edição de normas que vão de encontro ao disposto na
Constituição federal, acarretando insegurança jurídica para os empregadores que
adotarem as medidas propostas e prejuízos ao obreiro, parte hipossuficiente da
relação de emprego.

Sala de Sessões, em

de

de 2021.

Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA
Solidariedade/SP
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MPV 1045
00171

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

EMENDA DE PLENÁRIO Nº _______

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.

Suprima-se o art. 17 da MPV 1.045, de 2021.

JUSTIFICAÇÃO
Prever a compensação automática de valores pagos indevidamente com
eventuais parcelas devidas de Benefício Emergencial referentes ao mesmo acordo ou
a acordos diversos ou com futuras parcelas de abono salarial ou de segurodesemprego prejudica o trabalhador, por erro do empregador ou do governo federal.

Sala de Sessões, em

de

de 2021.

Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA
Solidariedade/SP
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MPV 1045
00172

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

EMENDA DE PLENÁRIO Nº _______

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.

Suprima-se o § 4º do art. 23 da MPV 1.045, de 2021.

JUSTIFICAÇÃO
Prever que os recursos relativos ao benefício emergencial creditados,
mas não movimentados pelo trabalhador no prazo de cento e oitenta dias, contado da
data do depósito, retornem para a União é prejudicial ao trabalhador que esteja
impossibilitado de sacar os valores e mesmo sua família, em caso de seu falecimento .

Sala de Sessões, em

de

de 2021.

Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA
Solidariedade/SP
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MPV 1045
00173

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

EMENDA DE PLENÁRIO Nº _______

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.

Art. 1º Dê-se aos arts. 7º, 8º, 9º e 12 MPV 1.045, de 2021 a seguinte
redação:
Art. 7º ......................................................................................
..................................................................................................
II - pactuação, conforme o disposto nos art. 11 e art. 12, por convenção
coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho; e
III - na pactuação por convenção ou acordo coletivo, a redução da
jornada de trabalho e do salário somente poderá ser feita com os
seguintes percentuais:
..................................................................................................
Art. 8º .....................................................................................
§ 1º A suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada,
conforme o disposto nos art. 11 e art. 12, por convenção coletiva de
trabalho ou acordo coletivo de trabalho
§ 2º (suprimido)
..................................................................................................
Art. 9º ......................................................................................
§ 1º A ajuda compensatória mensal de que trata o caput:
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I - deverá ter o valor definido em negociação coletiva,
.............................................................................................
Art. 12. As medidas de que trata o art. 3º serão implementadas por meio
de negociação coletiva de trabalho aos empregados:
I - com salário igual ou inferior a R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais);
ou
II - com diploma de nível superior que percebam salário mensal igual ou
superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral
de Previdência Social.
§ 1º Para os empregados que não se enquadrem no disposto no caput,
as medidas de que trata o art. 3º somente poderão ser estabelecidas por
convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, inclusive no
seguintes casos:
....................................................................................................
§ 2º Para os empregados que se encontrem em gozo do benefício de
aposentadoria, a implementação das medidas de redução proporcional
de jornada de trabalho e de salário ou suspensão temporária do contrato
de trabalho por convenção ou acordo coletivo nas seguintes condições:
......................................................................................................
§ 3º Os atos necessários à pactuação das convenções e acordos
coletivos de que trata este artigo poderão ser realizados por meios
físicos ou eletrônicos.
.......................................................................................................
Art. 2º Suprima-se os seguintes artigos e parágrafos da Medida
Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021:
I - § 2º do art. 8º;
II - §§ 4º, 5º e 6º do art. 12;
Art. 3º Acrescente-se o seguinte art. 23-A à MPV 1.045, de 2021:
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Art. 23-A. O art. 477 da CLT passa a vigorar acrescido do § 1º-A:
“Art. 477. .........................................
§ 1º-A - O pedido de demissão ou recibo de quitação de rescisão, do
contrato de trabalho, só será válido quando feito com a assistência do
respectivo Sindicato.” (NR)
.
JUSTIFICAÇÃO
A modificação nos artigos da MP nº 1.045/2021 prestigia a negociação
coletiva e a participação dos sindicatos em momento essencial de defesa dos
trabalhadores e das trabalhadoras durante a pandemia.
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos
coletivos de trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos
trabalhistas, permitindo que incrementem a condição social dos trabalhadores e das
trabalhadoras (art. 7º, caput), bem como dispõe ser obrigatória a participação das
entidades sindicais na negociação coletiva, conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à
dignidade humana, a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou
acordo coletivo (art. 7º, IV).
Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos
ditames da Constituição federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva,
uma vez que a previsão de acordos individuais viola a autonomia negocial coletiva
agredindo, primeiro, o sistema normativo que deve vincular todos os Poderes
Constituídos e, segundo a Convenção nº 98 da OIT, que equivale a norma de patamar
superior ao das medidas provisórias.
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Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando
atualmente, não justifica a edição de normas que vão de encontro ao disposto na
Constituição federal, acarretando insegurança jurídica para os empregadores que
adotarem as medidas propostas e prejuízos ao obreiro, parte hipossuficiente da
relação de emprego.

Sala de Sessões, em

de

de 2021.

Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA
Solidariedade/SP

CÂMARA DOS DEPUTADOS

MPV 1045
00174

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

EMENDA DE PLENÁRIO Nº _______

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.

Dê-se o § 4º do art. 23 da MPV 1.045, de 2021 a seguinte redação:
Art. 23. ............................................................................................
.........................................................................................................
§ 4º Caso os recursos relativos ao benefício emergencial de que trata o
art. 5º, creditados nos termos do disposto no § 2º, não sejam
movimentados no prazo de cento e oitenta dias, contado da data do
depósito, o Ministério da Economia notificará o empregador, que terá
prazo de trinta dias para justificar a não movimentação e a situação do
trabalhador.
JUSTIFICAÇÃO
Prever que os recursos relativos ao benefício emergencial creditados,
mas não movimentados pelo trabalhador no prazo de cento e oitenta dias, contado da
data do depósito, retornem para a União é prejudicial ao trabalhador que esteja
impossibilitado de sacar os valores e mesmo sua família, em caso de seu falecimento .

Sala de Sessões, em

de

de 2021.
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Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA
Solidariedade/SP
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

EMENDA DE PLENÁRIO Nº _______

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.

Dê-se aos arts. 6º e 9º da MPV 1.045, de 2021 a seguinte redação.
Art. 6º O valor do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e
da Renda terá como base de cálculo o valor médio dos últimos três
salários pagos ao empregado, observadas as seguintes disposições:
I. Na hipótese de redução proporcional de jornada e salário, o benefício
será computado a partir das seguintes faixas salariais e montantes
compensatórios da diminuição de renda líquida:
a) Até 3 salários-mínimos, o Benefício Emergencial de Preservação do
Emprego e da Renda corresponderá a 100% da renda líquida reduzida;
b) De 3,01 salários-mínimos até 4 salários-mínimos, 95% renda líquida
reduzida;
c) De 4,01 salários-mínimos até 5 salários-mínimos, 90% da renda
líquida reduzida;
d) De 5,01 salários-mínimos até teto do Regime Geral de Previdência
Social, 80% da renda líquida reduzida;
e) Acima do teto do Regime Geral de Previdência Social, valor fixo de:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

1. para redução de jornada de 30%, R$870,05;
2. para redução de jornada de 50%: R$1.740,10;
3. para redução de jornada de 70%: R$ 2.436,14
II. Na hipótese de suspensão temporária do contrato de trabalho, o
benefício terá valor mensal equivalente a 100% (cem por cento) do valor
médio dos últimos três salários pagos ao trabalhador até o limite de 3
salários-mínimos.
§ 1º No caso de suspensão temporária do contrato de trabalho de
pessoas com salários superiores a 3 salários-mínimos, a diferença entre
o valor do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da
Renda e o limite de R$ 6.101,06 deverá ser complementada pelo
empregador por meio de abono, vale-alimentação ou outros tipos de
benefício negociados com as representações sindicais.
§ 2º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda
será pago ao empregado independentemente de:
I. cumprimento de qualquer período aquisitivo;
II. natureza e modalidade do contrato de trabalho;
III. tempo de vínculo empregatício; e
IV. número de salários recebidos.
§ 3º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda
não será devido ao empregado que esteja:
I. ocupando cargo ou emprego público, cargo em comissão de livre
nomeação e exoneração ou titular de mandato eletivo; ou
II. 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;
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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.
§ 4º O empregado com mais de um vínculo formal de emprego poderá
receber cumulativamente um Benefício Emergencial de Preservação 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, observado os limites do valor previsto no programa.
§ 5º Nos casos em que o cálculo do benefício emergencial resultar em
valores decimais, o valor a ser pago deverá ser arredondado para a
unidade inteira imediatamente superior.
........................................................................................................
Seção V
Das disposições comuns às medidas do Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda
Art. 9º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da
Renda deverá ser complementado com o pagamento, pelo empregador,
de ajuda compensatória mensal, em decorrência da redução de jornada
de trabalho e de salário ou da suspensão temporária de contrato de
trabalho de que trata esta Medida Provisória, até o teto de R$ 6.101,06,
se outro valor mais benéfico não for estipulado em norma coletiva.
§ 1º A ajuda compensatória mensal de que trata o caput:
I. deverá complementar o valor líquido recebido pelo trabalhador
superior aos três salários-mínimos até o limite de R$ 6.101,06, por meio
de abono, vale-alimentação

ou refeição, ou demais benefícios

negociados em acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho;
II. terá natureza indenizatória;
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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 Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço - FGTS, instituído pela Lei nº 8.036, de 11 de maio
de 1990, e pela Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015; e
VI. 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.
§ 2º Na hipótese de redução proporcional de jornada e de salário, a
ajuda compensatória prevista no caput não integrará o salário devido
pelo empregador e observará o disposto no § 1º.
§ 3º Ao empregador inscrito no programa e que observe as regras desta
medida provisória na preservação de emprego e renda, será concedida
linha de crédito especial e subsidiada, para manutenção e incremento
da folha de pagamento de salários, seja no período de ausência de
funcionamento ou parcial funcionamento da atividade econômica, seja
no período de retomada das atividades após o fim da calamidade
pública,

conforme regramento a ser definido pelo Ministério da

Economia e com recursos do Tesouro Nacional.

JUSTIFICAÇÃO
A crise sanitária mundial impõe desafios para toda a sociedade
brasileira, mas a capacidade de combater a Covid-19 e os efeitos decorrentes da
pandemia e de seu enfrentamento variam conforme o estrato social e econômico da
população. Por isso, é imprescindível as medidas governamentais tomem em conta a
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realidade nacional e se orientem pelo objetivo fundamental da República de reduzir a
desigualdade social. Desse modo, propõe-se que o critério de fixação do Benefício
Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda seja variável conforme o
rendimento mensal do trabalhador e da trabalhadora afetada pela redução da jornada
e salário ou suspensão do contrato de trabalho, de modo que os ônus da crise
sanitária sejam suportados solidária e equanimemente por toda a sociedade.
Analisando as políticas de preservação de empregos e renda em vários
países Europeus, entre as medidas de enfrentamento dos impactos negativos do
isolamento social, que é necessário para o combate ao Covid-19, destaca-se a
garantia de remuneração integral ou quase integral. Essa proteção é mais efetiva do
que a proposta no Brasil pela MP 1.045/2021, especialmente tendo em vista o poder
aquisitivo dos salários nacionais, a rede de serviços públicos mais estruturadas, o
menor peso de tarifas de energia elétrica, água e telefone e de despesas de transporte
no rendimento das pessoas que trabalham. Por isso, cabe discutir a elevação da taxa
de reposição no programa brasileiro.
Em estudo divulgado recentemente pela Fundação Hans Boeckler, da
Alemanha, de 15 países europeus, quatro pagam 100% do salário perdido. Na Suécia,
varia de 92,5% a 96%, em quatro países é de 80%, em três é de 70%, em Portugal,
de 66,6% e na Alemanha, de 60% ou 67%. Em contraste, no Brasil, a proposta
apresentada no texto original da MP 936/2020 apresenta taxa de reposição se
aproxima dos patamares desses países apenas para menores.
Aqui no Brasil, os salários são claramente menores do que os menores
salários europeus e não asseguram, em seus valores integrais, padrão de vida
satisfatório para a população brasileira. O valor do salário mínimo necessário,
conforme cálculo do DIEESE está em R$ 4.483,020.
Nesse sentido, para garantir a proteção adequada aos trabalhadores e
às trabalhadoras brasileiras, propomos a readequação dos valores pagos a título de
Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda apresentada na
presente emenda.

Sala de Sessões, em

de

de 2021.
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Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA
Solidariedade/SP
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

EMENDA DE PLENÁRIO Nº _______

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.

Inclua-se o seguinte parágrafo único ao art. 4º da MPV 1.045, de
2021.
Art. 4º ...............................................................................................
Parágrafo único. O Ministério da Economia divulgará semanalmente,
por meio eletrônico, as informações detalhadas sobre os acordos
firmados, com o número de empregados e empregadores beneficiados,
bem como divulgará o quantitativo de demissões e admissões mensais
realizados no País

JUSTIFICAÇÃO
O acréscimo do parágrafo único restabelece o disposto na Lei nº 14.020,
de 2020, e visa garantir a transparência do Programa e a fiscalização do uso do
dinheiro público.

Sala de Sessões, em

de

de 2021.
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Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA
Solidariedade/SP
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

EMENDA DE PLENÁRIO Nº _______

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.

Dê-se ao caput do art. 16 da MPV 1.045, de 2021 a seguinte redação:
Art. 16. O disposto neste Capítulo aplica-se a todos os contratos de
trabalho, independentemente da data de sua celebração.
................................................................................................

JUSTIFICAÇÃO
A modificação do art. 16 garante maior abrangência ao Programa.
Restringir sua aplicação apenas aos contratos celebrados até a data de publicação da
Medida Provisória não garante o emprego e renda das trabalhadoras e dos
trabalhadores brasileiros e fere o princípio da isonomia, ainda mais considerando-se
o momento de pandemia e crise econômica.

Sala de Sessões, em

de

de 2021.
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Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA
Solidariedade/SP
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MED ID A PROVISÓRIA Nº 1.405, D E 27 D E AB RIL D E 2021

Institui o Novo Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe
sobre

medidas

enfrentamento

complementares
das

para

consequências

o
da

emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (covid19) no âmbito das relações de trabalho.

EMEND A AD ITIVA Nº

Acrescente-se inciso no parágrafo 1º do artigo 6º da Medida Provisória nº 1.045, de 2021, e
renumere-se:
Art. 6º. O valor do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda terá
como base de cálculo o valor mensal do seguro-desemprego a que o empregado teria
direito, nos termos do art. 5º da Lei nº 7.998, de 1990, observadas as seguintes
disposições:
(...)
§ 1º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda será pago ao
empregado independentemente de:
I - cumprimento de qualquer período aquisitivo;
II – natureza e modalidade do vínculo empregatício;
III - tempo de vínculo empregatício; e
IV - número de salários recebidos.

JUSTIFIC AÇ ÃO

A inclusão de inciso visa explicitar o âmbito de aplicação do Benefício Emergencial
de Preservação do Emprego e da Renda, garantindo renda para todas as pessoas que, em função da
crise emergencial sanitária, tiveram redução de jornada e salarial ou suspensão do contrato de
trabalho. A exemplo das pessoas contratadas sob a modalidade de prazo determinado e os
empregados e empregadas domésticas.

Sala da Comissão, em

D ep. Carlos Veras
PT/PE

de

de 2021.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 2021
(Do Senhor EDUARDO COSTA)

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.

EMENDA Nº

Dê-se ao § 6º do art. 8º da Medida Provisória nº 1.045, de 2021,
a seguinte redação:
“Art. 8º .........................................................................................:
......................................................................................................
§ 6º A empresa que tiver auferido, no ano-calendário de 2020,
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 30% (trinta por cento) do valor
do salário do empregado, durante o período de suspensão
temporária do contrato de trabalho pactuado, observado o
disposto neste artigo e no art. 9º.
...................................................................................................”

2

JUSTIFICAÇÃO
Trata-se de medida de justiça para com os empresários alterar
o ano base de 2019 para 2020, considerando que a crise sanitária e econômica
decorrente da pandemia da covid-19 provocou uma crise de extrema magnitude,
com impactos sobre a sociedade, a economia e o trabalho, com perdas de vidas
e empregos, fechamento de empresas e com redução no faturamento de
milhares de empresas no País.

Estabelecimentos que em 2019 se enquadravam nesse valor de
receita bruta superior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais),
tiveram perdas expressivas, alcançando, dependendo do segmento, até 75% do
faturamento em 2020, na comparação com 2019, fato que justifica a mudança
proposta.

Sala da Comissão, em 30 de abril de 2021.

Deputado EDUARDO COSTA
PTB/PA
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DEPUTADO F EDERAL JOÃO DANIEL PT/SE
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Medida Provisória nº 1.045, de 2021
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.
EMENDA MODIFICATIVA Nº
Acrescente-se inciso no parágrafo 1º do artigo 6º da Medida Provisória nº 1.045, de 2021, e
renumere-se:
Art. 6º. O valor do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda terá como
base de cálculo o valor mensal do seguro-desemprego a que o empregado teria direito, nos
termos do art. 5º da Lei nº 7.998, de 1990, observadas as seguintes disposições:
(...)
§ 1º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda será pago ao
empregado independentemente de:
I - cumprimento de qualquer período aquisitivo;
II – natureza e modalidade do vínculo empregatício;
III - tempo de vínculo empregatício; e
IV - número de salários recebidos.
JUSTIFICAÇÃO
A inclusão de inciso visa explicitar o âmbito de aplicação do Benefício Emergencial de
Preservação do Emprego e da Renda, garantindo renda para todas as pessoas que, em função
da crise emergencial sanitária, tiveram redução de jornada e salarial ou suspensão do contrato
de trabalho. Como, por exemplo, aquelas pessoas contratadas sob a modalidade de prazo
determinado e os empregados e empregadas domésticas.
Sala das Sessões, em 30 de abril de 2021.

João Daniel
Deputado Federal (PT-SE)

Câmara dos Deputados │Anexo IV – 6° andar - Gabinete 605 - 70160900 - Brasília DF
Tel: (61) 3215-5605 - Fax: (61) 3215-2605│E-mail: dep.joaodaniel@camara.gov.br
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EMENDA MODIFICATIVA Nº
(À Medida Provisória 1.045, de 2021)
Modifique-se a redação dos artigos 6º e 9º da Medida Provisória nº 1.045, de 2021:
Art. 6º O valor do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda terá
como base de cálculo o valor médio dos últimos três salários pagos ao empregado,
observadas as seguintes disposições:
I. Na hipótese de redução proporcional de jornada e salário, o benefício será
computado a partir das seguintes faixas salariais e montantes compensatórios da
diminuição de renda líquida:
a) Até 3 salários-mínimos, o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da
Renda corresponderá a 100% da renda líquida reduzida;
b) De 3,01 salários-mínimos até 4 salários-mínimos, 95% renda líquida reduzida;
c) De 4,01 salários-mínimos até 5 salários-mínimos, 90% da renda líquida reduzida;
d) De 5,01 salários-mínimos até teto do Regime Geral de Previdência Social, 80% da
renda líquida reduzida;
e) Acima do teto do Regime Geral de Previdência Social, valor fixo de:
i) para redução de jornada de 30%, R$870,05;
ii) para redução de jornada de 50%: R$1.740,10;
iii) para redução de jornada de 70%: R$ 2.436,14
II. Na hipótese de suspensão temporária do contrato de trabalho, o benefício terá valor
mensal equivalente a 100% (cem por cento) do valor médio dos últimos três salários
pagos ao trabalhador até o limite de 3 salários-mínimos.
§ 1º No caso de suspensão temporária do contrato de trabalho de pessoas com salários
superiores a 3 salários-mínimos, a diferença entre o valor do Benefício Emergencial
de Preservação do Emprego e da Renda e o limite de R$ 6.101,06 deverá ser
complementada pelo empregador por meio de abono, vale-alimentação ou outros tipos
de benefício negociados com as representações sindicais.
§ 2º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda será pago ao
empregado independentemente de:
I. cumprimento de qualquer período aquisitivo;
II. natureza e modalidade do contrato de trabalho;
III. tempo de vínculo empregatício; e
IV. número de salários recebidos.
§ 3º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda não será devido
ao empregado que esteja:
I. ocupando cargo ou emprego público, cargo em comissão de livre nomeação e
exoneração ou titular de mandato eletivo; ou
II. 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.
§ 4º O empregado com mais de um vínculo formal de emprego poderá receber
cumulativamente um Benefício Emergencial de Preservação 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, observado os limites do valor
previsto no programa.
§ 5º Nos casos em que o cálculo do benefício emergencial resultar em valores
decimais, o valor a ser pago deverá ser arredondado para a unidade inteira
imediatamente superior.
................................................
Seção V
Das disposições comuns às medidas do Programa Emergencial de Manutenção do
Emprego e da Renda
Art. 9º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda deverá ser
complementado com o pagamento, pelo empregador, de ajuda compensatória mensal,
em decorrência da redução de jornada de trabalho e de salário ou da suspensão
temporária de contrato de trabalho de que trata esta Medida Provisória, até o teto de
R$ 6.101,06, se outro valor mais benéfico não for estipulado em norma coletiva.
§ 1º A ajuda compensatória mensal de que trata o caput:
I. deverá complementar o valor líquido recebido pelo trabalhador superior aos três
salários-mínimos até o limite de R$ 6.101,06, por meio de abono, vale-alimentação ou
refeição, ou demais benefícios negociados em acordo coletivo ou convenção coletiva
de trabalho;
II. terá natureza indenizatória;
III. não integrará a base de cálculo do imposto sobre a renda retido na fonte ou da
declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda da pessoa física do empregado;
IV. não integrará a base de cálculo da contribuição previdenciária e dos demais
tributos incidentes sobre a folha de salários;
V. não integrará a base de cálculo do valor devido ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS, instituído pela Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e pela Lei
Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015; e
VI. 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.
§ 2º Na hipótese de redução proporcional de jornada e de salário, a ajuda
compensatória prevista no caput não integrará o salário devido pelo empregador e
observará o disposto no § 1º.
§ 3º Ao empregador inscrito no programa e que observe as regras desta medida
provisória na preservação de emprego e renda, será concedida linha de crédito especial
e subsidiada, para manutenção e incremento da folha de pagamento de salários, seja
no período de ausência de funcionamento ou parcial funcionamento da atividade
econômica, seja no período de retomada das atividades após o fim da calamidade

pública, conforme regramento a ser definido pelo Ministério da Economia e com
recursos do Tesouro Nacional.

JUSTIFICAÇÃO

A crise sanitária mundial impõe desafios para toda a sociedade brasileira, mas a
capacidade de combater a Covid-19 e os efeitos decorrentes da pandemia e de seu
enfrentamento variam conforme o estrato social e econômico da população. Por isso, é
imprescindível as medidas governamentais tomem em conta a realidade nacional e se orientem
pelo objetivo fundamental da República de reduzir a desigualdade social. Desse modo, propõese que o critério de fixação do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda
seja variável conforme o rendimento mensal do trabalhador e da trabalhadora afetada pela
redução da jornada e salário ou suspensão do contrato de trabalho, de modo que os ônus da crise
sanitária sejam suportados solidária e equanimemente por toda a sociedade.
Analisando as políticas de preservação de empregos e renda em vários países Europeus,
entre as medidas de enfrentamento dos impactos negativos do isolamento social, que é
necessário para o combate ao Covid-19, destaca-se a garantia de remuneração integral ou quase
integral. Essa proteção é mais efetiva do que a proposta no Brasil pela MP 1.045/2021,
especialmente tendo em vista o poder aquisitivo dos salários nacionais, a rede de serviços
públicos mais estruturadas, o menor peso de tarifas de energia elétrica, água e telefone e de
despesas de transporte no rendimento das pessoas que trabalham. Por isso, cabe discutir a
elevação da taxa de reposição no programa brasileiro.
Em estudo divulgado recentemente pela Fundação Hans Boeckler, da Alemanha, de 15
países europeus, quatro pagam 100% do salário perdido. Na Suécia, varia de 92,5% a 96%, em
quatro países é de 80%, em três é de 70%, em Portugal, de 66,6% e na Alemanha, de 60% ou
67%. Em contraste, no Brasil, a proposta apresentada no texto original da MP 936/2020
apresenta taxa de reposição se aproxima dos patamares desses países apenas para menores.
Aqui no Brasil, os salários são claramente menores do que os menores salários europeus e
não asseguram, em seus valores integrais, padrão de vida satisfatório para a população
brasileira. O valor do salário-mínimo necessário, conforme cálculo do DIEESE está em R$
4.483,020.
Nesse sentido, para garantir a proteção adequada aos trabalhadores e às trabalhadoras
brasileiras, propomos a readequação dos valores pagos a título de Benefício Emergencial de
Preservação do Emprego e da Renda apresentada na presente emenda.

Deputado ROGÉRIO CORREIA
PT/MG

MPV 1045
00182

Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021

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.

EMENDA MODIFICATIVA
Modifique-se o caput e incisos do artigo 12 da MP nº 1.045 para a seguinte redação:

Art. 12. As medidas de que trata o art. 3º desta Lei serão implementadas por meio de
acordo individual escrito ou de negociação coletiva aos 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 2020, 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 2020, 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 2 (duas) vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de
Previdência Social.

JUSTIFICAÇÃO
A modificação do art. 12 restabelece as faixas salariais e as receitas brutas das
empresas previstas na Lei nº 14.020/2020 e, assim, prestigia a negociação coletiva.
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de
trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo
que incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º, caput), bem
como dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na negociação coletiva,
conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade
humana, a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º,
IV).
Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos ditames da
Constituição federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva, uma vez que a previsão de
acordos individuais viola a autonomia negocial coletiva agredindo, primeiro, o sistema

normativo que deve vincular todos os Poderes Constituídos e, segundo a Convenção nº 98 da
OIT, que equivale a norma de patamar superior ao das medidas provisórias.
Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando atualmente, não
justifica a edição de normas que vão de encontro ao disposto na Constituição federal,
acarretando insegurança jurídica para os empregadores que adotarem as medidas propostas e
prejuízos ao obreiro, parte hipossuficiente da relação de emprego.

Deputado ROGÉRIO CORREIA
PT/MG

MPV 1045
00183

Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021

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.

EMENDA MODIFICATIVA

Modifique-se o artigo 16 da MP nº 1.045 para a seguinte redação:

Art. 16. O disposto neste Capítulo aplica-se a todos os contratos de trabalho,
independentemente da data de sua celebração.

JUSTIFICAÇÃO

A modificação do art. 16 garante maior abrangência ao Programa. Restringir sua
aplicação apenas aos contratos celebrados até a data de publicação da Medida Provisória não
garante o emprego e renda das trabalhadoras e dos trabalhadores brasileiros e fere o princípio da
isonomia, ainda mais considerando-se o momento de pandemia e crise econômica.

Deputado ROGÉRIO CORREIA
PT/MG

MPV 1045
00184

Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021

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.

EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se o artigo 17 da MP nº 1.045/2021.

JUSTIFICAÇÃO
Prever a compensação automática de valores pagos indevidamente com eventuais
parcelas devidas de Benefício Emergencial referentes ao mesmo acordo ou a acordos diversos
ou com futuras parcelas de abono salarial ou de seguro-desemprego prejudica o trabalhador, por
erro do empregador ou do governo federal.
Deputado ROGÉRIO CORREIA
PT/MG

MPV 1045
00185

Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021

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.

EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se o parágrafo 4º do artigo 23 da MP nº 1.045/2021.

JUSTIFICAÇÃO
Prever que os recursos relativos ao benefício emergencial creditados, mas não
movimentados pelo trabalhador no prazo de cento e oitenta dias, contado da data do depósito,
retornem para a União é prejudicial ao trabalhador que esteja impossibilitado de sacar os valores
e mesmo sua família, em caso de seu falecimento.
Deputado ROGÉRIO CORREIA
PT/MG

MPV 1045
00186

Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021

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.

EMENDA MODIFICATIVA

Modifique-se o parágrafo 4º do artigo 23 da MP nº 1.045 para a seguinte redação:

§ 4º Caso os recursos relativos ao benefício emergencial de que trata o art. 5º,
creditados nos termos do disposto no § 2º, não sejam movimentados no prazo de
cento e oitenta dias, contado da data do depósito, o Ministério da Economia
notificará o empregador, que terá prazo de trinta dias para justificar a não
movimentação e a situação do trabalhador.

JUSTIFICAÇÃO

Prever que os recursos relativos ao benefício emergencial creditados, mas não
movimentados pelo trabalhador no prazo de cento e oitenta dias, contado da data do depósito,
retornem para a União é prejudicial ao trabalhador que esteja impossibilitado de sacar os valores
e mesmo sua família, em caso de seu falecimento.

Deputado ROGÉRIO CORREIA
PT/MG

MPV 1045
00187

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

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.
EMENDA MODIFICATIVA

Modifica os incisos II e III do art. 7º da MP 1045/2021 para o seguinte texto:
Art. 7º ...
I - .........................................................................................................................
II - pactuação, conforme o disposto nos art. 11 e art. 12, por convenção coletiva de
trabalho ou acordo coletivo de trabalho;
III - a redução da jornada de trabalho e do salário somente poderá ser feita com os
seguintes percentuais:

JUSTIFICAÇÃO
Deve ser alterado o texto do Art. 7º da MP 1045.2021, que dispõe que a
redução proporcional da jornada de trabalho e de salário de seus empregados
pode ser pactuada por acordo individual escrito entre empregado e empregador.
As relações coletivas de trabalho têm como principais atores os sindicatos
de trabalhadores e as empresas e suas representações sindicais, que
personificam as vicissitudes setoriais da economia e representam os interesses
da categoria instrumentalizados essencialmente nos acordos e convenções
coletivas de trabalho.
Por essa razão, a Constituição da República não apenas assegurou o
reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, inciso
XXVI), mas também estabeleceu a obrigatoriedade da participação dos sindicatos
nas negociações coletivas de trabalho (art. 8º VI).
Em meio à maior crise sanitária do Século XXI, o fomento à negociação
coletiva como instrumento para adoção do Programa Emergencial de Manutenção
do Emprego e da Renda, que dispõe sobre medidas trabalhistas complementares
para enfrentamento do estado de calamidade pública e da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19) é,

indubitavelmente, um mecanismo que não pode ser descartado para fins de
atingimento de soluções criadas pelo estado.
É dizer que é a norma coletiva, com as duas partes negociando, quem vai
conseguir o equilíbrio necessário entre as possíveis medidas, desde a paralisação
total de uma atividade e o seu restabelecimento, com as reduções de jornadas e
salários. Pode ser a medida ideal diante da necessidade de combate ao vírus,
preservação de direitos sociais e a manutenção da economia.
Na contramão desta via jurídica, social e econômica de autocomposição de
litígios e pacificação de conflitos, a MP 1045, na redação do art. 7º, a um só
tempo, desestimula a negociação coletiva, facultando aos empregadores a
pactuação individual, bem como afronta diretamente o comando constitucional
que determina a obrigatoriedade da participação dos sindicatos nas negociações
coletivas e seus instrumentos normativos resultantes.
A Constituição de 1988 prevê como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art.
7º, IV). Evidencia-se, assim, que o dispositivo viola a autonomia negocial coletiva
agredindo, primeiramente, o sistema normativo que deve vincular todos os
Poderes Constituídos e também a Convenção nº 98 da OIT, que equivale à norma
de patamar superior ao das medidas provisórias.
É importante ressaltar que a Constituição promove, ainda, o reconhecimento
das convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas
fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que incrementem a condição
social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º, caput). Portanto, em
autêntico diálogo das fontes normativas, a prevalência de acordos individuais ou
de acordos coletivos depende da melhor realização da finalidade de avanço
social. Medida Provisória não pode eliminar, alterar ou desprezar a lógica desse
diálogo das fontes jurídicas, que ocorre, aliás, em outros campos do direito.
Tal medida acaba por direcionar o trabalhador para acordos individuais sem
a adequada representação e assistência dos sindicatos profissionais, atribuindo à
parte mais fraca na relação o tensionamento da relação de trabalho.
Com isso, a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário deve
ser objeto de acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, com a
participação obrigatória do sindicato da categoria profissional.
Sala da Comissão, em 30 de abril de 2021.
Deputada ERIKA KOKAY – PT/DF

MPV 1045
00188

SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Rogério Carvalho
EMENDA Nº

- PLEN

(à MPV nº 1.045, de 2021)
Supressiva
Dê-se nova redação à Medida Provisória nos termos dos itens 1 e 2 a
seguir.
Item 1 – Suprima-se do § 2º do art. 7º da Medida Provisória nº 1.045, de
2021, a expressão “observadas as disponibilidades orçamentárias”.

Item 2 – Suprima-se do § 7º do art. 8º da Medida Provisória nº 1.045, de
2021, a expressão “observadas as disponibilidades orçamentárias”.

JUSTIFICAÇÃO

Em sentido similar à alteração que pretendemos realizar, a Lei nº
14.020, de 2020, não condiciona a prorrogação do prazo previsto para o
Programa Emergencial à necessidade de disponibilidades orçamentárias.
Ora, havendo necessidade, impõe-se que o Poder Executivo
realize a abertura de crédito orçamentário, não podendo utilizar a falta de
disponibilidade como pretexto para a não prorrogação do Programa.

Sala das Sessões,

Senador Rogério Carvalho
PT – SE

MPV 1045
00189

SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Rogério Carvalho
EMENDA Nº

- PLEN

(à MPV nº 1.045, de 2021)
Modificativa

Dê-se ao §5º do art. 5º da Medida Provisória nº 1.045/2021 a seguinte
redação:

Art. 5º .............................................................................................. .
§ 5º As notificações e as comunicações referentes ao Benefício
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda poderão
ser realizadas também por meio digital, mediante ciência do
interessado, cadastramento em sistema próprio e utilização de
certificado digital ICP-Brasil ou uso de login e senha, conform e
estabelecido em ato do Ministério da Economia.

JUSTIFICAÇÃO

A redação original do § 5º do art. 5º da Medida Provisória permite que o
Ministério da Economia realize notificações exclusivamente por meio digital.
Pretendemos,

com

esta

modificação

sugerida,

substituir

o

termo

“exclusivamente” por “também”.
Essa alteração é necessária porque a previsão de exclusividade da via digital
não nos parece adequada, pois no país há um quantitativo muito grande de pessoas
que, por uma série de fatores, não possuem acesso aos meios digitais. Portanto, é
preciso que a utilização do formato digital seja uma possibilidade, e não uma
imposição do Poder Público aos brasileiros.
Sala das Sessões,

Senador Rogério Carvalho
PT – SE

MPV 1045
00190

SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Rogério Carvalho
EMENDA Nº

- PLEN

(à MPV nº 1.045, de 2021)
Modificativa

Dê-se ao § 5º do art. 6º da Medida Provisória nº 1.045/2021 a seguinte
redação:

Art. 6º ...........................................................................................
§ 5º O empregado com contrato de trabalho intermitente a
que se refere o § 3º do art. 443 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, faz
jus ao Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e
da Renda pelo período de 3 (três) meses.

JUSTIFICAÇÃO

O texto do § 5º do art. 6º da Medida Provisória revela-se inadequado, ao
dispor que o empregado com contrato de trabalho intermitente não fará jus ao
Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Desse modo,
propomos sua modificação.
Importa salientar que o art. 18 da Lei nº 14.020, de 2020, contém previsão
de que esses trabalhadores tenham direito ao benefício. Por essa razão, impõese que essa possibilidade também seja contemplada na lei de conversão desta
Medida Provisória. Do contrário, haverá inegável retrocesso e restará ameaçada
a preservação dos empregos e da renda desses trabalhadores.
Sala das Sessões,

Senador Rogério Carvalho
PT – SE

MPV 1045
00191

SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Rogério Carvalho
EMENDA Nº

- PLEN

(à MPV nº 1.045, de 2021)
Aditiva
Acrescente-se o seguinte art. 19 à Medida Provisória nº 1.045, de 2021,
renumerando-se os demais artigos:

Art. 19. A dispensa sem justa causa do empregado pessoa
com deficiência será vedada até a declaração oficial do
término da emergência de saúde pública no Brasil
decorrente do coronavírus (covid-19).

JUSTIFICAÇÃO

Neste grave e triste momento em que nos encontramos, é necessário
proteger os empregos das pessoas com deficiência, que são no total cerca de
45 milhões de pessoas em nosso país.
Com efeito, a Lei nº 14.020, de 2020, contém dispositivo similar, no qual
nos inspiramos para redigir esta emenda. Entendemos ser necessário preservar
as pessoas com deficiência da dispensa sem justa causa, como maneira de
protegê-las num instante de fragilidade social e econômica do país, em que há
enormes dificuldades, inclusive, de recolocação profissional.

Sala das Sessões,

Senador Rogério Carvalho
PT – SE

MPV 1045
00192

SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Rogério Carvalho
EMENDA Nº

- PLEN

(à MPV nº 1.045, de 2021)
Aditiva

Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao art. 4º da Medida Provisória
nº 1.045, de 2021:

Art. 4º ...........................................................................................
Parágrafo único. O Ministério da Economia divulgará
semanalmente, por meio eletrônico, as informações
detalhadas sobre os acordos firmados, com o número de
empregados e empregadores beneficiados, bem como
divulgará o quantitativo de demissões e admissões mensais
realizados no País.

JUSTIFICAÇÃO

O texto do dispositivo que pretendemos acrescer à Medida Provisória nº
1.045, de 2021, consta na Lei nº 14.020, de 6 de julho de 2020 (lei de conversão
da Medida Provisória nº 936, de 2020).
Como medida de transparência, entendemos ser essencial que se realize
a divulgação de informações detalhadas sobre os acordos firmados, quantidade
de beneficiados, demissões e admissões realizadas no País. Tal providência
permite que os cidadãos e o Poder Legislativo realizem o acompanhamento dos
benefícios gerados pela Medida Provisória e verifiquem com maior facilidade a
situação do mercado de trabalho nacional.

Sala das Sessões,

Senador Rogério Carvalho

SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Rogério Carvalho
PT – SE

MPV 1045
00193

SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Rogério Carvalho
EMENDA Nº

- PLEN

(à MPV nº 1.045, de 2021)
Aditiva
Dê-se nova redação à Medida Provisória nos termos dos itens 1 e 2 a
seguir.
Item 1 – Acrescente-se o seguinte inciso I ao § 1º do art. 7º da Medida
Provisória nº 1.045, de 2021, renumerando-se os demais incisos:

I – declaração oficial do término da emergência e saúde
pública no Brasil decorrente do coronavírus (covid-19).

Item 2 – Acrescente-se o seguinte inciso I ao § 4º do art. 8º da Medida
Provisória nº 1.045, de 2021, renumerando-se os demais incisos:

I – declaração oficial do término da emergência e saúde
pública no Brasil decorrente do coronavírus (covid-19).

JUSTIFICAÇÃO

Seguindo a trilha do disposto na Lei nº 14.020, de 2020, é necessário
prever que a suspensão do contrato de trabalho e a redução proporcional de
jornada e de salário sejam medidas que se encerrem com a declaração oficial
do término da atual emergência de saúde pública.
Dessa forma, a hipótese acima mencionada deve ser acrescida ao texto
da Medida Provisória, fornecendo maior segurança jurídica aos empregados e
empregadores, e conferindo maior completude ao rol de situações já elencadas.

Sala das Sessões,

SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Rogério Carvalho
Senador Rogério Carvalho
PT – SE

MPV 1045
00194

MED ID A PROVISÓRIA Nº 1.405, D E 27 D E AB RIL D E 2021

Institui o Novo Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe
sobre

medidas

enfrentamento

complementares
das

para

consequências

o
da

emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (covid19) no âmbito das relações de trabalho.

Dê-se ao artigo 4º da MP nº 1.045/2021 a seguinte redação:

Art. 4º Compete ao Ministério da Economia, após consulta ao Conselho Nacional do
Trabalho, coordenar, executar, monitorar e avaliar o Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e editar normas complementares necessárias à sua
execução.
JUSTIFIC AÇ ÃO

O acréscimo de consulta ao Conselho Nacional do Trabalho visa garantir que o órgão,
restabelecido pelo próprio governo em 30 de julho de 2019, por meio do Decreto nº 9.944, participe
das políticas e ações relativas às relações de trabalho. A composição tripartite do Conselho garante
que todos os atores sociais participem da tomada de decisões em momento grave de pandemia , de
acordo com os ditames estabelecidos pela Organização Internacional do Trabalho.

Sala da Comissão, em

D ep. C arlos Veras
PT/PE

de

de 2021.

MPV 1045
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Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021

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 (covid19) no âmbito das relações de trabalho.
EMENDA ADITIVA

Altere-se a Medida Provisória nº 936, incluindo-se o § 5 º ao artigo 6º:

Art. 6º 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, nos termos do disposto no art. 5º da Lei nº 7.998, de 1990, observadas as
seguintes disposições:
(...)
§ 5º Aplica-se o artigo 5º da Lei nº 7.998, de 1990, como base de cálculo do valor do
Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda para a categoria dos
trabalhadores domésticos.

JUSTIFICAÇÃO
A categoria doméstica, em sua grande maioria formada por mulheres, reconhecida por sua
grade vulnerabilidade, foi drasticamente afetada com a crise da pandemia, tanto em termos de
saúde como pelo grande número de demissões.
No entanto, domésticas contratadas com valor maior que o salário-mínimo, se tiverem seus
contratos de trabalho suspensos ou jornada e salário reduzidos, serão prejudicadas pela
limitação imposta pelo artigo 6º da Lei nº 10.208/2001, que assegura o recebimento do segurodesemprego nos termos da Lei nº 7.998, de 1990, mas, de forma discriminatória, limita o cálculo
do valor do benefício em um salário-mínimo legal.
A citada limitação imposta ao cálculo do seguro-desemprego da trabalhadora doméstica não
deve perpetrar nesse momento de pandemia no valor calculado quando empregadores
domésticos optarem pela redução da jornada ou pela suspensão do contrato nos termos da MP.
A inclusão do §5 º ao artigo 6º da MP 936 é medida que se impõem como forma de
reconhecimento constitucional da igualdade de todo os trabalhadores.

Sala das Comissões,
Senador Paulo Paim

MPV 1045
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 2021
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.

EMENDA Nº
Dê-se ao art. 4º, da Medida Provisória nº 1.045, de 2021, a seguinte
redação:
“Art. 4º Compete ao Ministério da Economia coordenar, executar
monitorar e editar normas complementares necessárias à execução; e à Casa
Civil da Presidência da República avaliar o Novo Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda.”

Justificação
A Medida Provisória 1.045 de 2021 cria o Novo Programa Emergencial
de Manutenção do emprego e da Renda e, corretamente, atribui ao Ministério
da Economia a competência de coordenar, executar, monitorar e editar normas
complementares à execução do programa.
No entanto, comete o erro de entregar ao mesmo órgão que executa a
tarefa de avaliar os impactos e resultados do referido programa.
Trata-se de um erro básico, pois para que a avaliação de uma política
pública seja minimamente efetiva, necessário se faz que essa avaliação seja
isenta, o que só é possível se feita por um órgão diverso daquele que executa
a ação governamental.
Tanto é assim que a própria lei que estabelece a organização básica dos
órgãos da Presidência da República, a Lei 13.844, de 2019, atribui à Casa Civil
da Presidência da República “a avaliação e o monitoramento da ação
governamental e da gestão dos órgãos e das entidades da administração
pública federal”.

A presente Emenda meramente devolve à Casa Civil a atribuição que
lhe pertence, além de fechar a equação da boa gestão pública separando
execução de avaliação.
Pelas razões expostas, pedimos o apoio dos nobres pares para nossa
emenda.
Sala das Reuniões,

de abril de 2021.

Deputado Alex Manente
CIDADANIA/SP

CÂMARA DOS DEPUTADOS
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

EMENDA DE PLENÁRIO Nº _______

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.

Dê-se ao art. 11 da MPV 1.045, de 2021 a seguinte redação.
Art. 11. As medidas de redução proporcional de jornada de trabalho e
de salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho de que
trata esta Medida Provisória deverão ser celebradas por meio de
negociação coletiva, observado o disposto no § 1º e nos art. 7º e art. 8º.

JUSTIFICAÇÃO
A modificação do art. 11 prestigia a negociação coletiva.
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos
coletivos de trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos
trabalhistas, permitindo que incrementem a condição social dos trabalhadores e das
trabalhadoras (art. 7º, caput), bem como dispõe ser obrigatória a participação das
entidades sindicais na negociação coletiva, conforme art. 8º, VI.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à
dignidade humana, a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou
acordo coletivo (art. 7º, IV).
Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos
ditames da Constituição federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva, uma
vez que a previsão de acordos individuais viola a autonomia negocial coletiva
agredindo, primeiro, o sistema normativo que deve vincular todos os Poderes
Constituídos e, segundo a Convenção nº 98 da OIT, que equivale a norma de patamar
superior ao das medidas provisórias.
Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando
atualmente, não justifica a edição de normas que vão de encontro ao disposto na
Constituição federal, acarretando insegurança jurídica para os empregadores que
adotarem as medidas propostas e prejuízos ao obreiro, parte hipossuficiente da
relação de emprego.

Sala de Sessões, em

de

de 2021.

Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA
Solidariedade/SP

MPV 1045
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

EMENDA MODIFICATIVA Nº

Dê-se a alínea “a”, do inciso II, do § 2º do art. 6º da MP 1045/2021 a
seguinte redação:
Art. 6º ............................................................................
.......................................................................................
§ 2º ..............................................................................:
II - 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, exceto quando se tratar de
aprendiz com deficiência;
...................................................................................... (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi
incorporada ao sistema jurídico pátrio com força de emenda constitucional, pelo
rito do art. 5º, § 3º da Constituição da República, e dela decorre todo o
arcabouço protetivo indispensável ao desenvolvimento das potencialidades
da pessoa com deficiência, centrado nos princípios da igualdade e da nãodiscriminação, devendo promover o “respeito pela diferença e pela aceitação
das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e da
humanidade” (art. 3, alínea “d” da Convenção).
Um dos princípios decorrentes dos compromissos assumidos com a
integração da Convenção ao ordenamento jurídico é o da necessária
participação e consulta das entidades e organizações de defesa das pessoas
com deficiência, que concretiza o item “c” do art. 3 da Convenção: plena e
efetiva participação e inclusão na sociedade. Qualquer proposta tendente a
afetar os direitos das pessoas com deficiência, portanto, deve,

necessariamente, ser debatida em espaços que garantam a efetiva
participação constitucionalmente garantida.
Outro princípio da Convenção desrespeitado pelo Projeto é o da
progressividade dos direitos garantidos às pessoas com deficiência, ou seja, da
vedação de retrocesso, conforme art. 4 item 2 da Convenção:
Em relação aos direitos econômicos, sociais e culturais, cada Estado
Parte se compromete a tomar medidas, tanto quanto permitirem os
recursos disponíveis e, quando necessário, no âmbito da cooperação
internacional, a fim de assegurar progressivamente o pleno exercício
desses direitos, sem prejuízo das obrigações contidas na presente
Convenção que forem imediatamente aplicáveis de acordo com o
direito internacional.
A Constituição da República, de 1988, por sua vez, em seus princípios
e regras essenciais, estabelece enfática direção normativa antidiscriminatória.
Ao fixar como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a
dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), a Constituição destaca, entre os
objetivos da República, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, IV)
e, em relação ao trabalhador pessoa com deficiência, há expressa proteção
constitucional, no artigo 7º, XXXI, que estabelece a “proibição de qualquer
discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador
portador de deficiência”.
A par de tais premissas, o Estado brasileiro, ao promulgar a
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, por meio
do Decreto n. 6.949/2009, assumiu o compromisso de adotar todas as medidas
com o escopo de "promover, proteger e assegurar o exercício pleno e
equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as
pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente.”
Ainda, de acordo com o artigo 1º do supracitado diploma, alíneas “b” e
“e”, o Estado signatário deverá adotar “todas as medidas necessárias, inclusive
legislativas, para modificar ou revogar leis, regulamentos, costumes e práticas
vigentes, que constituírem discriminação contra pessoas com deficiência” e,
ainda, “tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação
baseada em deficiência, por parte de qualquer pessoa, organização ou
empresa privada”.
Por seu turno, o artigo 4º estabelece que:

Não haverá nenhuma restrição ou derrogação de qualquer dos direitos
humanos e liberdades fundamentais reconhecidos ou vigentes em
qualquer Estado Parte da presente Convenção, em conformidade com
leis, convenções, regulamentos ou costumes, sob a alegação de que a
presente Convenção não reconhece tais direitos e liberdades ou que os
reconhece em menor grau.
O Estado brasileiro comprometeu-se, portanto, com a garantia da
universalidade, da indivisibilidade de todos os direitos humanos e liberdades
fundamentais, da não discriminação, da responsabilidade e do
comprometimento da sociedade na promoção de todos os direitos
reconhecidos para as pessoas com deficiência.
No mais, em se tratando de direito ao trabalho, a Convenção é
manifesta ao afirmar que:
Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência
ao trabalho, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas,
abrangendo o direito à oportunidade de se manter com um trabalho de
sua livre escolha ou aceitação e, igualmente, em ambiente de trabalho
inclusivo e acessível.
No plano infraconstitucional, a Lei n° 13.146/2015, o artigo 10, parágrafo
único, estabelece o dever de o poder público garantir a dignidade da pessoa
com deficiência ao longo de toda a vida, acentuando que em situações de
risco, emergência ou estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência
será considerada vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para sua
proteção e segurança.
Como forma de incentivar a inclusão da pessoa com deficiência no
mercado de trabalho e ciente das barreiras com as quais essa pessoa se
depara em sua formação, o legislador ordinário ampliou o prazo de contratação
da pessoa com deficiência na condição de aprendiz. Nos termos do art. 428 §
3º, parte final, e § 5º da CLT, o aprendiz com deficiência não tem limite de
idade para sua contratação, bem como o contrato de aprendizagem pode
superar o prazo de dois anos. Ele deve, contudo, cumprir os requisitos do caput
do art. 428, antes mencionado, e ser ajustado por escrito e por prazo
determinado, em que o empregador se compromete a assegurar a formação
técnico-profissional metódica em complemento a uma instituição de ensino,
compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico.
Nesse passo, como forma de incentivo e mecanismo de superação de
barreiras sociais, o aprendiz com deficiência pode acumular o benefício da

prestação continuada com a remuneração decorrente do contrato de
aprendizagem pelo período de dois anos (art. 21-A, § 2º, da Lei nº 8742/1993).
Ademais, a Lei n° 9.029, de 13 de abril de 1995, e a Lei nº 7.853, de 24
de outubro de 1989, afirmam, respectivamente, que:
Art. 1º É proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e
limitativa para efeito de acesso à relação de trabalho, ou de sua
manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil,
situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, entre
outros, ressalvadas, nesse caso, as hipóteses de proteção à criança e
ao adolescente previstas no inciso XXXIII do art. 70 da Constituição
Federal. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)
Art. 3° Sem prejuízo do prescrito no art. 20 desta Lei e nos dispositivos
legais que tipificam os crimes resultantes de preconceito de etnia, raça,
cor ou deficiência, as infrações ao disposto nesta Lei são passíveis das
seguintes cominações: (Redação dada pela Lei n. 13.146, de 2015)
I - multa administrativa de dez vezes o valor do maior salário pago pelo
empregador, elevado em cinquenta por cento em caso de reincidência;
Art. 8° Constitui crime punível com reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos
e multa: (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)
(...)
III - negar ou obstar emprego, trabalho ou promoção à pessoa em
razão de sua deficiência; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) –
A Medida Provisória n. 1045/2021 institui o Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e, em seu artigo 6º, traz a seguinte
previsão:
Art. 6º 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, nos termos
do disposto no art. 5º da Lei nº 7.998, de 1990, observadas as
seguintes disposições:
§ 2º O Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da
Renda não será devido ao empregado que esteja:
II - 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;
O Art. 27 da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência trata do direito das pessoas com deficiência ao trabalho e,
especificamente na alínea “h”, prevê que os Estados Parte deverão “promover
o emprego de pessoas com deficiência no setor privado, mediante políticas e
medidas apropriadas, que poderão incluir programas de ação afirmativa,
incentivos e outras medidas”.
No campo infraconstitucional, a exclusão do benefício do Programa
Emergencial de Manutenção do Emprego dos beneficiários do Benefício de
Prestação Continuada destoa dos valores consagrados na Lei Brasileira de
Inclusão (Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015), entre eles, o de “assegurar e
promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades
fundamentais por pessoa com deficiência”.
Ao fixar como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a
dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), a Constituição destaca, entre os
objetivos da República, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, IV).
A situação jurídica do trabalhador pessoa com deficiência encontra,
também, expressa e significativa matiz constitucional, que, em seu artigo 7º,
XXXI, que estabelece a “proibição de qualquer discriminação no tocante a
salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência”, logo, é
inconstitucional qualquer proposta legislativa que obstrua a participação plena
e efetiva na sociedade da pessoa com deficiência.
As alterações propostas, em suma, afrontam as obrigações assumidas
pelo Brasil ao ratificar a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas
com Deficiência, são inconstitucionais porque desrespeitam os princípios dessa
mesma Convenção, que tem status de norma constitucional e ainda atentam
contra a proteção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, cuja
garantia cabe ao Estado, enquanto promotor de políticas públicas de trabalho e
emprego, conforme especifica a LBI: Art. 35. É finalidade primordial das
políticas públicas de trabalho e emprego promover e garantir condições de
acesso e de permanência da pessoa com deficiência no campo de trabalho.
A ideia central do contrato de aprendizagem é possibilitar que o
aprendiz tenha a oportunidade de inclusão social com o primeiro emprego e de

desenvolver suas competências e potencialidades para o mercado de trabalho
e, no caso do aprendiz com deficiência, para que ao final, possa ser efetivado
por tempo indeterminado, consoante a obrigação contida no artigo 93, da Lei nº
8.213 de 1991.
O Benefício de Prestação Continuada, previsto na Lei n. 8742/1993,
fica suspenso enquanto o trabalhador com deficiência estiver recebendo
remuneração em razão de atividade como empregado ou microempreendedor
individual, salvo quando trabalhe na condição de aprendiz.
Tendo em vista a necessidade de maior proteção da pessoa com
deficiência, deve ser assegurado o recebimento concomitante do valor do
Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda e do Beneficio
de Prestação Continuada, durante o período de dois anos de vigência do
contrato de aprendizagem.
De modo que a previsão do art. 21-A da Lei n. 8742/1993 deve
excepcionar os aprendizes com deficiência, vez que não se amolda
perfeitamente à hipótese em que ocorre a suspensão do contrato de trabalho
com o pagamento do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da
Renda.
Sala das sessões, em 30 de abril de 2021.

Deputado Danilo Cabral (PSB/PE)

MPV 1045
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

EMENDA MODIFICATIVA
Acrescente-se novo parágrafo ao art. 6º da MP 1045/2021 com a seguinte
redação:
Art. 6º .....................................................................................
...............................................................................................
§ 6º Será garantido o pagamento do Benefício Emergencial de
Preservação do Emprego e da Renda para a trabalhadora ou
trabalhador com deficiência em valor mínimo equivalente a
Benefício de Prestação Continuada, previsto no art. 21-A da
Lei n. 8742/1993.

JUSTIFICAÇÃO
A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi
incorporada ao sistema jurídico pátrio com força de emenda constitucional, pelo
rito do art. 5º, § 3º da Constituição da República, e dela decorre todo o
arcabouço protetivo indispensável ao desenvolvimento das potencialidades
da pessoa com deficiência, centrado nos princípios da igualdade e da nãodiscriminação, devendo promover o “respeito pela diferença e pela aceitação
das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e da
humanidade” (art. 3, alínea “d” da Convenção).
Um dos princípios decorrentes dos compromissos assumidos com a
integração da Convenção ao ordenamento jurídico é o da necessária
participação e consulta das entidades e organizações de defesa das pessoas
com deficiência, que concretiza o item “c” do art. 3 da Convenção: plena e
efetiva participação e inclusão na sociedade. Qualquer proposta tendente a
afetar os direitos das pessoas com deficiência, portanto, deve,
necessariamente, ser debatida em espaços que garantam a efetiva
participação constitucionalmente garantida.
Outro princípio da Convenção é o da progressividade dos direitos
garantidos às pessoas com deficiência, ou seja, da vedação de retrocesso,
conforme art. 4 item 2 da Convenção:

Em relação aos direitos econômicos, sociais e culturais, cada Estado
Parte se compromete a tomar medidas, tanto quanto permitirem os
recursos disponíveis e, quando necessário, no âmbito da cooperação
internacional, a fim de assegurar progressivamente o pleno exercício
desses direitos, sem prejuízo das obrigações contidas na presente
Convenção que forem imediatamente aplicáveis de acordo com o
direito internacional.
A Constituição da República, de 1988, por sua vez, em seus princípios
e regras essenciais, estabelece enfática direção normativa antidiscriminatória.
Ao fixar como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a
dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), a Constituição destaca, entre os
objetivos da República, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, IV)
e, em relação ao trabalhador pessoa com deficiência, há expressa proteção
constitucional, no artigo 7º, XXXI, que estabelece a “proibição de qualquer
discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador
portador de deficiência”.
A par de tais premissas, o Estado brasileiro, ao promulgar a
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, por meio
do Decreto n. 6.949/2009, assumiu o compromisso de adotar todas as medidas
com o escopo de "promover, proteger e assegurar o exercício pleno e
equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as
pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente.”
Ainda, de acordo com o artigo 1º do supracitado diploma, alíneas “b” e
“e”, o Estado signatário deverá adotar “todas as medidas necessárias, inclusive
legislativas, para modificar ou revogar leis, regulamentos, costumes e práticas
vigentes, que constituírem discriminação contra pessoas com deficiência” e,
ainda, “tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação
baseada em deficiência, por parte de qualquer pessoa, organização ou
empresa privada”.
Por seu turno, o artigo 4º estabelece que:
Não haverá nenhuma restrição ou derrogação de qualquer dos direitos
humanos e liberdades fundamentais reconhecidos ou vigentes em
qualquer Estado Parte da presente Convenção, em conformidade com
leis, convenções, regulamentos ou costumes, sob a alegação de que a
presente Convenção não reconhece tais direitos e liberdades ou que os
reconhece em menor grau.

O Estado brasileiro comprometeu-se, portanto, com a garantia da
universalidade, da indivisibilidade de todos os direitos humanos e liberdades
fundamentais, da não discriminação, da responsabilidade e do
comprometimento da sociedade na promoção de todos os direitos
reconhecidos para as pessoas com deficiência.
No mais, em se tratando de direito ao trabalho, a Convenção é
manifesta ao afirmar que:
Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência
ao trabalho, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas,
abrangendo o direito à oportunidade de se manter com um trabalho de
sua livre escolha ou aceitação e, igualmente, em ambiente de trabalho
inclusivo e acessível.

No plano infraconstitucional, a Lei n° 13.146/2015, o artigo 10, parágrafo
único, estabelece o dever de o poder público garantir a dignidade da pessoa
com deficiência ao longo de toda a vida, acentuando que em situações de
risco, emergência ou estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência
será considerada vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para sua
proteção e segurança.
Ciente das inúmeras barreiras sociais com que se depara a pessoa com
deficiência para sua inclusão no mercado de trabalho, o art. 21-A da Lei nº
12.470/2011 prevê a suspensão do benefício de prestação continuada quando
a pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na condição
de microempreendedor individual, que, diante da ruptura contratual e término
do prazo do seguro desemprego, deverá ser continuado sem necessidade de
realização de perícia médica ou reavaliação da deficiência e do grau de
incapacidade:
Art. 21-A. O benefício de prestação continuada será suspenso pelo órgão
concedente quando a pessoa com deficiência exercer atividade
remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual.
§ 1o Extinta a relação trabalhista ou a atividade empreendedora de que
trata o caput deste artigo e, quando for o caso, encerrado o prazo de
pagamento do seguro-desemprego e não tendo o beneficiário adquirido
direito a qualquer benefício previdenciário, poderá ser requerida a
continuidade do pagamento do benefício suspenso, sem necessidade de
realização de perícia médica ou reavaliação da deficiência e do grau de
incapacidade para esse fim, respeitado o período de revisão previsto no
caput do art. 21.
As alterações propostas, em suma, aprofundam a vulnerabilidade e
afrontam as obrigações assumidas pelo Brasil ao ratificar a Convenção

Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, ao desrespeitar os
princípios dessa mesma Convenção, que tem status de norma constitucional e
atentar contra a proteção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho,
cuja garantia cabe ao Estado, enquanto promotor de políticas públicas de
trabalho e emprego, conforme especifica a LBI: Art. 35. É finalidade primordial
das políticas públicas de trabalho e emprego promover e garantir condições de
acesso e de permanência da pessoa com deficiência no campo de trabalho.
De modo que a previsão do art. 21-A da Lei n. 8742/1993 deve ser
utilizada como patamar mínimo de remuneração da pessoa com deficiência
trabalhadora, necessitando de acrescer um parágrafo ao art. 6º da MP
1045/2021.
Sala das sessões, em 30 de abril de 2021.

Deputado Danilo Cabral (PSB/PE)

MPV 1045
00200

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se aos incisos II e III do caput do art. 7º da MP 1045/2021
seguinte redação:

“Art. 7º ...
I - .................................................................................
II - pactuação, conforme o disposto nos art. 11 e art. 12, por
convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de
trabalho;
III - a redução da jornada de trabalho e do salário somente
poderá ser feita com os seguintes percentuais:
.......................................................................................” (NR)

JUSTIFICAÇÃO

Deve ser alterado o texto do Art. 7º da MP 1045.2021, que dispõe que a
redução proporcional da jornada de trabalho e de salário de seus empregados
pode ser pactuada por acordo individual escrito entre empregado e
empregador.
As relações coletivas de trabalho têm como principais atores os
sindicatos de trabalhadores e as empresas e suas representações sindicais,
que personificam as vicissitudes setoriais da economia e representam os
interesses da categoria instrumentalizados essencialmente nos acordos e
convenções coletivas de trabalho.
Por essa razão, a Constituição da República não apenas assegurou o
reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, inciso

XXVI), mas também estabeleceu a obrigatoriedade da participação dos
sindicatos nas negociações coletivas de trabalho (art. 8º VI).
Em meio à maior crise sanitária do Século XXI, o fomento à negociação
coletiva como instrumento para adoção do Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda, que dispõe sobre medidas trabalhistas
complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública e da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) é, indubitavelmente, um mecanismo que não pode ser
descartado para fins de atingimento de soluções criadas pelo estado.
É dizer que é a norma coletiva, com as duas partes negociando, quem
vai conseguir o equilíbrio necessário entre as possíveis medidas, desde a
paralisação total de uma atividade e o seu restabelecimento, com as reduções
de jornadas e salários. Pode ser a medida ideal diante da necessidade de
combate ao vírus, preservação de direitos sociais e a manutenção da
economia.
Na contramão desta via jurídica, social e econômica de autocomposição
de litígios e pacificação de conflitos, a MP 1045, na redação do art. 7º, a um só
tempo, desestimula a negociação coletiva, facultando aos empregadores a
pactuação individual, bem como afronta diretamente o comando constitucional
que determina a obrigatoriedade da participação dos sindicatos nas
negociações coletivas e seus instrumentos normativos resultantes.
A Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade
humana, a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo
coletivo (art. 7º, IV). À toda evidência, o dispositivo viola a autonomia negocial
coletiva agredindo, primeiramente, o sistema normativo que deve vincular todos
os Poderes Constituídos e também a Convenção nº 98 da OIT, que equivale a
norma de patamar superior ao das medidas provisórias
É importante ressaltar que a Constituição promove, ainda, o
reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º,
XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que
incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º,
caput). Portanto, em autêntico diálogo das fontes normativas, a prevalência de
acordos individuais ou de acordos coletivos depende da melhor realização da
finalidade de avanço social. Medida Provisória não pode eliminar, alterar ou
desprezar a lógica desse diálogo das fontes jurídicas, que ocorre, aliás, em
outros campos do direito.
Tal medida acaba por direcionar o trabalhador para acordos individuais
sem a adequada representação e assistência dos sindicatos profissionais,
atribuindo à parte mais fraca na relação o tensionamento da relação de
trabalho.

Com isso, a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário
deve ser objeto de acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, com a
participação obrigatória do sindicato da categoria profissional.
Sala das sessões, em 30 de abril de 2021.

Deputado Danilo Cabral (PSB/PE)

MPV 1045
00201

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021
EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao art. 8º da Medida Provisória 1045 de 2021, a seguinte redação:
“Art. 8º ..................................................................
§ 1º A suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada,
conforme o disposto nos art.11 e art.12, por convenção ou acordo
coletivos, que será encaminhado ao empregado com antecedência
de, no mínimo, dois dias corridos.
§ 2º (suprimir)
§ 3 º...............................................................
§ 4º O contrato de trabalho será restabelecido no prazo de dois dias
corridos, contado:
I - da data estabelecida na convenção ou acordo coletivo como termo
de encerramento do período e suspensão pactuado;
....................................................................................(NR)”

JUSTIFICAÇÃO
Deve ser alterado o texto do Art. 8º da MP 1045/2021, que dispõe que durante
o prazo previsto no art. 2º, o empregador poderá, por acordo individual com o
empregado, suspender temporariamente o contrato de trabalho.
As relações coletivas de trabalho têm como principais atores os sindicatos de
trabalhadores e as empresas e suas representações sindicais, que
personificam as vicissitudes setoriais da economia e representam os interesses
da categoria instrumentalizados essencialmente nos acordos e convenções
coletivas de trabalho.

Por essa razão, a Constituição da República não apenas assegurou o
reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, inciso
XXVI), mas também estabeleceu a obrigatoriedade da participação dos
sindicatos nas negociações coletivas de trabalho (art. 8º VI).
Em meio à maior crise sanitária do Século XXI, o fomento à negociação
coletiva como instrumento para adoção do Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda, que dispõe sobre medidas trabalhistas
complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública e da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) é, indubitavelmente, um mecanismo que não pode ser
descartado para fins de atingimento de soluções criadas pelo estado.
É dizer que é a norma coletiva, com as duas partes negociando, quem vai
conseguir o equilíbrio necessário entre as possíveis medidas, desde a
paralisação total de uma atividade e o seu restabelecimento, com as reduções
de jornadas e salários. Pode ser a medida ideal diante da necessidade de
combate ao vírus, preservação de direitos sociais e a manutenção da
economia.
Na contramão desta via jurídica, social e econômica de autocomposição de
litígios e pacificação de conflitos, a MP 936, na redação do art. 8º, a um só
tempo, desestimula a negociação coletiva, facultando aos empregadores a
pactuação individual, bem como afronta diretamente o comando constitucional
que determina a obrigatoriedade da participação dos sindicatos nas
negociações coletivas e seus instrumentos normativos resultantes.
A Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo
(art. 7º, IV). À toda evidência, o dispositivo viola a autonomia negocial coletiva
agredindo, primeiramente, o sistema normativo que deve vincular todos os
Poderes Constituídos e também a Convenção nº 98 da OIT, que equivale a
norma de patamar superior ao das medidas provisórias
É importante ressaltar que a Constituição promove, ainda, o reconhecimento
das convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, XXVI), como
autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que
incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º,
caput). Portanto, em autêntico diálogo das fontes normativas, a prevalência de
acordos individuais ou de acordos coletivos depende da melhor realização da
finalidade de avanço social. Medida Provisória não pode eliminar, alterar ou

desprezar a lógica desse diálogo das fontes jurídicas, que ocorre, aliás, em
outros campos do direito.
Tal medida acaba por direcionar o trabalhador para acordos individuais sem a
adequada representação e assistência dos sindicatos profissionais, atribuindo à
parte mais fraca na relação o tensionamento da relação de trabalho.
Com isso, a suspensão temporária do contrato de trabalho deve ser objeto de
acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, com a participação
obrigatória do sindicato da categoria profissional.

Sala das sessões, em 30 de abril de 2021.

Deputado Danilo Cabral (PSB/PE)

MPV 1045
00202

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021
EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao inciso I, do § 1º do art. 9º da MP 1045/2021 a
seguinte redação:
Art. 9º ...........................................................................
§ 1º A ajuda compensatória mensal de que trata o caput:
I - deverá ter o valor definido na convenção ou acordo coletivo
pactuado;
............................................................................. (NR)

JUSTIFICAÇÃO
Deve ser alterado o texto do Art. 9º da MP 1045/2021, que dispõe quanto à
pactuação do valor da ajuda compensatória por acordo individual, nos casos de
redução de jornada e de salário ou da suspensão temporária de contrato de
trabalho.
As relações coletivas de trabalho têm como principais atores os sindicatos de
trabalhadores e as empresas e suas representações sindicais, que
personificam as vicissitudes setoriais da economia e representam os interesses
da categoria instrumentalizados essencialmente nos acordos e convenções
coletivas de trabalho.
Por essa razão, a Constituição da República não apenas assegurou o
reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, inciso
XXVI), mas também estabeleceu a obrigatoriedade da participação dos
sindicatos nas negociações coletivas de trabalho (art. 8º VI).
Em meio à maior crise sanitária do Século XXI, o fomento à negociação
coletiva como instrumento para adoção do Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda, que dispõe sobre medidas trabalhistas

complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública e da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) é, indubitavelmente, um mecanismo que não pode ser
descartado para fins de atingimento de soluções criadas pelo estado.
É dizer que é a norma coletiva, com as duas partes negociando, quem vai
conseguir o equilíbrio necessário entre as possíveis medidas, desde a
paralisação total de uma atividade e o seu restabelecimento, com as reduções
de jornadas e salários. Pode ser a medida ideal diante da necessidade de
combate ao vírus, preservação de direitos sociais e a manutenção da
economia.
Na contramão desta via jurídica, social e econômica de autocomposição de
litígios e pacificação de conflitos, a MP 1045, na redação do art. 9º, a um só
tempo, desestimula a negociação coletiva, facultando aos empregadores a
pactuação individual do montante a ser pago na ajuda compensatória mensal,
bem como afronta diretamente o comando constitucional que determina a
obrigatoriedade da participação dos sindicatos nas negociações coletivas e
seus instrumentos normativos resultantes.
A Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo
(art. 7º, IV). À toda evidência, o dispositivo viola a autonomia negocial coletiva
agredindo, primeiramente, o sistema normativo que deve vincular todos os
Poderes Constituídos e também a Convenção nº 98 da OIT, que equivale a
norma de patamar superior ao das medidas provisórias
É importante ressaltar que a Constituição promove, ainda, o reconhecimento
das convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, XXVI), como
autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que
incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º,
caput). Portanto, em autêntico diálogo das fontes normativas, a prevalência de
acordos individuais ou de acordos coletivos depende da melhor realização da
finalidade de avanço social. Medida Provisória não pode eliminar, alterar ou
desprezar a lógica desse diálogo das fontes jurídicas, que ocorre, aliás, em
outros campos do direito.
Tal medida acaba por direcionar o trabalhador para acordos individuais sem a
adequada representação e assistência dos sindicatos profissionais, atribuindo à
parte mais fraca na relação o tensionamento da relação de trabalho.

Com isso, a pactuação do valor de ajuda compensatória deve ser objeto de
acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, com a participação
obrigatória do sindicato da categoria profissional.
Sala das sessões, em 30 de abril de 2021.

Deputado Danilo Cabral (PSB/PE)

MPV 1045
00203

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao art. 11º da MP 1045/2021 a seguinte redação:
Art. 11. As medidas de redução de jornada de trabalho e de salário ou
de suspensão temporária de contrato de trabalho de que trata esta
Medida Provisória serão celebradas por meio de negociação coletiva,
observado o disposto no no § 1º e nos art. 7º, no art. 8º.

JUSTIFICAÇÃO
Deve ser alterado o texto do Art. 11, caput da MP 1045/2021, que dispõe sobre
a pactuação individual quanto à redução proporcional da jornada de trabalho e
de salário ou a suspensão do contrato de trabalho de seus empregados.
As relações coletivas de trabalho têm como principais atores os sindicatos de
trabalhadores e as empresas e suas representações sindicais, que
personificam as vicissitudes setoriais da economia e representam os interesses
da categoria instrumentalizados essencialmente nos acordos e convenções
coletivas de trabalho.
Por essa razão, a Constituição da República não apenas assegurou o
reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, inciso
XXVI), mas também estabeleceu a obrigatoriedade da participação dos
sindicatos nas negociações coletivas de trabalho (art. 8º VI).
Em meio à maior crise sanitária do Século XXI, o fomento à negociação
coletiva como instrumento para adoção do Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda, que dispõe sobre medidas trabalhistas
complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública e da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do

coronavírus (covid-19) é, indubitavelmente, um mecanismo que não pode ser
descartado para fins de atingimento de soluções criadas pelo estado.
É dizer que é a norma coletiva, com as duas partes negociando, quem vai
conseguir o equilíbrio necessário entre as possíveis medidas, desde a
paralisação total de uma atividade e o seu restabelecimento, com as reduções
de jornadas e salários. Pode ser a medida ideal diante da necessidade de
combate ao vírus, preservação de direitos sociais e a manutenção da
economia.
Na contramão desta via jurídica, social e econômica de autocomposição de
litígios e pacificação de conflitos, a MP 1045, na redação do art. 11º, a um só
tempo, desestimula a negociação coletiva, facultando aos empregadores a
pactuação individual, bem como afronta diretamente o comando constitucional
que determina a obrigatoriedade da participação dos sindicatos nas
negociações coletivas e seus instrumentos normativos resultantes.
A Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo
(art. 7º, IV). À toda evidência, o dispositivo viola a autonomia negocial coletiva
agredindo, primeiramente, o sistema normativo que deve vincular todos os
Poderes Constituídos e também a Convenção nº 98 da OIT, que equivale a
norma de patamar superior ao das medidas provisórias
É importante ressaltar que a Constituição promove, ainda, o reconhecimento
das convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, XXVI), como
autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que
incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º,
caput). Portanto, em autêntico diálogo das fontes normativas, a prevalência de
acordos individuais ou de acordos coletivos depende da melhor realização da
finalidade de avanço social. Medida Provisória não pode eliminar, alterar ou
desprezar a lógica desse diálogo das fontes jurídicas, que ocorre, aliás, em
outros campos do direito.
Tal medida acaba por direcionar o trabalhador para acordos individuais sem a
adequada representação e assistência dos sindicatos profissionais, atribuindo à
parte mais fraca na relação o tensionamento da relação de trabalho.
Com isso, a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário e a
suspensão de contrato de trabalho deve ser objeto de acordo coletivo ou
convenção coletiva de trabalho, com a participação obrigatória do sindicato da
categoria profissional.

O Art. 11 da MP 1045 deve, portanto, ser alterada, para que conste no seu
caput a obrigatoriedade de que as medidas de redução de jornada de trabalho
sejam celebradas por negociação coletiva.

Sala das sessões, em 30 de abril de 2021.

Deputado Danilo Cabral (PSB/PE)

MPV 1045
00204

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se o artigo 12 da MP nº 1045, de 2021.

JUSTIFICAÇÃO

Deve ser suprimido integralmente o texto do Art. 12 da MP 1045.2021, que
estabelece diferença entre o tipo de pactuação (se individual ou coletivo) na
redução proporcional da jornada e salário ou suspensão do contrato de
trabalho de empregados, dispondo que para aqueles que tenham salário igual
ou inferior a R$ 3.135,00 tal pactuação pode se dar por meio de acordo
individual ou de negociação coletiva, e quanto aos demais empregados, as
medidas referidas somente podem se dar através de convenção ou acordo
coletivo, ressalvada a redução de jornada de trabalho e de salário de vinte e
cinco por cento, prevista na alínea “a” do inciso III do caput do art. 7º, que
poderá ser pactuada por acordo individual.
Nesse contexto, e diante da absoluta impossibilidade de pactuação de redução
proporcional de jornada e salário ou mesmo suspensão do contrato de trabalho
por meio de acordo individual entre empregador e empregado, pelos motivos
que serão adiante explicitados, o art. 12 não se faz mais necessário no corpo
da presente Medida Provisória.
Isso porque as relações coletivas de trabalho têm como principais atores os
sindicatos de trabalhadores e as empresas e suas representações sindicais,
que personificam as vicissitudes setoriais da economia e representam os
interesses da categoria instrumentalizados essencialmente nos acordos e
convenções coletivas de trabalho.

Por essa razão, a Constituição da República não apenas assegurou o
reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, inciso
XXVI), mas também estabeleceu a obrigatoriedade da participação dos
sindicatos nas negociações coletivas de trabalho (art. 8º VI).
Em meio à maior crise sanitária do Século XXI, o fomento à negociação
coletiva como instrumento para adoção do Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda, que dispõe sobre medidas trabalhistas
complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública e da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) é, indubitavelmente, um mecanismo que não pode ser
descartado para fins de atingimento de soluções criadas pelo estado.
É dizer que é a norma coletiva, com as duas partes negociando, quem vai
conseguir o equilíbrio necessário entre as possíveis medidas, desde a
paralisação total de uma atividade e o seu restabelecimento, com as reduções
de jornadas e salários. Pode ser a medida ideal diante da necessidade de
combate ao vírus, preservação de direitos sociais e a manutenção da
economia.
Na contramão desta via jurídica, social e econômica de autocomposição de
litígios e pacificação de conflitos, a MP 1045, na redação do art. 12, a um só
tempo, desestimula a negociação coletiva, facultando a parte dos
empregadores a pactuação individual, bem como afronta diretamente o
comando constitucional que determina a obrigatoriedade da participação dos
sindicatos nas negociações coletivas e seus instrumentos normativos
resultantes.
A Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo
(art. 7º, IV). À toda evidência, o dispositivo viola a autonomia negocial coletiva
agredindo, primeiramente, o sistema normativo que deve vincular todos os
Poderes Constituídos e também a Convenção nº 98 da OIT, que equivale a
norma de patamar superior ao das medidas provisórias
É importante ressaltar que a Constituição promove, ainda, o reconhecimento
das convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, XXVI), como
autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que
incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º,
caput). Portanto, em autêntico diálogo das fontes normativas, a prevalência de
acordos individuais ou de acordos coletivos depende da melhor realização da

finalidade de avanço social. Medida Provisória não pode eliminar, alterar ou
desprezar a lógica desse diálogo das fontes jurídicas, que ocorre, aliás, em
outros campos do direito.
Tal medida acaba por direcionar o trabalhador para acordos individuais sem a
adequada representação e assistência dos sindicatos profissionais, atribuindo à
parte mais fraca na relação o tensionamento da relação de trabalho.
Com isso, a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário deve ser
objeto de acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, com a
participação obrigatória do sindicato da categoria profissional.
A razão da supressão integral do artigo, além dos pontos mencionados, é a
discriminação existente entre trabalhadores, a depender de seus salários.
A Constituição determina aos Poderes a promoção do bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação (art. 3º, IV), por isso, não se pode, absolutamente, diferenciar os
trabalhadores e as trabalhadoras, em termos de proteção jurídica, pelo critério
do valor do salário, sendo proibida diferença de salários, de exercício de
funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil
(art. 7º, XXX). Diferenciar os trabalhadores e as trabalhadoras, para permitir
acordo individual, negando a necessidade de negociação coletiva, acaso
recebam remuneração considerada superior e tenham curso superior, é negar
a força normativa da Constituição e do Direito do Trabalho. A proteção jurídica
social trabalhista, como outras proteções jurídicas, é universal, e não depende
do valor do salário dos cidadãos.
O art. 12 da Medida Provisória nº 1045/2021, então, deve integralmente
suprimido.

Sala das sessões, em 30 de abril de 2021.

Deputado Danilo Cabral (PSB/PE)

MPV 1045
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Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021

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.

EMEND A MOD IFIC ATIVA

Altere-se a Medida Provisória nº 1.045 quanto ao parágrafo 1º do artigo 8º para a seguinte
redação:
§ 1º A suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada, conforme o disposto
no art. 11, por convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho.

JUSTIFIC AÇ ÃO

A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho
(art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que
incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º, ca put), bem como
dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na negociação coletiva, conforme art.
8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º, IV).
Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos ditames da Constituição
Federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva, uma vez que a previsão de acordos
individuais viola a autonomia negocial coletiva agredindo, primeiro, o sistema normativo que deve
vincular todos os Poderes Constituídos e, segundo, a Convenção nº 98 da OIT, que equivale a norma
de patamar superior ao das medidas provisórias.

Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando atualmente, não justifica
a edição de normas que vão de encontro ao disposto na Constituição Federal, acarretando
insegurança jurídica para os empregadores que adotarem as medidas propostas e prejuízos ao
obreiro, parte hipossuficiente da relação de emprego.

Sala da Comissão, em

D ep. C arlos Veras
PT/PE

de

de 2021.

MPV 1045
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Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021

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.

EMEND A MOD IFIC ATIVA

Altere-se a Medida Provisória nº 1.045 quanto ao inciso II do artigo 7º para a seguinte
redação:
Art. 7º O empregador, durante o prazo previsto no art. 2º, 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:
(...)
II – pactuação por convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, observado o artigo
11.
JUSTIFIC AÇ ÃO

A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho
(art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que
incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º, ca put), bem como
dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na negociação coletiva, conforme art.
8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º, IV).

Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos ditames da Constituição
Federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva, uma vez que a previsão de acordos
individuais viola a autonomia negocial coletiva agredindo, primeiro, o sistema normativo que deve
vincular todos os Poderes Constituídos e, segundo, a Convenção nº 98 da OIT, que equivale a norma
de patamar superior ao das medidas provisórias.
Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando atualmente, não justifica
a edição de normas que vão de encontro ao disposto na Constituição Federal, acarretando
insegurança jurídica para os empregadores que adotarem as medidas propostas e prejuízos ao
obreiro, parte hipossuficiente da relação de emprego.

Sala da Comissão, em

D ep. C arlos Veras
PT/PE

de

de 2021.
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00207

CÂMARA DOS DEPUTADOS
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MEDIDA PROVISÓRIA nº 1.045, de 27 de abril de 2021
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.
EMENDA ADITIVA Nº

Art. 1º Inclua-se, onde couber, na Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de
2021, o seguinte dispositivo:
“Art. XX As medidas de redução proporcional de jornada de trabalho e
de salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho de que
trata esta Medida Provisória poderão ser implementadas de forma
fracionada, sucessiva e intercalada, não podendo, no caso de
fracionamento, que cada período seja inferior a 30 dias.”
JUSTIFICATIVA
Umas das dúvidas mais persistentes das empresas acerca da Lei nº 14.020/2020
(conversão da MP 936/2020) era sobre a possibilidade de se aplicar, dentro do
limite temporal estabelecido pelo seu texto, a suspensão e depois a redução ou o
oposto.
Em vários pontos da MP, o texto se refere sobre o tempo de aplicação das medidas
com a expressão “ainda que sucessivos”, o que enseja a conclusão no sentido de
que a aplicação também pode ser intercalada.
No entanto, para dar maior clareza e segurança jurídica, sugere-se inclusão de
dispositivo que preveja tais possibilidades de forma expressa.
No que se refere ao fracionamento, a MP não deixa claro ser possível, ao contrário
das indigitada medidas do ano passado, que previam o fracionamento de forma
expressa.
________________________________________________________________________________
____
Gabinete Deputado Federal Geninho Zuliani - Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gab.860 – CEP:
70.160-900 Brasília/DF
Tel: (61) 3215-5860 e-mail: dep.geninhozuliani@camara.leg.br

CÂMARA DOS DEPUTADOS
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Também para dar maior segurança e clareza, sugere-se a inclusão do
fracionamento, sendo certo que o limite de cada período por 30 (trinta) dias é
necessário, segundo deixou claro o Ministério da Economia no ano passado, para
não obstaculizar a operacionalização do pagamento do BEm.
Considerando a importância desse avanço, peço aos nobres Pares a
aprovação desta emenda.

Sala das Sessões, em

de abril de 2021.

GENINHO ZULIANI
Deputado Federal
DEM/SP

________________________________________________________________________________
____
Gabinete Deputado Federal Geninho Zuliani - Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gab.860 – CEP:
70.160-900 Brasília/DF
Tel: (61) 3215-5860 e-mail: dep.geninhozuliani@camara.leg.br
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Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021

Institui

o Novo Programa

Emergencial

de

Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe
sobre

medidas

enfrentamento

complementares
das

para

consequências

o
da

emergência de saúde pública de importância
internacional
do coronavírus (covid-19)

decorrente
no

âmbito

das

relações de trabalho.

EMEND A MOD IFIC ATIVA

Altere-se a Medida Provisória nº 1.045 quanto ao inciso II do parágrafo 3º do artigo 8º para
a seguinte redação:
§ 3º Durante o período de suspensão temporária do contrato, o empregado:
(...)
II – terá direito ao recolhimento para o Regime Geral de Previdência, feito pelo
empregador, no mesmo valor recolhido no mês que antecedeu a suspensão do contrato.

JUSTIFIC AÇ ÃO

O texto original da Medida Provisória impõe ao trabalhador o ônus de recolher a
contribuição previdenciária, em momento de extrema vulnerabilidade. Se o governo está
concedendo benefícios emergenciais, tendo em vista que o trabalhador não terá renda, como pode
estabelecer que este possa contribuir facultativamente ao Regime Geral de Previdência? A alteração
do dispositivo, assim, é medida que se impõe e protege o direito à aposentadoria digna de quem
trabalha.
Sala da Comissão, em

de

de 2021.

D ep. C arlos Veras
PT/PE
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

EMENDA DE PLENÁRIO Nº _______

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.

Dê-se ao art. 11 da MPV 1.045, de 2021 a seguinte redação:

Art. 11. As medidas de redução proporcional de jornada de trabalho e de
salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata
esta Medida Provisória serão implementadas:
I – preferencialmente por convenções coletiva de trabalho, para
uniformidade de tratamento no setor econômico;
II – por acordos coletivos aditivos às convenções coletivas de trabalho
ou na ausência de convenção coletiva de trabalho aplicável à empresa;
III - por meio de acordo individual, nos casos em que não houver
disposição em norma coletiva ou quando a entidade sindical laboral
deixar de se manifestar no prazo de 10 dias a contar da entrega da
solicitação formal do empregador para entidade representativa da
categoria.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Parágrafo único. Nos casos da celebração de acordo individual conforme
disposto inciso III, caberá ao empregador no prazo de até 10 dias da
celebração do referido acordo encaminhar cópia para o respectivo
sindicato representativo da categoria do trabalhador.

JUSTIFICAÇÃO
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos
coletivos de trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos
trabalhistas, permitindo que incrementem a condição social dos trabalhadores e das
trabalhadoras (art. 7º, caput), bem como dispõe ser obrigatória a participação das
entidades sindicais na negociação coletiva, conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à
dignidade humana, a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou
acordo coletivo (art. 7º, IV).
Ocorre que, em razão do estado de calamidade pública instituído no
Brasil, há a necessidade de se adotar urgentes ações que possibilitem a manutenção
do emprego e resguardem os princípios e leis que protegem a relação empregatícia.
As entidades representativas, no uso de suas atribuições e, verificando
a oportunidade e conveniência administrativa, poderão anuir com acordos celebrados
individualmente, no sentido de possibilitar ao empregador e empregado a agilidade
requerida para alguns casos.

Sala de Sessões, em

de

de 2021.

Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA
Solidariedade/SP

CÂMARA DOS DEPUTADOS
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

EMENDA DE PLENÁRIO Nº _______

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.

Dê-se ao art. 11 da MPV 1.045, de 2021 a seguinte redação:

Art. 11. As medidas de redução proporcional de jornada de trabalho e de
salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata
esta Medida Provisória serão implementadas:
I – preferencialmente por convenções coletiva de trabalho, para
uniformidade de tratamento no setor econômico;
II – por acordos coletivos aditivos às convenções coletivas de trabalho
ou na ausência de convenção coletiva de trabalho aplicável à empresa;
III - por meio de acordo individual, nos casos em que não houver
disposição em norma coletiva ou quando a entidade sindical laboral
deixar de se manifestar no prazo de 10 dias a contar da entrega da
solicitação formal do empregador para entidade representativa da
categoria.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Parágrafo único. Nos casos da celebração de acordo individual conforme
disposto inciso III, caberá ao empregador no prazo de até 10 dias da
celebração do referido acordo encaminhar cópia para o respectivo
sindicato representativo da categoria do trabalhador.

JUSTIFICAÇÃO
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos
coletivos de trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos
trabalhistas, permitindo que incrementem a condição social dos trabalhadores e das
trabalhadoras (art. 7º, caput), bem como dispõe ser obrigatória a participação das
entidades sindicais na negociação coletiva, conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à
dignidade humana, a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou
acordo coletivo (art. 7º, IV).
Ocorre que, em razão do estado de calamidade pública instituído no
Brasil, há a necessidade de se adotar urgentes ações que possibilitem a manutenção
do emprego e resguardem os princípios e leis que protegem a relação empregatícia.
As entidades representativas, no uso de suas atribuições e, verificando
a oportunidade e conveniência administrativa, poderão anuir com acordos celebrados
individualmente, no sentido de possibilitar ao empregador e empregado a agilidade
requerida para alguns casos.

Sala de Sessões, em

de

de 2021.

Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA
Solidariedade/SP

CÂMARA DOS DEPUTADOS
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

EMENDA DE PLENÁRIO Nº _______

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.

Suprima-se os §§ 1º, 2º e 3º do art. 11 da MPV 1.045, de 2021:

JUSTIFICAÇÃO
Com a possibilidade de fixação dos parâmetros de concessão do
Benefício Emergencial por acordo ou convenção coletiva de trabalho, impõe-se, por
coerência, a supressão das faixas estabelecidas nos parágrafos do art. 11.
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos
coletivos de trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos
trabalhistas, permitindo que incrementem a condição social dos trabalhadores e das
trabalhadoras (art. 7º, caput), bem como dispõe ser obrigatória a participação das
entidades sindicais na negociação coletiva, conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à
dignidade humana, a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou
acordo coletivo (art. 7º, IV).

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Ocorre que, em razão do estado de calamidade pública instituído no
Brasil, há a necessidade de se adotar urgentes ações que possibilitem a manutenção
do emprego e resguardem os princípios e leis que protegem a relação empregatícia.
As entidades representativas, no uso de suas atribuições e, verificando
a oportunidade e conveniência administrativa, poderão anuir com acordos celebrados
individualmente, no sentido de possibilitar ao empregador e empregado a agilidade
requerida para alguns casos.

Sala de Sessões, em

de

de 2021.

Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA
Solidariedade/SP

CÂMARA DOS DEPUTADOS
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

EMENDA DE PLENÁRIO Nº _______

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.

Inclua-se, onde couber, o seguinte art. à MPV 1.045, de 2021
Art. XXX. As pessoas com contrato de trabalho intermitente ou contrato
de trabalho por tempo determinado formalizado até a data de publicação
desta Medida Provisória, farão jus a benefício emergencial mensal no
valor de um salário mínimo pelo tempo que durar a emergência sanitária.
§ 1º O benefício emergencial mensal será devido a partir da data de
publicação desta Medida Provisória e será pago em até trinta dias.
§ 2º Aplica-se ao benefício previsto no caput o disposto nos § 1º, § 6º e
§ 7º do art. 5º e nos § 1º e § 2º do art. 6º.
§ 3º A existência de mais de um contrato de trabalho nos termos do
disposto no § 3º do art. 443 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, não gerará direito à
concessão de mais de um benefício emergencial mensal.
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§ 4º Ato do Ministério da Economia disciplinará a concessão e o
pagamento do benefício emergencial de que trata este artigo.
§ 5º O benefício emergencial mensal de que trata o caput não poderá
ser acumulado com o pagamento de outro auxílio emergencial.
JUSTIFICAÇÃO
Este artigo visa estender o benefício a dois grupos de trabalhadores
vulneráveis, os quais, em razão da modalidade contratual a que estão submetidos,
que não tem direito ao recebimento de seguro-desemprego. Por essa razão, o
benefício é estabelecido em quantia fixa, cujo valor atende ao preceito constitucional
de atendimento das necessidades vitais básicas.

Sala de Sessões, em

de

de 2021.

Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA
Solidariedade/SP

CÂMARA DOS DEPUTADOS

MPV 1045
00213

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

EMENDA DE PLENÁRIO Nº _______

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.

Inclua-se o seguinte § 4º ao art. 10 da MPV 1.045, de 2021.
Art. 10. ...................................................................................
.................................................................................................
§ 4º. O pedido de demissão ou recibo de quitação de rescisão do
contrato de trabalho firmado por empregado durante o estado de
calamidade pública só será válido quando feito com a assistência do
respectivo sindicato profissional.

JUSTIFICAÇÃO
A inclusão de parágrafo visa garantir a assistência do sindicato ao
trabalhador e à trabalhadora demitidos durante o estado de calamidade pública
decretado em razão da pandemia do Covid-19, já que a MP nº 936 não garante os
empregos.
A homologação visa oferecer suporte técnico ao trabalhador e à
trabalhadora, na conferência das verbas pagas. É ato gratuito, que fomenta a

CÂMARA DOS DEPUTADOS

segurança jurídica no encerramento do contrato de trabalho, que não acarreta
nenhum prejuízo para nenhuma das partes envolvidas na relação de trabalho, muito
menos para os sindicatos, afinal, ao realizar as homologações, as entidades sindicais
exercem função primordial e justificadora de suas próprias existências, ainda mais
considerando a grave situação atual.
As demissões em massa impactarão não somente trabalhadores e
empresas, mas a sociedade como um todo. Desde o abalo à economia, até, por vezes,
o severo comprometimento da saúde de cidades, como nos casos de encerramento
das atividades de uma empresa que emprega parte considerável da população
daquela localidade.

Sala de Sessões, em

de

de 2021.

Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA
Solidariedade/SP

MPV 1045
00214

MED ID A PROVISÓRIA Nº 1.405, D E 27 D E AB RIL D E 2021

Institui o Novo Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe
sobre

medidas

enfrentamento

complementares
das

para

consequências

o
da

emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (covid19) no âmbito das relações de trabalho.

EMEND A AD ITIVA Nº

Inclua-se o parágrafo único ao artigo 4º da MP nº 1.045/2021 a seguinte redação:
Art. 4º (...)
Parágrafo único. O Ministério da Economia divulgará semanalmente, por meio eletrônico,
as informações detalhadas sobre os acordos firmados, com o número de empregados e
empregadores beneficiados, bem como divulgará o quantitativo de demissões e
admissões mensais realizados no País.
JUSTIFIC AÇ ÃO
O acréscimo do parágrafo único restabelece o disposto na Lei nº 14.020, de 2020, e visa
garantir a transparência do Programa e a fiscalização do uso do dinheiro público.

Sala da Comissão, em

D ep. C arlos Veras
PT/PE

de

de 2021.

MPV 1045
00215

Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021

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.

EMEND A AD ITIVA Nº

Acrescente-se o parágrafo ao artigo 10 da Medida Provisória nº 1.045, de 2021:

Art. 10. Fica reconhecida a garantia provisória no emprego ao empregado que receber o
Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, de que trata o art. 5º, em
decorrência da redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária
do contrato de trabalho de que trata esta Medida Provisória, nos seguintes termos:
Parágrafo. O pedido de demissão ou recibo de quitação de rescisão do contrato de
trabalho firmado por empregado durante o estado de calamidade pública só será válido
quando feito com a assistência do respectivo sindicato profissional.

JUSTIFIC AÇ ÃO

A inclusão de parágrafo visa garantir a assistência do sindicato ao trabalhador e à
trabalhadora demitidos durante o estado de calamidade pública decretado em razão da pandemia
do Covid-19, já que a MP nº 936 não garante os empregos.
A homologação visa oferecer suporte técnico ao trabalhador e à trabalhadora, na
conferência das verbas pagas. É ato gratuito, que fomenta a segurança jurídica no encerramento do
contrato de trabalho, que não acarreta nenhum prejuízo para nenhuma das partes envolvidas na
relação de trabalho, muito menos para os sindicatos, afinal, ao realizar as homologações, as
entidades sindicais exercem função primordial e justificadora de suas próprias existências , ainda
mais considerando a grave situação atual.
As demissões em massa impactarão não somente trabalhadores e empresas, mas a
sociedade como um todo. Desde o abalo à economia, até, por vezes, o severo comprometimento da

saúde de cidades, como nos casos de encerramento das atividades de uma empresa que empre ga
parte considerável da população daquela localidade.

Sala da Comissão, em

D ep. Carlos Veras
PT/PE

de

de 2021.

MPV 1045
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Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021

Institui

o Novo Programa

Emergencial

de

Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe
sobre

medidas

enfrentamento

complementares
das

para

consequências

o
da

emergência de saúde pública de importância
internacional
do coronavírus (covid-19)

decorrente
no

âmbito

das

relações de trabalho.

EMEND A SUPRESSIVA

Suprimam-se os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 11.

JUSTIFIC AÇ ÃO
Com a possibilidade de fixação dos parâmetros de concessão do Benefício Emergencial por
acordo ou convenção coletiva de trabalho, impõe-se, por coerência, a supressão das faixas
estabelecidas nos parágrafos do art. 11.
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho
(art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que
incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º, caput), bem como
dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na negociação coletiva, confor me art.
8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º, IV).
Ocorre que, em razão do estado de calamidade pública instituído no Brasil, há a
necessidade de se adotar urgentes ações que possibilitem a manutenção do emprego e resguardem
os princípios e leis que protegem a relação empregatícia.

As entidades representativas, no uso de suas atribuições e, verificando a oportunidade e
conveniência administrativa, poderão anuir com acordos celebrados individualmente, no sentido de
possibilitar ao empregador e empregado a agilidade requerida para alguns casos.

Sala da Comissão, em

D ep. C arlos Veras
PT/PE

de

de 2021.

MPV 1045
00217

MED ID A PROVISÓRIA Nº 1.045, D E 27 D E AB RIL D E 2021

Institui

o Novo Programa

Emergencial

de

Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe
sobre

medidas

enfrentamento

complementares
das

para

consequências

o
da

emergência de saúde pública de importância
internacional

decorrente

do coronavírus (covid-19)

no

âmbito

das

relações de trabalho.

EMEND A SUPRESSIVA Nº

2021

Suprima-se o parágrafo 1º e seus incisos e os parágrafos 2º e 3º do art. 10 da MP nº
1.045/2021.
“§ 1º A dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período de garantia provisória no
emprego previsto no caput 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.
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica às hipóteses de dispensa a pedido ou por justa
causa do empregado.”

JUSTIFIC AÇ ÃO

O caput do artigo 10 da MP 1.045/2021 alude, de forma expressa, à estabilidade provisória
do emprego ao trabalhador que, por força das medidas adotadas para o enfrentamento da
pandemia, receber o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, de que trata o
art. 5º, em decorrência da redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária
do contrato de trabalho.
Esta estabilidade provisória é relativizada nos parágrafos, bastando o empregador arcar com
uma indenização complementar, acarretando ao obreiro, parte hipossuficiente da relação de
trabalho, a incerteza quanto à estabilidade proposta no caput.
Diante da grave crise sanitária Covid-19 e seus impactos econômicos e sociais, o governo
vem adotando medidas para garantir condições mínimas de renda e subsistência da população, com
mecanismos de injeção de dinheiro na economia e garantia de liquidez das empresas. Nesse
contexto e, diante dos princípios constitucionais função social da empresa e valorização do trabalho
humano, deve-se suprimir a possibilidade de dispensa de trabalhadores durante a vigência da
calamidade pública tal como fizeram Espanha e Argentina.

Sala da Comissão, em

D ep. C arlos Veras
PT/PE

de

de 2021.

MPV 1045
00218

Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021

Institui

o Novo Programa

Emergencial

de

Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe
sobre

medidas

enfrentamento

complementares
das

para

consequências

o
da

emergência de saúde pública de importância
internacional
do coronavírus (covid-19)

decorrente
no

âmbito

das

relações de trabalho.

EMEND A MOD IFIC ATIVA

Altere-se a Medida Provisória nº 1.045 quanto ao caput do artigo 10 para a seguinte
redação:
Art. 10. Fica reconhecida a garantia provisória de emprego a todos os trabalhadores
independentemente da modalidade contratual desde a data que antecede a decretação
de calamidade pública de que trata o Decreto Legislativo nº 102 e durante todo o seu
período.
JUSTIFIC AÇ ÃO
A modificação no artigo 10 visa estender a garantia de emprego a todos os trabalhadores
independentemente da modalidade na qual são contratados e durante o período de estado de
calamidade pública. A medida se impõe, já que os impactos sentidos pelos trabalhadores não se
darão apenas durante a redução de jornada ou suspensão do contrato de trabalho.
Sala da Comissão, em

D ep. C arlos Veras
PT/PE

de

de 2021.

MPV 1045
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Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021

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.

EMEND A AD ITIVA Nº

Inclua-se artigo à da Medida Provisória nº 1.045, de 2021:

Art. As pessoas com contrato de trabalho intermitente ou contrato de trabalho por tempo
determinado formalizado até a data de publicação desta Medida Provisória, farão jus a
benefício emergencial mensal no valor de um salário mínimo pelo tempo que durar a
emergência sanitária.
§ 1º O benefício emergencial mensal será devido a partir da data de publicação desta
Medida Provisória e será pago em até trinta dias.
§ 2º Aplica-se ao benefício previsto no caput o disposto nos § 1º, § 6º e § 7º do art. 5º e
nos § 1º e § 2º do art. 6º.
§ 3º A existência de mais de um contrato de trabalho nos termos do disposto no § 3º do
art. 443 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de
1943, não gerará direito à concessão de mais de um benefício emergencial mensal.
§ 4º Ato do Ministério da Economia disciplinará a concessão e o pagamento do benefício
emergencial de que trata este artigo.
§ 5º O benefício emergencial mensal de que trata o caput não poderá ser acumulado com
o pagamento de outro auxílio emergencial.

JUSTIFIC AÇ ÃO

A modificação visa estender o benefício a dois grupos de trabalhadores vulneráveis, os
quais, em razão da modalidade contratual a que estão submetidos, que não tem direito ao
recebimento de seguro-desemprego. Por essa razão, o benefício é estabelecido em quantia fixa, cujo
valor atende ao preceito constitucional de atendimento das necessidades vitais básicas.

Sala da Comissão, em

D ep. Carlos Veras
PT/PE

de

de 2021.

MPV 1045
00220

Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021

Institui

o Novo Programa

Emergencial

de

Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe
sobre

medidas

enfrentamento

complementares
das

para

consequências

o
da

emergência de saúde pública de importância
internacional
do coronavírus (covid-19)

decorrente
no

âmbito

das

relações de trabalho.

EMEND A SUPRESSIVA

Suprima-se o artigo 12 da MP nº 1.045, de 2020.

JUSTIFIC AÇ ÃO

Com a possibilidade de fixação dos parâmetros de concessão do Benefício Emergencial por
acordo ou convenção coletiva de trabalho, impõe-se, por coerência, a supressão do art. 12 da MP nº
1.045.
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho
(art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que
incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º, caput), bem como
dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na negociação coletiva, conforme art.
8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º, IV).
Ocorre que, em razão do estado de calamidade pública instituído no Brasil, há a
necessidade de se adotar urgentes ações que possibilitem a manutenção do emprego e resguardem
os princípios e leis que protegem a relação empregatícia.

As entidades representativas, no uso de suas atribuições e, verificando a oportunidade e
conveniência administrativa, poderão anuir com acordos celebrados individualmente, no sentido de
possibilitar ao empregador e empregado a agilidade requerida para alguns casos.

Sala da Comissão, em

D ep. C arlos Veras
PT/PE

de

de 2021.

MPV 1045
00221

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

EMENDA MODIFICATIVA

Modificar o art. 6º da MP 936/2020 para inserir o seguinte parágrafo:
Art. 6º 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, nos termos do disposto no art. 5º da Lei nº 7.998,
de 1990, observadas as seguintes disposições:
(...)
§ 6º Será garantido o pagamento do Benefício Emergencial de
Preservação do Emprego e da Renda para a trabalhadora ou trabalhador
com deficiência em valor mínimo equivalente a Benefício de Prestação
Continuada, previsto no art. 21-A da Lei n. 8742/1993.

JUSTIFICAÇÃO
A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi
incorporada ao sistema jurídico pátrio com força de emenda constitucional, pelo
rito do art. 5º, § 3º da Constituição da República, e dela decorre todo o arcabouço
protetivo indispensável ao desenvolvimento das potencialidades da pessoa com
deficiência, centrado nos princípios da igualdade e da não-discriminação,
devendo promover o “respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com
deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade” (art. 3, alínea
“d” da Convenção).
Um dos princípios decorrentes dos compromissos assumidos com a
integração da Convenção ao ordenamento jurídico é o da necessária
participação e consulta das entidades e organizações de defesa das pessoas
com deficiência, que concretiza o item “c” do art. 3 da Convenção: plena e efetiva
participação e inclusão na sociedade. Qualquer proposta tendente a afetar os
direitos das pessoas com deficiência, portanto, deve, necessariamente, ser
debatida em espaços que garantam a efetiva participação constitucionalmente
garantida.

Outro princípio da Convenção é o da progressividade dos direitos
garantidos às pessoas com deficiência, ou seja, da vedação de retrocesso,
conforme art. 4 item 2 da Convenção:
Em relação aos direitos econômicos, sociais e culturais, cada Estado
Parte se compromete a tomar medidas, tanto quanto permitirem os
recursos disponíveis e, quando necessário, no âmbito da cooperação
internacional, a fim de assegurar progressivamente o pleno exercício
desses direitos, sem prejuízo das obrigações contidas na presente
Convenção que forem imediatamente aplicáveis de acordo com o direito
internacional.
A Constituição da República, de 1988, por sua vez, em seus princípios e
regras essenciais, estabelece enfática direção normativa antidiscriminatória. Ao
fixar como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade
da pessoa humana (art. 1º, III), a Constituição destaca, entre os objetivos da
República, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo,
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, IV) e, em relação
ao trabalhador pessoa com deficiência, há expressa proteção constitucional, no
artigo 7º, XXXI, que estabelece a “proibição de qualquer discriminação no
tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência”.
A par de tais premissas, o Estado brasileiro, ao promulgar a Convenção
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, por meio do Decreto n.
6.949/2009, assumiu o compromisso de adotar todas as medidas com o escopo
de "promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os
direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com
deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente.”
Ainda, de acordo com o artigo 1º do supracitado diploma, alíneas “b” e
“e”, o Estado signatário deverá adotar “todas as medidas necessárias, inclusive
legislativas, para modificar ou revogar leis, regulamentos, costumes e práticas
vigentes, que constituírem discriminação contra pessoas com deficiência” e,
ainda, “tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação
baseada em deficiência, por parte de qualquer pessoa, organização ou empresa
privada”.
Por seu turno, o artigo 4º estabelece que:
Não haverá nenhuma restrição ou derrogação de qualquer dos direitos
humanos e liberdades fundamentais reconhecidos ou vigentes em
qualquer Estado Parte da presente Convenção, em conformidade com
leis, convenções, regulamentos ou costumes, sob a alegação de que a

presente Convenção não reconhece tais direitos e liberdades ou que os
reconhece em menor grau.
O Estado brasileiro comprometeu-se, portanto, com a garantia da
universalidade, da indivisibilidade de todos os direitos humanos e liberdades
fundamentais,
da não discriminação, da responsabilidade e do
comprometimento da sociedade na promoção de todos os direitos reconhecidos
para as pessoas com deficiência.
No mais, em se tratando de direito ao trabalho, a Convenção é manifesta
ao afirmar que:
Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência
ao trabalho, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas,
abrangendo o direito à oportunidade de se manter com um trabalho de
sua livre escolha ou aceitação e, igualmente, em ambiente de trabalho
inclusivo e acessível.

No plano infraconstitucional, a Lei n° 13.146/2015, o artigo 10, parágrafo
único, estabelece o dever de o poder público garantir a dignidade da pessoa com
deficiência ao longo de toda a vida, acentuando que em situações de risco,
emergência ou estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência será
considerada vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para sua
proteção e segurança.
Ciente das inúmeras barreiras sociais com que se depara a pessoa com
deficiência para sua inclusão no mercado de trabalho, o art. 21-A da Lei nº
12.470/2011 prevê a suspensão do benefício de prestação continuada quando a
pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na condição de
microempreendedor individual, que, diante da ruptura contratual e término do
prazo do seguro desemprego, deverá ser continuado sem necessidade de
realização de perícia médica ou reavaliação da deficiência e do grau de
incapacidade:
Art. 21-A. O benefício de prestação continuada será suspenso pelo órgão
concedente quando a pessoa com deficiência exercer atividade
remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual.
§ 1o Extinta a relação trabalhista ou a atividade empreendedora de que
trata o caput deste artigo e, quando for o caso, encerrado o prazo de
pagamento do seguro-desemprego e não tendo o beneficiário adquirido
direito a qualquer benefício previdenciário, poderá ser requerida a
continuidade do pagamento do benefício suspenso, sem necessidade de
realização de perícia médica ou reavaliação da deficiência e do grau de

incapacidade para esse fim, respeitado o período de revisão previsto no
caput do art. 21.
As alterações propostas, em suma, aprofundam a vulnerabilidade e
afrontam as obrigações assumidas pelo Brasil ao ratificar a Convenção
Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, ao desrespeitar os
princípios dessa mesma Convenção, que tem status de norma constitucional e
atentar contra a proteção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho,
cuja garantia cabe ao Estado, enquanto promotor de políticas públicas de
trabalho e emprego, conforme especifica a LBI: Art. 35. É finalidade primordial
das políticas públicas de trabalho e emprego promover e garantir condições de
acesso e de permanência da pessoa com deficiência no campo de trabalho.
De modo que a previsão do art. 21-A da Lei n. 8742/1993 deve ser
utilizada como patamar mínimo de remuneração da pessoa com deficiência
trabalhadora, necessitando de acrescer um parágrafo ao art. 6º da MP
1045/2021.
São essas ao razões pelas quais solicito o apoio dos eminentes pares
para a aprovação da presente emenda.

Sala das Sessões, 30 de abril de 2021.
Senadora Zenaide Maia
PROS/RN

MPV 1045
00222

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

EMENDA MODIFICATIVA

Modificar o art. 6º, § 2º, II, a, da MP 1045/2021 para excepcionar o aprendiz
com deficiência, permitindo a acumulação do valor do Benefício
Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda e do Benefício de
Prestação Continuada para o seguinte texto:
Art. 6º 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, nos termos do art. 5º da Lei nº 7.998, de 1990,
observadas as seguintes disposições:
§ 2º O Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda não será
devido ao empregado que esteja:
II - 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, exceto
quando se tratar de aprendiz com deficiência;

JUSTIFICAÇÃO
A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi
incorporada ao sistema jurídico pátrio com força de emenda constitucional, pelo
rito do art. 5º, § 3º da Constituição da República, e dela decorre todo o arcabouço
protetivo indispensável ao desenvolvimento das potencialidades da pessoa com
deficiência, centrado nos princípios da igualdade e da não-discriminação,
devendo promover o “respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com
deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade” (art. 3, alínea
“d” da Convenção).
Um dos princípios decorrentes dos compromissos assumidos com a
integração da Convenção ao ordenamento jurídico é o da necessária
participação e consulta das entidades e organizações de defesa das pessoas
com deficiência, que concretiza o item “c” do art. 3 da Convenção: plena e efetiva

participação e inclusão na sociedade. Qualquer proposta tendente a afetar os
direitos das pessoas com deficiência, portanto, deve, necessariamente, ser
debatida em espaços que garantam a efetiva participação constitucionalmente
garantida.
Outro princípio da Convenção desrespeitado pelo Projeto é o da
progressividade dos direitos garantidos às pessoas com deficiência, ou seja, da
vedação de retrocesso, conforme art. 4 item 2 da Convenção:
Em relação aos direitos econômicos, sociais e culturais, cada Estado
Parte se compromete a tomar medidas, tanto quanto permitirem os
recursos disponíveis e, quando necessário, no âmbito da cooperação
internacional, a fim de assegurar progressivamente o pleno exercício
desses direitos, sem prejuízo das obrigações contidas na presente
Convenção que forem imediatamente aplicáveis de acordo com o direito
internacional.
A Constituição da República, de 1988, por sua vez, em seus princípios e
regras essenciais, estabelece enfática direção normativa antidiscriminatória. Ao
fixar como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade
da pessoa humana (art. 1º, III), a Constituição destaca, entre os objetivos da
República, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo,
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, IV) e, em relação
ao trabalhador pessoa com deficiência, há expressa proteção constitucional, no
artigo 7º, XXXI, que estabelece a “proibição de qualquer discriminação no
tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência”.
A par de tais premissas, o Estado brasileiro, ao promulgar a Convenção
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, por meio do Decreto n.
6.949/2009, assumiu o compromisso de adotar todas as medidas com o escopo
de "promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os
direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com
deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente.”
Ainda, de acordo com o artigo 1º do supracitado diploma, alíneas “b” e
“e”, o Estado signatário deverá adotar “todas as medidas necessárias, inclusive
legislativas, para modificar ou revogar leis, regulamentos, costum es e práticas
vigentes, que constituírem discriminação contra pessoas com deficiência” e,
ainda, “tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação
baseada em deficiência, por parte de qualquer pessoa, organização ou empresa
privada”.
Por seu turno, o artigo 4º estabelece que:

Não haverá nenhuma restrição ou derrogação de qualquer dos direitos
humanos e liberdades fundamentais reconhecidos ou vigentes em
qualquer Estado Parte da presente Convenção, em conformidade com
leis, convenções, regulamentos ou costumes, sob a alegação de que a
presente Convenção não reconhece tais direitos e liberdades ou que os
reconhece em menor grau.
O Estado brasileiro comprometeu-se, portanto, com a garantia da
universalidade, da indivisibilidade de todos os direitos humanos e liberdades
fundamentais,
da não discriminação, da responsabilidade e do
comprometimento da sociedade na promoção de todos os direitos reconhecidos
para as pessoas com deficiência.
No mais, em se tratando de direito ao trabalho, a Convenção é manifesta
ao afirmar que:
Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência
ao trabalho, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas,
abrangendo o direito à oportunidade de se manter com um trabalho de
sua livre escolha ou aceitação e, igualmente, em ambiente de trabalho
inclusivo e acessível.
No plano infraconstitucional, a Lei n° 13.146/2015, o artigo 10, parágrafo
único, estabelece o dever de o poder público garantir a dignidade da pessoa com
deficiência ao longo de toda a vida, acentuando que em situações de risco,
emergência ou estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência será
considerada vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para sua
proteção e segurança.
Como forma de incentivar a inclusão da pessoa com deficiência no mercado
de trabalho e ciente das barreiras com as quais essa pessoa se depara em sua
formação, o legislador ordinário ampliou o prazo de contratação da pessoa com
deficiência na condição de aprendiz. Nos termos do art. 428 § 3º, parte final, e §
5º da CLT, o aprendiz com deficiência não tem limite de idade para sua
contratação, bem como o contrato de aprendizagem pode superar o prazo de
dois anos. Ele deve, contudo, cumprir os requisitos do caput do art. 428, antes
mencionado, e ser ajustado por escrito e por prazo determinado, em que o
empregador se compromete a assegurar a formação técnico-profissional
metódica em complemento a uma instituição de ensino, compatível com o seu
desenvolvimento físico, moral e psicológico.
Nesse passo, como forma de incentivo e mecanismo de superação de
barreiras sociais, o aprendiz com deficiência pode acumular o benefício da

prestação continuada com a remuneração decorrente do contrato de
aprendizagem pelo período de dois anos (art. 21-A, § 2º, da Lei nº 8742/1993).
Ademais, a Lei n° 9.029, de 13 de abril de 1995, e a Lei nº 7.853, de 24
de outubro de 1989, afirmam, respectivamente, que:
Art. 1º É proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa
para efeito de acesso à relação de trabalho, ou de sua manutenção, por
motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar,
deficiência, reabilitação profissional, idade, entre outros, ressalvadas,
nesse caso, as hipóteses de proteção à criança e ao adolescente
previstas no inciso XXXIII do art. 70 da Constituição Federal. (Redação
dada pela Lei nº 13.146, de 2015)
Art. 3° Sem prejuízo do prescrito no art. 20 desta Lei e nos dispositivos
legais que tipificam os crimes resultantes de preconceito de etnia, raça,
cor ou deficiência, as infrações ao disposto nesta Lei são passíveis das
seguintes cominações: (Redação dada pela Lei n. 13.146, de 2015)
I - multa administrativa de dez vezes o valor do maior salário pago pelo
empregador, elevado em cinquenta por cento em caso de reincidência;
Art. 8° Constitui crime punível com reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos
e multa: (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)
(...)
III - negar ou obstar emprego, trabalho ou promoção à pessoa em razão
de sua deficiência; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) –
A Medida Provisória n. 1045/2021 institui o Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e, em seu artigo 6º, traz a seguinte
previsão:
Art. 6º O valor do Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego
e da Renda terá como base de cálculo o valor da parcela do segurodesemprego a que o empregado teria direito, nos termos do disposto
no art. 5º da Lei nº 7.998, de 1990, observadas as seguintes
disposições:
§ 2º O Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda
não será devido ao empregado que esteja:
II - 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;
O Art. 27 da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência trata do direito das pessoas com deficiência ao trabalho e,
especificamente na alínea “h”, prevê que os Estados Parte deverão “promover o
emprego de pessoas com deficiência no setor privado, mediante políticas e
medidas apropriadas, que poderão incluir programas de ação afirmativa,
incentivos e outras medidas”.
No campo infraconstitucional, a exclusão do benefício do Programa
Emergencial de Manutenção do Emprego dos beneficiários do Benefício de
Prestação Continuada destoa dos valores consagrados na Lei Brasileira de
Inclusão (Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015), entre eles, o de “assegurar e
promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades
fundamentais por pessoa com deficiência”.
Ao fixar como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a
dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), a Constituição destaca, entre os
objetivos da República, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, IV).
A situação jurídica do trabalhador pessoa com deficiência encontra,
também, expressa e significativa matiz constitucional, que, em seu artigo 7º,
XXXI, que estabelece a “proibição de qualquer discriminação no tocante a salário
e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência”, logo, é
inconstitucional qualquer proposta legislativa que obstrua a participação plena e
efetiva na sociedade da pessoa com deficiência.
As alterações propostas, em suma, afrontam as obrigações assumidas
pelo Brasil ao ratificar a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com
Deficiência, são inconstitucionais porque desrespeitam os princípios dessa
mesma Convenção, que tem status de norma constitucional e ainda atentam
contra a proteção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, cuja
garantia cabe ao Estado, enquanto promotor de políticas públicas de trabalho e
emprego, conforme especifica a LBI: Art. 35. É finalidade primordial das políticas
públicas de trabalho e emprego promover e garantir condições de acesso e de
permanência da pessoa com deficiência no campo de trabalho.
A ideia central do contrato de aprendizagem é possibilitar que o aprendiz
tenha a oportunidade de inclusão social com o primeiro emprego e de

desenvolver suas competências e potencialidades para o mercado de trabalho
e, no caso do aprendiz com deficiência, para que ao final, possa ser efetivado
por tempo indeterminado, consoante a obrigação contida no artigo 93, da Lei nº
8.213 de 1991.
O Benefício de Prestação Continuada, previsto na Lei n. 8742/1993, fica
suspenso enquanto o trabalhador com deficiência estiver recebendo
remuneração em razão de atividade como empregado ou microempreendedor
individual, salvo quando trabalhe na condição de aprendiz.
Tendo em vista a necessidade de maior proteção da pessoa com
deficiência, deve ser assegurado o recebimento concomitante do valor do
Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda e do Beneficio
de Prestação Continuada, durante o período de dois anos de vigência do
contrato de aprendizagem.
De modo que a previsão do art. 21-A da Lei n. 8742/1993 deve
excepcionar os aprendizes com deficiência, vez que não se amolda
perfeitamente à hipótese em que ocorre a suspensão do contrato de trabalho
com o pagamento do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da
Renda.
São essas ao razões pelas quais solicito o apoio dos eminentes pares
para a aprovação da presente emenda.

Sala das Sessões, 30 de abril de 2021.
Senadora Zenaide Maia
PROS/RN
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021..

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.

EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao art. 10 a seguinte redação:
Art. 10. Fica reconhecida a garantia provisória no emprego ao empregado
que receber o Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, de que
trata o art. 5º, em decorrência da redução da jornada de trabalho e do salário ou da
suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata esta Medida Provisória,
nos seguintes termos:
I - durante o período acordado de redução da jornada de trabalho e do
salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho;
II - 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
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 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.
§ 1º A dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período de garantia
provisória no emprego previsto de que trata o caput sujeitará o empregador ao
pagamento, além das parcelas rescisórias previstas na legislação, de indenização no
valor de:
I – vinte 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 de até vinte e cinco por cento;
II - 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 igual ou

inferior a cinquenta por cento.
III - cem por cento do salário a que o empregado teria direito no
período de garantia provisória no emprego, na hipótese de suspensão
temporária do contrato de trabalho.

..........................................”
JUSTIFICAÇÃO
O art. 10 da MPV 1045 revela uma preocupação
penalizar o empregador que não respeite a garantia provisória
de redução de jornada ou de suspensão do contrato. Tais
somente podem ser admitidas sob o prisma constitucional, nos
convenção coletiva.

correta, que é a de
de emprego no caso
hipóteses, de plano,
termos de acordo ou

Ocorre que, mesmo atenta a essa questão, a MPV fixa indenização
apenas no caso de a redução de jornada ser acima de 25%, e permite, de forma
compatível com o previsto no art. 7º, III, que a redução seja de mais de 50% da
jornada.
Não podemos compactuar com tal redução, que se revela abusiva e
extremamente prejudicial ao trabalhador. Ademais, é necessário assegurar a
indenização no caso da redução de jornada de até 25%.
Assim, esta Emenda visa superar tais falhas, em benefício do trabalhador.

Sala das Sessões, em 30 de abril de 2021.
Deputada ERIKA KOKAY – PT/DF

MPV 1045
00224

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021
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.

EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao art. 11 a seguinte redação:
“Art. 11. As medidas de redução de jornada de trabalho e de salário ou de
suspensão temporária de contrato de trabalho de que trata esta Medida Provisória
serão celebradas por meio de negociação coletiva, observado o disposto no § 1º e
nos art. 7º e art. 8º.

.........................................................................
§ 2º Na hipótese prevista no § 1º, o Benefício Emergencial de Manutenção
do Emprego e da Renda, de que tratam os art. 5º e art. 6º, será devido nos seguintes
termos:
I - de vinte e cinco por cento para a redução de jornada e de salário inferior
a vinte e cinco por cento;
II - de cinquenta por cento sobre a base de cálculo prevista no art. 6º para
a redução de jornada e de salário igual ou superior a vinte e cinco por cento e inferior
a cinquenta por cento.
III - no valor de sessenta por cento sobre a base de cálculo prevista no art.
6º para a redução de jornada e de salário igual ou superior a cinquenta por cento e
inferior a setenta por cento; e
IV - no valor de setenta por cento sobre a base de cálculo prevista no art.
6º para a redução de jornada e de salário igual ou superior a setenta por cento.
§ 3º As convenções coletivas ou os acordos coletivos de trabalho
celebrados anteriormente poderão ser renegociados para adequação de seus termos
no prazo de dez dias corridos, contado da data de publicação desta Medida
Provisória.”

JUSTIFICAÇÃO
O art. 11 da MPV 1045 reconhece, de forma imperfeita, o papel
constitucionalmente assegurado aos sindicatos, para os fins de autorizar qualquer
redução salarial. Contudo, coloca essa hipótese como mera “possibilidade”, num
contexto em que haveria a negociação individual, totalmente inaceitável.
Ademais, prevê no § 2º que não haverá percepção do beneício
emergencial quando negociada reduçaõ de ornada inferior a 25% e permite a
indenização de apenas 50% no caso de redução de cinquenta a 70% ou até 70% no
caos de redução de jornada supeiro a esse patamar.
Contudo, é necessário fixar o direito ao benefício para qualquer redução
de jornada, como também é preciso suprimir as hipóteses de redução acima de 50%.
Assim, esta Emenda visa superar tais falhas, em benefício do trabalhador.

Sala da Comissão, em 30 de abril de 2021.
Deputada ERIKA KOKAY – PT/DF

MPV 1045
00225

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021.

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 (covid19) no âmbito das relações de trabalho.

EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se o art. 21, assim redigido:
“Art. 21. 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.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos processos
administrativos que tramitam em meio eletrônico.”
JUSTIFICAÇÃO
A MPV 1.045 suspende no art. 21 por 180 dias 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.
Esses prazos, foram ampliados pela MPV 905 de 10 dias para 30 dias; com a
MPV 927, além do prazo já previsto, foram prorrogados por um prazo extra, portanto, de 180
dias, e apenas após o decurso desse prazo é que poderia haver o julgamento dos recursos.
Agora, o tema retorna na MPV 1.045, fragilizando a atuação fiscalizatória. Ainda
que, desta feita, também sejam suspensos os parzos prescricinoais,
trata-se de favor exagerado do Poder Público, e que não se justifica. O direito de defesa já
está assegurado, e não é cabível que se conceda prazos tão elásticos, que apenas tem
como efeito incentivar o desrespeito à legislação.
Sala da Comissão, em 30 de abril de 2021.
Deputada ERIKA KOKAY – PT/DF

MPV 1045
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, de 27 DE ABRIL DE 2021.

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.

EMENDA MODIFICATIVA
Inclua-se no art. 4º o seguinte parágrafo:
“Art. 4º .......................
Parágrafo
único.
O Ministério
da
Economia divulgará
semanalmente, por meio eletrônico, as informações detalhadas
sobre os acordos firmados, com o número de empregados e
empregadores beneficiados, bem como divulgará o quantitativo de
demissões e admissões mensais realizados no País.
JUSTIFICAÇÃO
A MPV 1045 reedita a Lei nº 14.020, resultante da MPV 936/2020.
Contudo, ao fazê-lo, suprimiu a obrigação de divulgação semanal
de informações sobre os acordos firmados, com o número de empregados e
empregadores beneficiados, bem como o quantitativo de demissões e
admissões mensais realizados no País.
A transparência dessas informações é fundamental para que a
sociedade tenha conhecimento dos efeitos das medidas e seus eventuais
benefícios.
Assim, propomos a inclusão dessa obrigação.
Sala das Sessões, em 30 de abril de 2021.
Deptuada ERIKA KOKAY – PT/DF

MPV 1045
00227

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021.

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.

EMENDA MODIFICATIVA
I - Dê-se ao §3ºdo art. 6º a seguinte redação:
§ 3º 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, observado o valor
previsto no caput do art. 18 e o disposto no § 3º do art. 24, se houver vínculo na
modalidade de contrato intermitente, nos termos do § 3º do art. 443 da CLT, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 ..
II – Inclua-se o seguinte artigo:
“Art. 24. O empregado com contrato de trabalho intermitente, nos termos
do § 3º do art. 443 da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 ,
formalizado até a data de publicação da Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de
2021, faz jus ao benefício emergencial mensal no valor de R$ 600,00 (seiscentos
reais), pelo período de 3 (três) meses.
§ 1º O benefício emergencial mensal de que trata este artigo é devido a
partir da data de publicação da Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021, e
deve ser pago em até 30 (trinta) dias a contar da referida data.
§ 2º Aplica-se ao benefício emergencial mensal previsto neste artigo o
disposto nos §§ 1º, 6º e 7º do art. 5º e nos §§ 1º e 2º do art. 6º desta Lei.
§ 3º A existência de mais de um contrato de trabalho intermitente, nos
termos do § 3º do art. 443 da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943 , não gera direito à concessão de mais de um benefício emergencial mensal.
§ 4º Ato do Ministério da Economia disciplinará a concessão e o
pagamento do benefício emergencial mensal de que trata este artigo, e o Poder
Executivo fica autorizado a prorrogar o período de concessão desse benefício, na
forma do regulamento, respeitado o limite temporal do estado de calamidade pública
a que se refere o art. 1º desta Lei.

§ 5º O benefício emergencial mensal de que trata este artigo não pode ser
acumulado com o pagamento de outro auxílio emergencial, devendo ser garantido o
direito ao melhor benefício.
§ 6º Durante o período de recebimento do benefício emergencial mensal
de que trata este artigo, o empregado com contrato de trabalho intermitente fica
autorizado a contribuir facultativamente para o Regime Geral de Previdência Social,
na forma do art. 20 desta Lei.”II - Suprima-se o § 5º do art. 6º, assim redigido:
“§ 5º O empregado com contrato de trabalho intermitente a que se refere
o § 3º do art. 443 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1943, não faz jus ao Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego
e da Renda.”

JUSTIFICAÇÃO
O §5º do art. 6º exclui do Benefício Emergencial o empregado com contrato
de trabalho intermitente.
A Lei 14.020, porém, assegurava o benefício a esses trabalhadores, que já
são prejudicados em razão das características desses contratos.
Dessa forma, propomos restabelecer a regra fixada originalmene no art. 18
da Lei nº 14.024, a fim de assegurar o direito e a forma de cálculo originalmente
prevista.
Sala da Comissão, em 30 de abril de 2021.
Deputada ERIKA KOKAY – PT/DF

MPV 1045
00228

MED ID A PROVISÓRIA Nº 1.405, D E 27 D E AB RIL D E 2021

Institui o Novo Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe
sobre

medidas

enfrentamento

complementares
das

para

consequências

o
da

emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (covid19) no âmbito das relações de trabalho.

EMEND A SUB STITUTIVA PARC IAL N º

Modifique-se a MP nº 1.045 nos seg uintes artig os:

“Os Artigos 7º, 8º, 9º e 12, da Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021 passam a
ter a seguinte redação:
Art. 7º ....................
I - .........................
II - pactuação, conforme o disposto nos art. 11 e art. 12, por convenção coletiva de trabalho
ou acordo coletivo de trabalho; e
III - na pactuação por convenção ou acordo coletivo, a redução da jornada de trabalho e do
salário somente poderá ser feita com os seguintes percentuais:
.........
Art. 8º ...................
§ 1º A suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada, conforme o disposto nos
art. 11 e art. 12, por convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho
§ 2º (suprimir integralmente)
............

Art. 9º ....................................
§ 1º A ajuda compensatória mensal de que trata o caput :
I - deverá ter o valor definido em negociação coletiva,
...............................
Art. 12. As medidas de que trata o art. 3º serão implementadas por meio de negociação
coletiva de trabalho aos empregados:
I - com salário igual ou inferior a R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais); ou
II - com diploma de nível superior que percebam salário mensal igual ou superior a duas vezes
o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.
§ 1º Para os empregados que não se enquadrem no disposto no caput, as medidas de que
trata o art. 3º somente poderão ser estabelecidas por convenção coletiva ou acordo coletivo de
trabalho, inclusive no seguintes casos:
I - ....................
II - ....................
§ 2º Para os empregados que se encontrem em gozo do benefício de aposentadoria, a
implementação das medidas de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou
suspensão temporária do contrato de trabalho por convenção ou acordo coletivo nas seguintes
condições:
I ........................
II - ......................
§ 3º Os atos necessários à pactuação das convenções e acordos coletivos de que trata este
artigo poderão ser realizados por meios físicos ou eletrônicos.
......
Suprima-se os seguintes artigos e parágrafos da Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de
2021:
.........
Art. 8º ...................
§ 1º ......................

§ 2º (suprimir integralmente)
............

Art. 12. .....................
........................
3º Os atos necessários à pactuação das convenções e acordos coletivos de que trata este
artigo poderão ser realizados por meios físicos ou eletrônicos.
§ 4º (suprimir integralmente).
§ 5º (suprimir integralmente)
I (suprimir integralmente)
II – (suprimir integralmente)
§ 6º (suprimir integralmente)

Acrescente-se o art. 23-A ao texto da Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021:

Art. 23-A. O art. 477 da CLT passa a ter a seguinte redação:

“Art. 477. ..........................

§ 1º - O pedido de demissão ou recibo de quitação de rescisão, do contrato de
trabalho, só será válido quando feito com a assistência do respectivo Sindicato.”

JUSTIFIC AÇ ÃO

A modificação nos artigos da MP nº 1.045/2021 prestigia a negociação coletiva e a
participação dos sindicatos em momento essencial de defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras
durante a pandemia.

A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho
(art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que
incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º, caput), bem como
dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na negociação coletiva, conforme art.
8º, VI.

Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º, IV).
Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos ditames da
Constituição federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva, uma vez que a previsão de
acordos individuais viola a autonomia negocial coletiva agredindo, primeiro, o sistema normativo
que deve vincular todos os Poderes Constituídos e, segundo a Convenção nº 98 da OIT, que equivale
a norma de patamar superior ao das medidas provisórias.
Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando atualmente, não justifica
a edição de normas que vão de encontro ao disposto na Constituição federal, acarretando
insegurança jurídica para os empregadores que adotarem as medidas propostas e prejuízos ao
obreiro, parte hipossuficiente da relação de emprego.

Sala da Comissão, em

D ep. C arlos Veras
PT/PE

de

de 2021.

MPV 1045
00229

Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021
Institui

o Novo Programa

Emergencial

de

Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe
sobre

medidas

enfrentamento

complementares
das

para

consequências

o
da

emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (covid19) no âmbito das relações de trabalho.

EMEND A MOD IFIC ATIVA

Modifique-se o parágrafo 4º do artigo 23 da MP nº 1.045 para a seguinte redação:
§ 4 º Caso os recursos relativos ao benefício emergencial de que trata o art. 5º,
creditados nos termos do disposto no § 2º, não sejam movimentados no prazo de cento
e oitenta dias, contado da data do depósito, o Ministério da Economia notificará o
empregador, que terá prazo de trinta dias para justificar a não movimentação e a
situação do trabalhador.

JUSTIFIC AÇ ÃO

Prever que os recursos relativos ao benefício emergencial creditados, mas não movimentados
pelo trabalhador no prazo de cento e oitenta dias, contado da data do depósito, retornem para a União é
prejudicial ao trabalhador que esteja impossibilitado de sacar os valores e mesmo sua família, em caso de
seu falecimento.
Sala da Comissão, em

Dep. Carlos Veras
P T/P E

de

de 2021.

MPV 1045
00230

Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021

Institui

o Novo Programa

Emergencial

de

Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe
sobre

medidas

enfrentamento

complementares
das

para

consequências

o
da

emergência de saúde pública de importância
internacional
do coronavírus (covid-19)

decorrente
no

âmbito

das

relações de trabalho.

EMEND A SUPRESSIVA

Suprima-se o parágrafo 4º do artigo 23 da MP nº 1.045/2021.

JUSTIFIC AÇ ÃO

Prever que os recursos relativos ao benefício emergencial creditados, mas não
movimentados pelo trabalhador no prazo de cento e oitenta dias, contado da data do depósito,
retornem para a União é prejudicial ao trabalhador que esteja impossibilitado de sacar os valores e
mesmo sua família, em caso de seu falecimento.

Sala da Comissão, em

D ep. C arlos Veras
PT/PE

de

de 2021.

MPV 1045
00231

Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021

Institui

o Novo Programa

Emergencial

de

Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe
sobre

medidas

enfrentamento

complementares
das

para

consequências

o
da

emergência de saúde pública de importância
internacional
do coronavírus (covid-19)

decorrente
no

âmbito

das

relações de trabalho.

EMEND A SUPRESSIVA

Suprima-se o artigo 17 da MP nº 1.045/2021.

JUSTIFIC AÇ ÃO
Prever a compensação automática de valores pagos indevidamente com eventuais parcelas
devidas de Benefício Emergencial referentes ao mesmo acordo ou a acordos diversos ou com
futuras parcelas de abono salarial ou de seguro-desemprego prejudica o trabalhador, por erro do
empregador ou do governo federal.

Sala da Comissão, em

D ep. C arlos Veras
PT/PE

de

de 2021.

MPV 1045
00232

Medida P rovisória nº 1 .0 4 5 , de 2 7 de abril de 2 0 2 1

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.

EMENDA MO DIFICATIVA

Modifique-se o artigo 16 da MP nº 1.045 para a seguinte redação:

Art. 1 6 .

O disposto neste Capítulo aplica-se a todos os contratos de trabalho,

independentemente da data de sua celebração.

JUSTIFICAÇÃO
A modificação do art. 16 garante maior abrangência ao Programa. Restringir sua aplicação apenas aos
contratos celebrados até a data de publicação da Medida Provisória não garante o emprego e renda das
trabalhadoras e dos trabalhadores brasileiros e fere o princípio da isonomia, ainda mais considerando -se o
momento de pandemia e crise econômica.
Sala da Comissão, em

de

Dep. Carlos Veras
P T/P E

de 2021.

MPV 1045
00233

Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021

Institui

o Novo Programa

Emergencial

de

Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe
sobre

medidas

enfrentamento

complementares
das

para

consequências

o
da

emergência de saúde pública de importância
internacional
do coronavírus (covid-19)

decorrente
no

âmbito

das

relações de trabalho.

EMEND A SUPRESSIVA

Suprima-se o parágrafo 1º do artigo 12 da MP nº 1.045/2021.

JUSTIFIC AÇ ÃO

A supressão prestigia a negociação coletiva.
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho
(art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que
incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º, caput), bem como
dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na negociação coletiva, conforme art.
8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º, IV).
Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos ditames da Constituição
federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva, uma vez que a previsão de acordos
individuais viola a autonomia negocial coletiva agredindo, primeiro, o sistema normativo que deve
vincular todos os Poderes Constituídos e, segundo a Convenção nº 98 da OIT, que equivale a norma
de patamar superior ao das medidas provisórias.

Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando atualmente, não justifica
a edição de normas que vão de encontro ao disposto na Constituição federal, acarretando
insegurança jurídica para os empregadores que adotarem as medidas propostas e prejuízos ao
obreiro, parte hipossuficiente da relação de emprego.

Sala da Comissão, em

D ep. C arlos Veras
PT/PE

de

de 2021.

MPV 1045
00234

Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021

Institui

o Novo Programa

Emergencial

de

Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe
sobre

medidas

enfrentamento

complementares
das

para

consequências

o
da

emergência de saúde pública de importância
internacional
do coronavírus (covid-19)

decorrente
no

âmbito

das

relações de trabalho.

EMEND A MOD IFIC ATIVA

Modifique-se o caput e incisos do artigo 12 da MP nº 1.045 para a seguinte redação:

Art. 12. As medidas de que trata o art. 3º desta Lei serão implementadas por meio de
acordo individual escrito ou de negociação coletiva aos empregados:
I - com salário ig ual ou inferior a R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais), na hipótese de o
empregador ter auferido, no ano-calendário de 2020, receita bruta superior a R$
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais);
II - com salário ig ual 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 2020, 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 2 (duas) vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência
Social.
JUSTIFIC AÇ ÃO

A modificação do art. 12 restabelece as faixas salariais e as receitas brutas das empresas
previstas na Lei nº 14.020/2020 e, assim, prestigia a negociação coletiva.

A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho
(art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que
incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º, caput), bem como
dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na negociação coletiva, conforme art.
8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º, IV).
Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos ditames da Constituição
federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva, uma vez que a previsão de acordos
individuais viola a autonomia negocial coletiva agredindo, primeiro, o sistema normativo que deve
vincular todos os Poderes Constituídos e, segundo a Convenção nº 98 da OIT, que equivale a norma
de patamar superior ao das medidas provisórias.
Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando atualmente, não justifica
a edição de normas que vão de encontro ao disposto na Constituição federal, acarretando
insegurança jurídica para os empregadores que adotarem as medidas propostas e prejuízos ao
obreiro, parte hipossuficiente da relação de emprego.

Sala da Comissão, em

D ep. C arlos Veras
PT/PE

de

de 2021.

MPV 1045
00235

Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021

Institui

o Novo Programa

Emergencial

de

Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe
sobre

medidas

enfrentamento

complementares
das

para

consequências

o
da

emergência de saúde pública de importância
internacional
do coronavírus (covid-19)

decorrente
no

âmbito

das

relações de trabalho.

EMEND A MOD IFIC ATIVA

Modifique-se o artigo 11 da MP nº 1.045 para a seguinte redação:
Art. 11. As medidas de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou de
suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata esta Medida Provisória
deverão ser celebradas por meio de negociação coletiva, observado o disposto no § 1º e
nos art. 7º e art. 8º.
JUSTIFIC AÇ ÃO

A modificação do art. 11 prestigia a negociação coletiva.
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho
(art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que
incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º, caput), bem como
dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na negociação coletiva, conforme art.
8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º, IV).
Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos ditames da Constituição
federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva, uma vez que a previsão de acordos
individuais viola a autonomia negocial coletiva agredindo, primeiro, o sistema normativo que deve

vincular todos os Poderes Constituídos e, segundo a Convenção nº 98 da OIT, que equivale a norma
de patamar superior ao das medidas provisórias.
Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando atualmente, não justifica
a edição de normas que vão de encontro ao disposto na Constituição federal, acarretando
insegurança jurídica para os empregadores que adotarem as medidas propostas e prejuízos ao
obreiro, parte hipossuficiente da relação de emprego.

Sala da Comissão, em

D ep. C arlos Veras
PT/PE

de

de 2021.

MPV 1045
00236

Medida P rovisória nº 1 .0 4 5 , de 2 7 de abril de 2 0 2 1

Institui

o Novo Programa

Emergencial

de

Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe
sobre

medidas

enfrentamento

complementares
das

para

consequências

o
da

emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (covid19) no âmbito das relações de trabalho.

EMENDA MO DIFICATIVA
Modifique-se o parágrafo 2º do artigo 10 da MP nº 1.045 para a seguinte redação:
§ 2 º A garantia provisória no emprego decorrente dos acordos de redução proporcional de
jornada e de salário ou de suspensão de contrato de trabalho perdurará durante o período de
redução de jornada e salário ou suspensão do contrato, durante sua prorrogação e após o
mesmo período, quando restabelecida a jornada de trabalho e o salário ou encerrada a
suspensão temporária do contrato.
JUSTIFICAÇÃO
A modificação do parágrafo 2º justifica-se para deixar clara a garantia de emprego enquanto
perdurar a redução proporcional de jornada e de salário ou de suspensão de contrato de trabalho,
quando houver prorrogação e por período equivalente ao acordado para a redução ou a suspensão.
A garantia no emprego, em tempos de pandemia, é medida que se impõe e deve ser o objetivo
precípuo da Medida Provisória.
Sala da Comissão, em

Dep. Carlos Veras
P T/P E

de

de 2021.

MPV 1045
00237

SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Rogério Carvalho
EMENDA Nº

- PLEN

(à MPV nº 1.045, de 2021)
Supressiva
Dê-se nova redação à Medida Provisória nos termos dos itens 1 e 2 a
seguir.

Item 1 – Suprima-se do inciso II do art. 7º, do § 1º do art. 8º, do inciso I
do § 1º do art. 9º, do caput e do § 1º do art. 12 da Medida Provisória nº 1.045,
de 2021, a expressão “acordo individual escrito”, procedendo às adequações
redacionais necessárias.
Item 2 – Suprima-se, também, o inciso III do art. 7º, o § 2º do art. 8º, os
incisos I e II do § 1º do art. 12, e os §§ 2 º, 3º, 4 º, 5 º e 6 º do art. 12 da Medida
Provisória nº 1.045, de 2021.

JUSTIFICAÇÃO

Considerando a assimetria de forças existente, em regra, entre
empregadores e empregados, pretendemos, com esta alteração, que a lei de
conversão desta Medida Provisória reforce o papel dos mecanismos de
negociação coletiva. Entendemos que, muito embora os acordos individuais
tenham sido importantes na anterior Medida Provisória nº 936, de 2020, seu
papel já está esgotado.
Nessa

direção, vimos

recentemente

nos

Estados Unidos1

iniciativas para revigorar o papel das entidades coletivas de proteção ao
trabalhador, em meio à pandemia. Sinaliza-se, portanto, uma tendência
internacional de retorno e fortalecimento dos instrumentos de proteção dos
trabalhadores.

1

https://valor.globo.com/mundo/noticia/2021/04/26/biden-criara-forca-tarefa-para-fortalecersindicatos-nos-eua.ghtml

SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Rogério Carvalho
Sala das Sessões,

Senador Rogério Carvalho
PT – SE

MPV 1045
00238

Gabinete do Senador Telmário Mota

EMENDA NO.
- PLEN
(à MPV no 1.045, de 2021)
O caput do art. 10 da Medida Provisória nº 1045/2021 passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 10 Fica reconhecida a garantia provisória no emprego ao
empregado que receber o Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego
e da Renda, de que trata o art. 5º e ao empregado aposentado, em decorrência
da redução da jornada de trabalho e do salário ou da suspensão temporária do
contrato de trabalho de que trata esta Medida Provisória, nos seguintes
termos:”

JUSTIFICAÇÃO
Uma vez que os empregados aposentados podem estar inseridos no
bojo das medidas de redução de jornada de trabalho ou suspensão de contrato de
trabalho e não recebem o referido benefício, a redação do dispositivo relativo à
estabilidade é omissa em relação ao empregado aposentado, podendo atrair
interpretações equivocadas e incorrer em violação à isonomia nas contrapartidas
criadas pelo programa.
Contando com o apoio dos pares, esperamos que esta emenda seja
aprovada.

Sala das Sessões, 30 de abril de 2021.
Senador TELMÁRIO MOTA
PROS/RR

_______________________________________________________________________________________________________

Senado Federal - Anexo II - Ala Senador Ruy Carneiro - gabinete nº 3
CEP 70165-900 – Brasília / DF
Fone: (61) 3303-6315 - e-mail: sen.telmariomota@senador.leg.br

MPV 1045
00239

EMENDA Nº

- PLEN

(à MPV nº 1045, de 2021)

Acrescente-se à MPV nº 1045, de 2021, os seguintes arts. 24 e
25, renumerando-se o atual art. 24 e o subsequente:
Art. 24. Durante a vigência do Novo Programa Emergenc ia l
de Manutenção do Emprego e da Renda, 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 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 contaminaç ão
pelo novo coronavírus.
§ 1º Na hipótese de repactuação, será garantido o direito à
redução das prestações referidas no art. 1º da Lei nº 10.820, de 17 de
dezembro de 2003, na mesma proporção de sua redução salarial, para
os mutuários de que trata o inciso I do caput deste artigo.
§ 2º Será garantido prazo de carência de até 90 (noventa) dias,
à escolha do mutuário.
§ 3º 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.
Art. 25. Os empregados que forem dispensados durante a
vigência do Novo Programa Emergencial de Manutenção do
Emprego e da Renda e que tenham contratado 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 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

2
juros, encargos remuneratórios e garantias originalmente pactuadas,
acrescida de carência de até 120 (cento e vinte) dias.

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda busca inserir na MP nº 1045, de 2021, as
disposições que já haviam sido postas na Lei nº 14.020, de 6 de julho de
2020.
Parece-nos lógico, além de justo, que as condições favoráveis
de readequação financeira dos trabalhadores afetados pelo Programa
Emergencial de manutenção do Emprego e da Renda sejam também
estendidos aos trabalhadores atingidos pelo Novo Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda.
Trata-se de medida de simples bom senso, dado que busca
regular da mesma forma medida que já foi assim anteriormente
regulamentada, pelo que, cremos, será devida sua aprovação.

Sala das Sessões,

Senador ESPERIDIÃO AMIN

ed2021-04408

MPV 1045
00240

SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Izalci Lucas

EMENDA Nº ______ - CM
( à MPV 1.045, de 2021)

Dê-se nova redação ao art. 3º da Medida Provisória nº1.045, de 2021,
acrescentando-se o inciso IV do caput e o § 2º, e renumerando-se o atual
parágrafo único como § 1º, nos seguintes termos:

“Art. 3º São medidas do Novo Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda:
I – o pagamento do Benefício Emergencial de Manutenção do
Emprego e da Renda;
II – a redução proporcional de jornada de trabalho e de
salários; e
III – a suspensão temporária do contrato de trabalho.
IV – a desoneração parcial da folha de pagamentos das empresas
prestadoras de serviços educacionais e de saúde.
§ 1º O disposto no caput não se aplica:
I – no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios:
a) aos órgãos da administração pública direta e indireta; e
b) às empresas públicas e sociedades de economia mista,
inclusive às suas subsidiárias; e
II – aos organismos internacionais.
§ 2º A desoneração de que trata o inciso IV deste artigo será fixado na
forma do artigo 4º) e aplicável durante o prazo previsto no artigo 2º
desta Lei, estando condicionada à garantia da manutenção dos
empregos durante o período de sua vigência.”

SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Izalci Lucas

JUSTIFICAÇÃO
A gravíssima crise desencadeada pela pandemia da COVID-19 tem
trazido severos reflexos em todos os setores da economia nacional, afetando,
de forma preocupante, as atividades das instituições de educação superior.
A Medida Provisória objeto deste projeto de conversão institui o Novo
Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe
sobre medidas trabalhistas complementares para enfrentamento das
consequências da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (covid-19) no âmbito das relações de trabalho.
Os entes públicos, em todas as esferas de poder, adotaram medidas
variadas de isolamento e distanciamento social, tendo, como elemento
comum, a suspensão das atividades presenciais nos estabelecimentos de
ensino públicos e privados, em todos os níveis educacionais.
Comprometidas com as medidas de combate à pandemia da COVID19, as instituições de educação particulares entenderam que seria menos
danoso para todos os integrantes de suas comunidades acadêmicas, adotar a
substituição das atividades presenciais por atividades remotas ou de
educação a distância, de modo a garantir, na medida do possível, as
atividades acadêmicas, buscando, com isso, assegurar a manutenção dos
empregos e da renda de seus colaboradores, bem como a saúde mental de
todos, envolvendo docentes, discentes e técnicos-administrativos, na
manutenção das atividades viáveis nesse momento de crise sanitária.
Para isso, as instituições precisaram fazer investimentos em
infraestrutura e na qualificação de seus colaboradores para a nova
modalidade de oferta Educacional, trabalhando de forma intensa na
adequação de seus ambientes de aprendizagem para permitir o
desenvolvimento, com manutenção da qualidade Educacional, de atividades
pedagógicas não presenciais.
Esse trabalho demandou esforço e tempo de todos os envolvidos, além
de aporte de recursos para incremento de infraestrutura, com aquisição de

SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Izalci Lucas

equipamentos e serviços, bem como para treinamento e qualificação dos
profissionais envolvidos, inclusive para as atividades de sensibilização de
seus estudantes.
Essa situação trouxe, inequivocamente, um agravante aos custos de
folha, que já correspondiam a 70% dos principais custos do setor de
educação, agravado também pelo aumento da inadimplência, pelo
cancelamento de contratos e pelas tentativas de imposição de reduções
lineares nos valores contratados, sendo absolutamente impositiva a
manutenção de medidas que se mostrem capazes de colaborar na manutenção
do emprego e da renda dos trabalhadores ligados às instituições de educação
superior.
É público e notório o gravíssimo efeito que a pandemia vem trazendo
sobre as instituições de educação, sobretudo as particulares, com perda
significativa de receita, inclusive arrastando algumas para a condição de
insolvência quase irreversível.
Os índices de evasão e inadimplência não param de subir, havendo,
ainda, significativa queda nos índices de novos ingressos, sobretudo em
decorrência das incertezas que certam a possibilidade de retomada das
atividades presenciais, vista, hoje, como necessária à recomposição, embora
parcial, das condições mínimas de equilíbrio econômico-financeiro.
Não se pode olvidar, ainda, o papel fundamental que vem sendo
desempenhado pelas empresas que atuam na área da saúde, cujos
profissionais vem se desdobrando no limite da exaustão, procurando garantir
aos cidadãos brasileiros atendimento de saúde com padrões adequados de
qualidade e segurança.
No que diz respeito à conversão da Medida Provisória n° 1.045/2021,
ganha nítida relevância a incorporação de dispositivo que seja capaz de,
minimamente, amenizar essa situação aflitiva, permitindo às instituições
particulares de educação e saúde uma pausa para respirar e retomar seu
fôlego financeiro, de modo a permitir que vislumbrem possibilidades de
manutenção de sua existência, sem o que, considerando o grave cenário
econômico vivenciado pelas instituições, não será possível garantir a sua

SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Izalci Lucas

subsistência e, muito menos, a manutenção do emprego e da renda de seus
colaboradores.
Desse modo, considerando o inestimável valor da educação e da
saúde, em todos os seus níveis e modalidades, na condição de ferramenta
imprescindível para o progresso de qualquer Nação, assim como
considerando o inabalável compromisso de V. Sa. com o fortalecimento da
educação nacional, apresentamos esta proposta de emenda ao projeto de
conversão em lei da Medida Provisória n° 1.045/2021.
Esta proposta de Emenda, portanto, alinha-se harmonicamente às
medidas de combate à pandemia da Covid-19, tendo como escopo assegurar
a manutenção de relevante política pública de garantia de acesso e
permanência na educação e de acesso a serviços dignos de saúde de
significativa parcela da população, gravemente atingida pelas gravíssimas
consequências da lamentável situação sanitária.
Sala das Sessões,
Senador IZALCI LUCAS
PSDM/DF
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

EMENDA MODIFICATIVA

Modificar o art. 6º, § 2º, II, a, da MP 1045/2021 para excepcionar o aprendiz
com deficiência, permitindo a acumulação do valor do Benefício
Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda e do Benefício de
Prestação Continuada para o seguinte texto:
Art. 6º 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, nos termos do art. 5º da Lei nº 7.998, de 1990,
observadas as seguintes disposições:
§ 2º O Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda não será
devido ao empregado que esteja:
II - 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, exceto
quando se tratar de aprendiz com deficiência;

JUSTIFICAÇÃO
A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi
incorporada ao sistema jurídico pátrio com força de emenda constitucional, pelo
rito do art. 5º, § 3º da Constituição da República, e dela decorre todo o arcabouço
protetivo indispensável ao desenvolvimento das potencialidades da pessoa com
deficiência, centrado nos princípios da igualdade e da não-discriminação,
devendo promover o “respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com
deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade” (art. 3, alínea
“d” da Convenção).
Um dos princípios decorrentes dos compromissos assumidos com a
integração da Convenção ao ordenamento jurídico é o da necessária
participação e consulta das entidades e organizações de defesa das pessoas
com deficiência, que concretiza o item “c” do art. 3 da Convenção: plena e efetiva

participação e inclusão na sociedade. Qualquer proposta tendente a afetar os
direitos das pessoas com deficiência, portanto, deve, necessariamente, ser
debatida em espaços que garantam a efetiva participação constitucionalmente
garantida.
Outro princípio da Convenção desrespeitado pelo Projeto é o da
progressividade dos direitos garantidos às pessoas com deficiência, ou seja, da
vedação de retrocesso, conforme art. 4 item 2 da Convenção:
Em relação aos direitos econômicos, sociais e culturais, cada Estado
Parte se compromete a tomar medidas, tanto quanto permitirem os
recursos disponíveis e, quando necessário, no âmbito da cooperação
internacional, a fim de assegurar progressivamente o pleno exercício
desses direitos, sem prejuízo das obrigações contidas na presente
Convenção que forem imediatamente aplicáveis de acordo com o direito
internacional.
A Constituição da República, de 1988, por sua vez, em seus princípios e
regras essenciais, estabelece enfática direção normativa antidiscriminatória. Ao
fixar como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade
da pessoa humana (art. 1º, III), a Constituição destaca, entre os objetivos da
República, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo,
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, IV) e, em relação
ao trabalhador pessoa com deficiência, há expressa proteção constitucional, no
artigo 7º, XXXI, que estabelece a “proibição de qualquer discriminação no
tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência”.
A par de tais premissas, o Estado brasileiro, ao promulgar a Convenção
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, por meio do Decreto n.
6.949/2009, assumiu o compromisso de adotar todas as medidas com o escopo
de "promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os
direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com
deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente.”
Ainda, de acordo com o artigo 1º do supracitado diploma, alíneas “b” e
“e”, o Estado signatário deverá adotar “todas as medidas necessárias, inclusive
legislativas, para modificar ou revogar leis, regulamentos, costumes e práticas
vigentes, que constituírem discriminação contra pessoas com deficiência” e,
ainda, “tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação
baseada em deficiência, por parte de qualquer pessoa, organização ou empresa
privada”.
Por seu turno, o artigo 4º estabelece que:

Não haverá nenhuma restrição ou derrogação de qualquer dos direitos
humanos e liberdades fundamentais reconhecidos ou vigentes em
qualquer Estado Parte da presente Convenção, em conformidade com
leis, convenções, regulamentos ou costumes, sob a alegação de que a
presente Convenção não reconhece tais direitos e liberdades ou que os
reconhece em menor grau.
O Estado brasileiro comprometeu-se, portanto, com a garantia da
universalidade, da indivisibilidade de todos os direitos humanos e liberdades
fundamentais,
da não discriminação, da responsabilidade e do
comprometimento da sociedade na promoção de todos os direitos reconhecidos
para as pessoas com deficiência.
No mais, em se tratando de direito ao trabalho, a Convenção é manifesta
ao afirmar que:
Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência
ao trabalho, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas,
abrangendo o direito à oportunidade de se manter com um trabalho de
sua livre escolha ou aceitação e, igualmente, em ambiente de trabalho
inclusivo e acessível.
No plano infraconstitucional, a Lei n° 13.146/2015, o artigo 10, parágrafo
único, estabelece o dever de o poder público garantir a dignidade da pessoa com
deficiência ao longo de toda a vida, acentuando que em situações de risco,
emergência ou estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência será
considerada vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para sua
proteção e segurança.
Como forma de incentivar a inclusão da pessoa com deficiência no mercado
de trabalho e ciente das barreiras com as quais essa pessoa se depara em sua
formação, o legislador ordinário ampliou o prazo de contratação da pessoa com
deficiência na condição de aprendiz. Nos termos do art. 428 § 3º, parte final, e §
5º da CLT, o aprendiz com deficiência não tem limite de idade para sua
contratação, bem como o contrato de aprendizagem pode superar o prazo de
dois anos. Ele deve, contudo, cumprir os requisitos do caput do art. 428, antes
mencionado, e ser ajustado por escrito e por prazo determinado, em que o
empregador se compromete a assegurar a formação técnico-profissional
metódica em complemento a uma instituição de ensino, compatível com o seu
desenvolvimento físico, moral e psicológico.
Nesse passo, como forma de incentivo e mecanismo de superação de
barreiras sociais, o aprendiz com deficiência pode acumular o benefício da

prestação continuada com a remuneração decorrente do contrato de
aprendizagem pelo período de dois anos (art. 21-A, § 2º, da Lei nº 8742/1993).
Ademais, a Lei n° 9.029, de 13 de abril de 1995, e a Lei nº 7.853, de 24
de outubro de 1989, afirmam, respectivamente, que:
Art. 1º É proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa
para efeito de acesso à relação de trabalho, ou de sua manutenção, por
motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar,
deficiência, reabilitação profissional, idade, entre outros, ressalvadas,
nesse caso, as hipóteses de proteção à criança e ao adolescente
previstas no inciso XXXIII do art. 70 da Constituição Federal. (Redação
dada pela Lei nº 13.146, de 2015)
Art. 3° Sem prejuízo do prescrito no art. 20 desta Lei e nos dispositivos
legais que tipificam os crimes resultantes de preconceito de etnia, raça,
cor ou deficiência, as infrações ao disposto nesta Lei são passíveis das
seguintes cominações: (Redação dada pela Lei n. 13.146, de 2015)
I - multa administrativa de dez vezes o valor do maior salário pago pelo
empregador, elevado em cinquenta por cento em caso de reincidência;
Art. 8° Constitui crime punível com reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos
e multa: (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)
(...)
III - negar ou obstar emprego, trabalho ou promoção à pessoa em razão
de sua deficiência; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) –
A Medida Provisória n. 1045/2021 institui o Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e, em seu artigo 6º, traz a seguinte
previsão:
Art. 6º O valor do Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego
e da Renda terá como base de cálculo o valor da parcela do segurodesemprego a que o empregado teria direito, nos termos do disposto
no art. 5º da Lei nº 7.998, de 1990, observadas as seguintes
disposições:
§ 2º O Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda
não será devido ao empregado que esteja:
II - 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;
O Art. 27 da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência trata do direito das pessoas com deficiência ao trabalho e,
especificamente na alínea “h”, prevê que os Estados Parte deverão “promover o
emprego de pessoas com deficiência no setor privado, mediante políticas e
medidas apropriadas, que poderão incluir programas de ação afirmativa,
incentivos e outras medidas”.
No campo infraconstitucional, a exclusão do benefício do Programa
Emergencial de Manutenção do Emprego dos beneficiários do Benefício de
Prestação Continuada destoa dos valores consagrados na Lei Brasileira de
Inclusão (Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015), entre eles, o de “assegurar e
promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades
fundamentais por pessoa com deficiência”.
Ao fixar como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a
dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), a Constituição destaca, entre os
objetivos da República, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, IV).
A situação jurídica do trabalhador pessoa com deficiência encontra,
também, expressa e significativa matiz constitucional, que, em seu artigo 7º,
XXXI, que estabelece a “proibição de qualquer discriminação no tocante a salário
e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência”, logo, é
inconstitucional qualquer proposta legislativa que obstrua a participação plena e
efetiva na sociedade da pessoa com deficiência.
As alterações propostas, em suma, afrontam as obrigações assumidas
pelo Brasil ao ratificar a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com
Deficiência, são inconstitucionais porque desrespeitam os princípios dessa
mesma Convenção, que tem status de norma constitucional e ainda atentam
contra a proteção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, cuja
garantia cabe ao Estado, enquanto promotor de políticas públicas de trabalho e
emprego, conforme especifica a LBI: Art. 35. É finalidade primordial das políticas
públicas de trabalho e emprego promover e garantir condições de acesso e de
permanência da pessoa com deficiência no campo de trabalho.
A ideia central do contrato de aprendizagem é possibilitar que o aprendiz
tenha a oportunidade de inclusão social com o primeiro emprego e de

desenvolver suas competências e potencialidades para o mercado de trabalho
e, no caso do aprendiz com deficiência, para que ao final, possa ser efetivado
por tempo indeterminado, consoante a obrigação contida no artigo 93, da Lei nº
8.213 de 1991.
O Benefício de Prestação Continuada, previsto na Lei n. 8742/1993, fica
suspenso enquanto o trabalhador com deficiência estiver recebendo
remuneração em razão de atividade como empregado ou microempreendedor
individual, salvo quando trabalhe na condição de aprendiz.
Tendo em vista a necessidade de maior proteção da pessoa com
deficiência, deve ser assegurado o recebimento concomitante do valor do
Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda e do Beneficio
de Prestação Continuada, durante o período de dois anos de vigência do
contrato de aprendizagem.
De modo que a previsão do art. 21-A da Lei n. 8742/1993 deve
excepcionar os aprendizes com deficiência, vez que não se amolda
perfeitamente à hipótese em que ocorre a suspensão do contrato de trabalho
com o pagamento do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da
Renda.

SENADOR PAULO ROCHA PT/PA

MPV 1045
00242

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

EMENDA MODIFICATIVA

Modificar o Art. 11º da MP 1045/2021 para o seguinte texto:
Art. 11. As medidas de redução de jornada de trabalho e de salário ou de
suspensão temporária de contrato de trabalho de que trata esta Medida
Provisória serão celebradas por meio de negociação coletiva, observado o
disposto no no § 1º e nos art. 7º, no art. 8º.

JUSTIFICAÇÃO

Deve ser alterado o texto do Art. 11, caput da MP 1045/2021, que dispõe sobre
a pactuação individual quanto à redução proporcional da jornada de trabalho e
de salário ou a suspensão do contrato de trabalho de seus empregados.
As relações coletivas de trabalho têm como principais atores os sindicatos de
trabalhadores e as empresas e suas representações sindicais, que
personificam as vicissitudes setoriais da economia e representam os interesses
da categoria instrumentalizados essencialmente nos acordos e convenções
coletivas de trabalho.
Por essa razão, a Constituição da República não apenas assegurou o
reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, inciso
XXVI), mas também estabeleceu a obrigatoriedade da participação dos
sindicatos nas negociações coletivas de trabalho (art. 8º VI).
Em meio à maior crise sanitária do Século XXI, o fomento à negociação
coletiva como instrumento para adoção do Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda, que dispõe sobre medidas trabalhistas
complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública e da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) é, indubitavelmente, um mecanismo que não pode ser
descartado para fins de atingimento de soluções criadas pelo estado.

É dizer que é a norma coletiva, com as duas partes negociando, quem vai
conseguir o equilíbrio necessário entre as possíveis medidas, desde a
paralisação total de uma atividade e o seu restabelecimento, com as reduções
de jornadas e salários. Pode ser a medida ideal diante da necessidade de
combate ao vírus, preservação de direitos sociais e a manutenção da
economia.
Na contramão desta via jurídica, social e econômica de autocomposição de
litígios e pacificação de conflitos, a MP 1045, na redação do art. 11º, a um só
tempo, desestimula a negociação coletiva, facultando aos empregadores a
pactuação individual, bem como afronta diretamente o comando constitucional
que determina a obrigatoriedade da participação dos sindicatos nas
negociações coletivas e seus instrumentos normativos resultantes.
A Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo
(art. 7º, IV). À toda evidência, o dispositivo viola a autonomia negocial coletiva
agredindo, primeiramente, o sistema normativo que deve vincular todos os
Poderes Constituídos e também a Convenção nº 98 da OIT, que equivale a
norma de patamar superior ao das medidas provisórias
É importante ressaltar que a Constituição promove, ainda, o reconhecimento
das convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, XXVI), como
autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que
incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º,
caput). Portanto, em autêntico diálogo das fontes normativas, a prevalência de
acordos individuais ou de acordos coletivos depende da melhor realização da
finalidade de avanço social. Medida Provisória não pode eliminar, alterar ou
desprezar a lógica desse diálogo das fontes jurídicas, que ocorre, aliás, em
outros campos do direito.
Tal medida acaba por direcionar o trabalhador para acordos individuais sem a
adequada representação e assistência dos sindicatos profissionais, atribuindo à
parte mais fraca na relação o tensionamento da relação de trabalho.
Com isso, a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário e a
suspensão de contrato de trabalho deve ser objeto de acordo coletivo ou
convenção coletiva de trabalho, com a participação obrigatória do sindicato da
categoria profissional.
O Art. 11 da MP 1045 deve, portanto, ser alterada, para que conste no seu
caput a obrigatoriedade de que as medidas de redução de jornada de trabalho
sejam celebradas por negociação coletiva.
Sala da Comissão,
Senador Paulo Rocha
(PT/PA)
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Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021

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.

EMEND A MOD IFIC ATIVA

Modifique-se o inciso I do parágrafo 5º do artigo 8º da MP nº 1.045 para a seguinte
redação:
§ 5º (...)
I - ao pagamento imediato da remuneração e dos encargos sociais e trabalhistas
referentes a todo o período;

JUSTIFIC AÇ ÃO
O texto do inciso I do parágrafo 5º do artigo 8º da Medida Provisória retira a obrigação de o
empregador pagar imediatamente os encargos trabalhistas em caso de descaracter ização da
suspensão temporária do contrato de trabalho, quando, o empregado mantiver as atividades de
trabalho, ainda que parcialmente, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho a
distância.
A expressão “encargos trabalhistas”, que constava no texto da Lei nº 14.020/2020 e foi
agora suprimida, remete às obrigações trabalhistas acessórias, como determinados benefícios que
somente são devidos em caso de ativação normal do contrato de trabalho do empregado, e por isso
deve ser incluída no texto do dispositivo.
Sala da Comissão, em

D ep. C arlos Veras
PT/PE

de

de 2021.
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Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021

Institui

o Novo Programa

Emergencial

de

Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe
sobre

medidas

enfrentamento

complementares
das

para

consequências

o
da

emergência de saúde pública de importância
internacional
do coronavírus (covid-19)

decorrente
no

âmbito

das

relações de trabalho.

EMEND A MOD IFIC ATIVA

Inclua-se parágrafo ao artigo 7º da MP nº 1.045 para a seguinte redação:

§ 3º Durante o período de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário, o
empregado:
(...)
II – terá direito ao recolhimento para o Regime Geral de Previdência, feito pelo
empregador, no mesmo valor recolhido no mês que antecedeu a suspensão do contrato.

JUSTIFIC AÇ ÃO

O texto original da Medida Provisória impõe ao trabalhador o ônus de recolher a
contribuição previdenciária, em momento de extrema vulnerabilidade. Se o governo está
concedendo benefícios emergenciais, tendo em vista que o trabalhador não terá renda, como pode
estabelecer que este possa contribuir facultativamente ao Regime Geral de Previdência? A alteração
do dispositivo, assim, é medida que se impõe e protege o direito à aposentadoria digna de quem
trabalha.
Sala da Comissão, em

de

de 2021.

D ep. C arlos Veras
PT/PE
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

EMENDA MODIFICATIVA

Modifica os incisos II e III do art. 7º da MP 1045/2021 para o seguinte
texto:

Art. 7º ...
I - .........................................................................................................................
II - pactuação, conforme o disposto nos art. 11 e art. 12, por convenção
coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho;
III - a redução da jornada de trabalho e do salário somente poderá ser feita
com os seguintes percentuais:

JUSTIFICAÇÃO
Deve ser alterado o texto do Art. 7º da MP 1045.2021, que dispõe que a redução
proporcional da jornada de trabalho e de salário de seus empregados pode ser
pactuada por acordo individual escrito entre empregado e empregador.
As relações coletivas de trabalho têm como principais atores os sindicatos de
trabalhadores e as empresas e suas representações sindicais, que personificam
as vicissitudes setoriais da economia e representam os interesses da categoria
instrumentalizados essencialmente nos acordos e convenções coletivas de
trabalho.
Por essa razão, a Constituição da República não apenas assegurou o
reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, inciso
XXVI), mas também estabeleceu a obrigatoriedade da participação dos
sindicatos nas negociações coletivas de trabalho (art. 8º VI).
Em meio à maior crise sanitária do Século XXI, o fomento à negociação coletiva
como instrumento para adoção do Programa Emergencial de Manutenção do
Emprego e da Renda, que dispõe sobre medidas trabalhistas complementares

para enfrentamento do estado de calamidade pública e da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19) é,
indubitavelmente, um mecanismo que não pode ser descartado para fins de
atingimento de soluções criadas pelo estado.
É dizer que é a norma coletiva, com as duas partes negociando, quem vai
conseguir o equilíbrio necessário entre as possíveis medidas, desde a
paralisação total de uma atividade e o seu restabelecimento, com as reduções
de jornadas e salários. Pode ser a medida ideal diante da necessidade de
combate ao vírus, preservação de direitos sociais e a manutenção da economia.
Na contramão desta via jurídica, social e econômica de autocomposição de
litígios e pacificação de conflitos, a MP 1045, na redação do art. 7º, a um só
tempo, desestimula a negociação coletiva, facultando aos empregadores a
pactuação individual, bem como afronta diretamente o comando constitucional
que determina a obrigatoriedade da participação dos sindicatos nas negociações
coletivas e seus instrumentos normativos resultantes.
A Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art.
7º, IV). À toda evidência, o dispositivo viola a autonomia negocial coletiva
agredindo, primeiramente, o sistema normativo que deve vincular todos os
Poderes Constituídos e também a Convenção nº 98 da OIT, que equivale a
norma de patamar superior ao das medidas provisórias

É importante ressaltar que a Constituição promove, ainda, o reconhecimento das
convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas
fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que incrementem a condição
social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º, caput). Portanto, em
autêntico diálogo das fontes normativas, a prevalência de acordos individuais ou
de acordos coletivos depende da melhor realização da finalidade de avanço
social. Medida Provisória não pode eliminar, alterar ou desprezar a lógica desse
diálogo das fontes jurídicas, que ocorre, aliás, em outros campos do direito.
Tal medida acaba por direcionar o trabalhador para acordos individuais sem a
adequada representação e assistência dos sindicatos profissionais, atribuindo à
parte mais fraca na relação o tensionamento da relação de trabalho.
Com isso, a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário deve ser
objeto de acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, com a participação
obrigatória do sindicato da categoria profissional.

Sala da Comissão,
SENADOR PAULO ROCHA PT/PA

MPV 1045
00246

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o artigo 12 da MP nº 1045, de 2021.

JUSTIFICAÇÃO
Deve ser suprimido integralmente o texto do Art. 12 da MP 1045.2021, que
estabelece diferença entre o tipo de pactuação (se individual ou coletivo) na
redução proporcional da jornada e salário ou suspensão do contrato de
trabalho de empregados, dispondo que para aqueles que tenham salário igual
ou inferior a R$ 3.135,00 tal pactuação pode se dar por meio de acordo
individual ou de negociação coletiva, e quanto aos demais empregados, as
medidas referidas somente podem se dar através de convenção ou acordo
coletivo, ressalvada a redução de jornada de trabalho e de salário de vinte e
cinco por cento, prevista na alínea “a” do inciso III do caput do art. 7º, que
poderá ser pactuada por acordo individual.
Nesse contexto, e diante da absoluta impossibilidade de pactuação de redução
proporcional de jornada e salário ou mesmo suspensão do contrato de trabalho
por meio de acordo individual entre empregador e empregado, pelos motivos
que serão adiante explicitados, o art. 12 não se faz mais necessário no corpo
da presente Medida Provisória.
Isso porque as relações coletivas de trabalho têm como principais atores os
sindicatos de trabalhadores e as empresas e suas representações sindicais,
que personificam as vicissitudes setoriais da economia e representam os
interesses da categoria instrumentalizados essencialmente nos acordos e
convenções coletivas de trabalho.
Por essa razão, a Constituição da República não apenas assegurou o
reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, inciso
XXVI), mas também estabeleceu a obrigatoriedade da participação dos
sindicatos nas negociações coletivas de trabalho (art. 8º VI).
Em meio à maior crise sanitária do Século XXI, o fomento à negociação
coletiva como instrumento para adoção do Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda, que dispõe sobre medidas trabalhistas
complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública e da

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) é, indubitavelmente, um mecanismo que não pode ser
descartado para fins de atingimento de soluções criadas pelo estado.
É dizer que é a norma coletiva, com as duas partes negociando, quem vai
conseguir o equilíbrio necessário entre as possíveis medidas, desde a
paralisação total de uma atividade e o seu restabelecimento, com as reduções
de jornadas e salários. Pode ser a medida ideal diante da necessidade de
combate ao vírus, preservação de direitos sociais e a manutenção da
economia.
Na contramão desta via jurídica, social e econômica de autocomposição de
litígios e pacificação de conflitos, a MP 1045, na redação do art. 12, a um só
tempo, desestimula a negociação coletiva, facultando a parte dos
empregadores a pactuação individual, bem como afronta diretamente o
comando constitucional que determina a obrigatoriedade da participação dos
sindicatos nas negociações coletivas e seus instrumentos normativos
resultantes.
A Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo
(art. 7º, IV). À toda evidência, o dispositivo viola a autonomia negocial coletiva
agredindo, primeiramente, o sistema normativo que deve vincular todos os
Poderes Constituídos e também a Convenção nº 98 da OIT, que equivale a
norma de patamar superior ao das medidas provisórias
É importante ressaltar que a Constituição promove, ainda, o reconhecimento
das convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, XXVI), como
autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que
incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º,
caput). Portanto, em autêntico diálogo das fontes normativas, a prevalência de
acordos individuais ou de acordos coletivos depende da melhor realização da
finalidade de avanço social. Medida Provisória não pode eliminar, alterar ou
desprezar a lógica desse diálogo das fontes jurídicas, que ocorre, aliás, em
outros campos do direito.
Tal medida acaba por direcionar o trabalhador para acordos individuais sem a
adequada representação e assistência dos sindicatos profissionais, atribuindo à
parte mais fraca na relação o tensionamento da relação de trabalho.
Com isso, a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário deve ser
objeto de acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, com a
participação obrigatória do sindicato da categoria profissional.
A razão da supressão integral do artigo, além dos pontos mencionados, é a
discriminação existente entre trabalhadores, a depender de seus salários.

A Constituição determina aos Poderes a promoção do bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação (art. 3º, IV), por isso, não se pode, absolutamente, diferenciar os
trabalhadores e as trabalhadoras, em termos de proteção jurídica, pelo critério
do valor do salário, sendo proibida diferença de salários, de exercício de
funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil
(art. 7º, XXX). Diferenciar os trabalhadores e as trabalhadoras, para permitir
acordo individual, negando a necessidade de negociação coletiva, acaso
recebam remuneração considerada superior e tenham curso superior, é negar
a força normativa da Constituição e do Direito do Trabalho. A proteção jurídica
social trabalhista, como outras proteções jurídicas, é universal, e não depende
do valor do salário dos cidadãos.
O art. 12 da Medida Provisória nº 1045/2021, então, deve integralmente
suprimido.

Sala da Comissão,
Senador Paulo Rocha
(PT/PA)

MPV 1045
00247

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

EMENDA MODIFICATIVA

Modifica os incisos II e III do art. 7º da MP 1045/2021 para o seguinte
texto:

Art. 7º ...
I - .........................................................................................................................
II - pactuação, conforme o disposto nos art. 11 e art. 12, por convenção
coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho;
III - a redução da jornada de trabalho e do salário somente poderá ser feita
com os seguintes percentuais:

JUSTIFICAÇÃO
Deve ser alterado o texto do Art. 7º da MP 1045.2021, que dispõe que a redução
proporcional da jornada de trabalho e de salário de seus empregados pode ser
pactuada por acordo individual escrito entre empregado e empregador.
As relações coletivas de trabalho têm como principais atores os sindicatos de
trabalhadores e as empresas e suas representações sindicais, que personificam
as vicissitudes setoriais da economia e representam os interesses da categoria
instrumentalizados essencialmente nos acordos e convenções coletivas de
trabalho.
Por essa razão, a Constituição da República não apenas assegurou o
reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, inciso
XXVI), mas também estabeleceu a obrigatoriedade da participação dos
sindicatos nas negociações coletivas de trabalho (art. 8º VI).
Em meio à maior crise sanitária do Século XXI, o fomento à negociação coletiva
como instrumento para adoção do Programa Emergencial de Manutenção do
Emprego e da Renda, que dispõe sobre medidas trabalhistas complementares

para enfrentamento do estado de calamidade pública e da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19) é,
indubitavelmente, um mecanismo que não pode ser descartado para fins de
atingimento de soluções criadas pelo estado.
É dizer que é a norma coletiva, com as duas partes negociando, quem vai
conseguir o equilíbrio necessário entre as possíveis medidas, desde a
paralisação total de uma atividade e o seu restabelecimento, com as reduções
de jornadas e salários. Pode ser a medida ideal diante da necessidade de
combate ao vírus, preservação de direitos sociais e a manutenção da economia.
Na contramão desta via jurídica, social e econômica de autocomposição de
litígios e pacificação de conflitos, a MP 1045, na redação do art. 7º, a um só
tempo, desestimula a negociação coletiva, facultando aos empregadores a
pactuação individual, bem como afronta diretamente o comando constitucional
que determina a obrigatoriedade da participação dos sindicatos nas negociações
coletivas e seus instrumentos normativos resultantes.
A Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art.
7º, IV). À toda evidência, o dispositivo viola a autonomia negocial coletiva
agredindo, primeiramente, o sistema normativo que deve vincular todos os
Poderes Constituídos e também a Convenção nº 98 da OIT, que equivale a
norma de patamar superior ao das medidas provisórias

É importante ressaltar que a Constituição promove, ainda, o reconhecimento das
convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas
fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que incrementem a condição
social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º, caput). Portanto, em
autêntico diálogo das fontes normativas, a prevalência de acordos individuais ou
de acordos coletivos depende da melhor realização da finalidade de avanço
social. Medida Provisória não pode eliminar, alterar ou desprezar a lógica desse
diálogo das fontes jurídicas, que ocorre, aliás, em outros campos do direito.
Tal medida acaba por direcionar o trabalhador para acordos individuais sem a
adequada representação e assistência dos sindicatos profissionais, atribuindo à
parte mais fraca na relação o tensionamento da relação de trabalho.
Com isso, a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário deve ser
objeto de acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, com a participação
obrigatória do sindicato da categoria profissional.

Sala da Comissão,
SENADOR PAULO ROCHA PT/PA

MPV 1045
00248

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao o Art. 8º da Medida Provisória 1045 de 2021, a seguinte redação:

Art. 8º .............................................

§ 1º A suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada, conforme o
disposto nos art.11 e art.12, por convenção ou acordo coletivos, que será
encaminhado ao empregado com antecedência de, no mínimo, dois dias
corridos.
§ 2º (suprimir)
§ 3 º....
§ 4º O contrato de trabalho será restabelecido no prazo de dois dias corridos,
contado:
I - da data estabelecida na convenção ou acordo coletivo como termo de
encerramento do período e suspensão pactuado;
II- ....

JUSTIFICAÇÃO
Deve ser alterado o texto do Art. 8º da MP 1045/2021, que dispõe que durante o
prazo previsto no art. 2º, o empregador poderá, por acordo individual com o
empregado, suspender temporariamente o contrato de trabalho.

As relações coletivas de trabalho têm como principais atores os sindicatos de
trabalhadores e as empresas e suas representações sindicais, que personificam
as vicissitudes setoriais da economia e representam os interesses da categoria
instrumentalizados essencialmente nos acordos e convenções coletivas de
trabalho.
Por essa razão, a Constituição da República não apenas assegurou o
reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, inciso
XXVI), mas também estabeleceu a obrigatoriedade da participação dos
sindicatos nas negociações coletivas de trabalho (art. 8º VI).
Em meio à maior crise sanitária do Século XXI, o fomento à negociação coletiva
como instrumento para adoção do Programa Emergencial de Manutenção do
Emprego e da Renda, que dispõe sobre medidas trabalhistas complementares
para enfrentamento do estado de calamidade pública e da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19) é,
indubitavelmente, um mecanismo que não pode ser descartado para fins de
atingimento de soluções criadas pelo estado.
É dizer que é a norma coletiva, com as duas partes negociando, quem vai
conseguir o equilíbrio necessário entre as possíveis medidas, desde a
paralisação total de uma atividade e o seu restabelecimento, com as reduções
de jornadas e salários. Pode ser a medida ideal diante da necessidade de
combate ao vírus, preservação de direitos sociais e a manutenção da economia.
Na contramão desta via jurídica, social e econômica de autocomposição de
litígios e pacificação de conflitos, a MP 936, na redação do art. 8º, a um só tempo,
desestimula a negociação coletiva, facultando aos empregadores a pactuação
individual, bem como afronta diretamente o comando constitucional que
determina a obrigatoriedade da participação dos sindicatos nas negociações
coletivas e seus instrumentos normativos resultantes.
A Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art.
7º, IV). À toda evidência, o dispositivo viola a autonomia negocial coletiva
agredindo, primeiramente, o sistema normativo que deve vincular todos os
Poderes Constituídos e também a Convenção nº 98 da OIT, que equivale a
norma de patamar superior ao das medidas provisórias
É importante ressaltar que a Constituição promove, ainda, o reconhecimento das
convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas
fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que incrementem a condição
social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º, caput). Portanto, em
autêntico diálogo das fontes normativas, a prevalência de acordos individuais ou
de acordos coletivos depende da melhor realização da finalidade de avanço
social. Medida Provisória não pode eliminar, alterar ou desprezar a lógica desse
diálogo das fontes jurídicas, que ocorre, aliás, em outros campos do direito.

Tal medida acaba por direcionar o trabalhador para acordos individuais sem a
adequada representação e assistência dos sindicatos profissionais, atribuindo à
parte mais fraca na relação o tensionamento da relação de trabalho.
Com isso, a suspensão temporária do contrato de trabalho deve ser objeto de
acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, com a participação
obrigatória do sindicato da categoria profissional.

Sala da Comissão,

SENADOR PAULO ROCHA PT/PA

MPV 1045
00249

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

EMENDA MODIFICATIVA

Modificar o Art. 9º da MP 1045/2021 para o seguinte texto:

Art. 9º O Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda poderá
ser acumulado com o pagamento, pelo empregador, de ajuda compensatória
mensal, em decorrência da redução proporcional de jornada de trabalho e de
salário ou da suspensão temporária de contrato de trabalho de que trata esta
Medida Provisória
§ 1º A ajuda compensatória mensal de que trata o caput:
I - deverá ter o valor definido na convenção ou acordo coletivo pactuado;
II - terá natureza indenizatória;
III - não integrará a base de cálculo do imposto sobre a renda retido na fonte ou
da declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda da pessoa física do
empregado;
IV - não integrará a base de cálculo da contribuição previdenciária e dos demais
tributos incidentes sobre a folha de salários;
V - não integrará a base de cálculo do valor devido ao Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS, instituído pela Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990,
e pela Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015; e
VI - 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.
§ 2º Na hipótese de redução proporcional de jornada e de salário, a ajuda
compensatória prevista no caput não integrará o salário devido pelo empregador
e observará o disposto no § 1º.

JUSTIFICAÇÃO

Deve ser alterado o texto do Art. 9º da MP 1045/2021, que dispõe quanto à
pactuação do valor da ajuda compensatória por acordo individual, nos casos de
redução de jornada e de salário ou da suspensão temporária de contrato de
trabalho.
As relações coletivas de trabalho têm como principais atores os sindicatos de
trabalhadores e as empresas e suas representações sindicais, que personificam
as vicissitudes setoriais da economia e representam os interesses da categoria
instrumentalizados essencialmente nos acordos e convenções coletivas de
trabalho.
Por essa razão, a Constituição da República não apenas assegurou o
reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, inciso
XXVI), mas também estabeleceu a obrigatoriedade da participação dos
sindicatos nas negociações coletivas de trabalho (art. 8º VI).
Em meio à maior crise sanitária do Século XXI, o fomento à negociação coletiva
como instrumento para adoção do Programa Emergencial de Manutenção do
Emprego e da Renda, que dispõe sobre medidas trabalhistas complementares
para enfrentamento do estado de calamidade pública e da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19) é,
indubitavelmente, um mecanismo que não pode ser descartado para fins de
atingimento de soluções criadas pelo estado.
É dizer que é a norma coletiva, com as duas partes negociando, quem vai
conseguir o equilíbrio necessário entre as possíveis medidas, desde a
paralisação total de uma atividade e o seu restabelecimento, com as reduções
de jornadas e salários. Pode ser a medida ideal diante da necessidade de
combate ao vírus, preservação de direitos sociais e a manutenção da economia.
Na contramão desta via jurídica, social e econômica de autocomposição de
litígios e pacificação de conflitos, a MP 1045, na redação do art. 9º, a um só
tempo, desestimula a negociação coletiva, facultando aos empregadores a
pactuação individual do montante a ser pago na ajuda compensatória mensal,
bem como afronta diretamente o comando constitucional que determina a
obrigatoriedade da participação dos sindicatos nas negociações coletivas e seus
instrumentos normativos resultantes.
A Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art.
7º, IV). À toda evidência, o dispositivo viola a autonomia negocial coletiva
agredindo, primeiramente, o sistema normativo que deve vincular todos os
Poderes Constituídos e também a Convenção nº 98 da OIT, que equivale a
norma de patamar superior ao das medidas provisórias
É importante ressaltar que a Constituição promove, ainda, o reconhecimento das
convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas

fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que incrementem a condição
social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º, caput). Portanto, em
autêntico diálogo das fontes normativas, a prevalência de acordos individuais ou
de acordos coletivos depende da melhor realização da finalidade de avanço
social. Medida Provisória não pode eliminar, alterar ou desprezar a lógica desse
diálogo das fontes jurídicas, que ocorre, aliás, em outros campos do direito.
Tal medida acaba por direcionar o trabalhador para acordos individuais sem a
adequada representação e assistência dos sindicatos profissionais, atribuindo à
parte mais fraca na relação o tensionamento da relação de trabalho.
Com isso, a pactuação do valor de ajuda compensatória deve ser objeto de
acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, com a participação
obrigatória do sindicato da categoria profissional.

Sala da Comissão,

SENADOR PAULO ROCHA PT/PA
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O art. 12 da Medida Provisória nº 1045/2021 passa a vigorar acrescido do seguinte
§7º:
“Art. 12.................................................................................
§7º É permitido o fracionamento dos períodos de suspensão
e redução, em períodos de 30 dias, imediatamente sucessivos ou
não, respeitados os caputs do art. 7º e do art. 8º.”
JUSTIFICAÇÃO
Sugere-se alteração à redação da MP para prever expressamente a possibilidade de
fracionamento

dos períodos de suspensão e redução, em períodos de 30 dias,

imediatamente sucessivos ou não, respeitado o prazo máximo de 120 dias do art. 18.
Essa possibilidade constava da redação da MP nº 936/2020 e garantia segurança
jurídica, bem como maior flexibilidade, haja vista que pode ser vantajoso, tanto ao
empregador quanto para o trabalhador, acordar essas medidas inicialmente por um prazo
menor, de 30 dias, e, em caso de necessidade, renovar essa medida, ainda que de maneira
não sucessiva.
Para que não haja insegurança jurídica, sugerimos que seja adicionado parágrafo ao art.
12 que assegure expressamente essa possibilidade.
Sala da Comissão, 30 de abril de 2021.
Deputado CELSO MALDANER
(MDB/SC)
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Dê-se ao inciso I do §3º do art. 8º da Medida Provisória nº 1045/2021 a seguinte
redação:
“Art.8º...................................................................................
(...)
§ 3º................................................................................................
I – “fará jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador aos seus
empregados, com exceção ao vale transporte e demais benefícios vinculado s
estritamente à efetiva prestação de serviços.”

JUSTIFICAÇÃO
O §3º do artigo 8º previsto na Medida Provisória 1045 é vago, o que pode trazer
insegurança jurídica quanto à sua interpretação.
Dessa forma, sugere-se que se excepcione apenas as parcelas que continuarão a
ser pagas pelo empregador, tendo-se em vista a inexistência de prestação de serviços e
o recebimento, pelo trabalhador, do benefício emergencial de preservação do emprego
e da renda.
A redação é imprecisa, podendo dar azo a interpretações de que o empregado
com contrato suspenso teria direito, por exemplo, ao recebimento do vale-transporte
(que tem como único fim o deslocamento no trecho casa – trabalho), dentre outros

possíveis benefícios concedidos em decorrência da execução efetiva da prestação de
serviços (que se encontra suspensa na hipótese de suspensão contratual).
Sala da Comissão, 30 de abril de 2021.

Deputado CELSO MALDANER
(MDB/SC)
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Dê-se ao inciso II do § 2º do art. 12 da Medida Provisória nº 1045/2021 a seguinte
redação:
“Art. 12. ............................................................................................
§2º .....................................................................................................
II - na hipótese de empresa que se enquadre no disposto no § 6º do
art. 8º e em se tratando de suspensão temporária do contrato de trabalho, 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.
(...)”
JUSTIFICAÇÃO
Para além do equívoco formal da remissão do artigo 8º (trata-se do parágrafo
sexto e não do quinto, como prevê texto original), percebe-se que o inciso pode atrair
interpretação peculiar e desproporcional de obrigatoriedade de pagamento de ajuda
compensatória em valor elevado (30% do salário somado ao valor a que faria jus do
Benefício Emergencial), mesmo que se trate de redução proporcional de jornada de
trabalho e salário de, por exemplo, 25%.
Nessa hipótese (redução de 25% da jornada e do salário), o empregado
aposentado teria a redução de jornada e salário equivalente à 25%, mas receberia a título
de ajuda compensatória valor maior do que a própria redução (30% do salário somado

ao valor do benefício a que teria direito).
Sala da Comissão, 30 de abril de 2021.

Deputado CELSO MALDANER
(MDB/SC)

MPV 1045
00253

EMENDA Nº
- CM
(à MPV nº 1045, de 2021)
Altera-se o §4º do artigo 23 da Medida Provisória nº 1045/2021, que passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 23 ………………………………………………………….
……………………………………………………………………..
§4º Os recursos relativos ao benefício emergencial de que
trata o art. 5º, creditados nos termos do disposto no § 2º, não
movimentados no prazo de cento e oitenta dias, contado da
data do depósito, retornarão para a União, desde que
comprovada a notificação ao seu titular, por escrito ou por
meio eletrônico”. (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A MP 1045/2021 institui o Novo Programa Emergencial de Manutenç ão
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.
O §4º do art. 23 da MPV prevê que os recursos relativos ao benefício
emergencial de que trata o art. 5º, creditados nos termos do disposto no § 2º,
não movimentados no prazo de cento e oitenta dias, contado da data do
depósito, retornarão para a União.

1

Entendemos que, para que o valor retorne à União, é imprescindível a
prévia notificação ao titular, por escrito ou por meio eletrônico, da existência de
valores nas referidas contas, uma vez que talvez não tenha esse conhecimento
por diversas razões, inclusive falta de acesso à informação.
Contamos,

portanto,

com o apoio dos nobres senadores para o

acolhimento desta emenda.
Sala das Comissões,

SENADOR FABIANO CONTARATO

2

MPV 1045
00254

EMENDA Nº
- CM
(à MPV nº 1045, de 2021)
Suprima-se o artigo 21 da Medida Provisória nº 1045/2021.

JUSTIFICAÇÃO
A MP 1045/2021 institui o Novo Programa Emergencial de Manutenç ão
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.
O art. 21 da MP 1045/2021 estabelece durante o período de 180 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.
Entendemos que não há razão para esta suspensão que não seja
permitir ao empregador burlar mais regras trabalhistas. A defesa, nestes casos,
independente da empresa estar ou não em plena atividade.
Contamos,

portanto,

com o apoio dos nobres senadores para o

acolhimento desta emenda.

1

Sala das Comissões,
SENADOR FABIANO CONTARATO

2

MPV 1045
00255

EMENDA Nº
- CM
(à MPV nº 1045, de 2021)
Suprima-se o artigo 12 da Medida Provisória nº 1045/2021.

JUSTIFICAÇÃO
A MP 1045/2021 institui o Novo Programa Emergencial de Manutenç ão
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.
O art. 12 da MP 1045/2021 estabelece uma diferença entre o tipo de
pactuação (se individual ou coletivo) na redução proporcional da jornada e
salário ou suspensão do contrato de trabalho de empregados.
O referido artigo prevê que, para aqueles que tenham salário igual ou
inferior a R$ 3.300,00 ou tenham nível superior e percebam salário mensal igual
ou superior a 2x o limite máximo do RGPS, tal pactuação pode se dar por meio
de acordo individual ou de negociação coletiva. Para os demais empregados,
as medidas referidas somente podem se dar através de convenção ou acordo
coletivo, ressalvada a redução de jornada de trabalho e de salário de 25%,
prevista na alínea “a” do inciso III do caput do art. 7º, que poderá ser pactuada
por acordo individual.
Permitir a adoção dessas medidas por meio de simples acordo individual

1

com o empregado é afrontar garantia fundamental prevista na Constituição da
República que assegura o reconhecimento das convenções e acordos coletivos
de trabalho (art. 7º, inciso XXVI), e também estabeleceu a obrigatoriedade da
participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho (art. 8º VI).
Ao dispensar a negociação coletiva para implementação das medidas
emergenciais sobretudo aos trabalhadores com mais baixa remuneração, a MP
n. 1045/2021 acentua ainda mais o aludido quadro de violação às normas
constitucionais e internacionais que garantem a negociação coletiva como
instrumento
interesses

constitucional
de empregados

e democrático

destinado

e empregadores,

à composição

especialmente

dos

quanto aos

trabalhadores mais vulneráveis, “convidados” a negociar sob ameaça de perda
do emprego em momentos de crise.
Portanto, entendemos que o art. 12 ao mesmo que desestimula a
negociação coletiva, facultando aos empregadores a pactuação individual,
também afronta diretamente o comando constitucional que determina a
obrigatoriedade da participação dos sindicatos nas negociações coletivas e
seus instrumentos normativos resultantes. Tal medida acaba por direcionar o
trabalhador

para acordos individuais sem a adequada representação e

assistência dos sindicatos profissionais, atribuindo à parte mais fraca na relação
o tensionamento da relação de trabalho.
Contamos,

portanto,

com o apoio dos nobres senadores para o

acolhimento desta emenda.
Sala das Comissões,
SENADOR FABIANO CONTARATO

2

MPV 1045
00256

EMENDA Nº
- CM
(à MPV nº 1045, de 2021)
Suprima-se o §2º do art. 8º, nomeando o §1º como parágrafo único e
altera-se os seguintes dispositivos da Medida Provisória nº 1045/2021 para o
seguinte texto:
Art. 8º O empregador, durante o prazo previsto no art. 2º,
poderá acordar a suspensão temporária do contrato de
trabalho de seus empregados, de forma setorial,
departamental, parcial ou na totalidade dos postos de
trabalho, por até sessenta dias.
Parágrafo único. A suspensão temporária do contrato de
trabalho será pactuada, conforme o disposto nos art. 11 e
art. 12, por convenção coletiva de trabalho ou acordo
coletivo de trabalho.
§ 3º ……………………………………………………………....
I - ..........................................................................................
II - ficará dispensado de recolher para o Regime Geral de
Previdência Social, mantida sua qualidade de segurado,
sendo considerado, para todos os fins previdenciários, o
valor de sua remuneração como salário de contribuição,
observado o limite máximo deste.
§ 4º .....................................................................................
…………………………………………………………………
................................................................(NR)

JUSTIFICAÇÃO
A MP 1045/2021 institui o Novo Programa Emergencial de Manutenç ão
do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas complementares para o

1

enfrentamento das consequências

da emergência de saúde pública de

importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19) no âmbito das
relações de trabalho.
A Medida Provisória afasta, de modo frontalmente inconstitucional, a
obrigatoriedade de negociação coletiva e de participação dos sindicatos na
redução de salários e na suspensão do contrato de trabalho dos empregados
brasileiros (artigo 7, incisos VI, XIII e XXVI).
Permitir a adoção dessas medidas por empregadores por meio de
simples acordo individual com o empregado é temerário pois expõe o
trabalhador em um momento de vulnerabilidade qualificada.
Ademais, não é justo que o empregado, com a suspensão do contrato de
trabalho e sem salário, tenha que recolher a contribuição previdenciária para o
Regime Geral da Previdência Social. É dever do Estado, neste momento,
manter a condição de segurado do trabalhador durante o período de suspensão
contratual, arcando com o custo dessa manutenção, já que se trata de medida
excepcional.
Por fim, propomos a redução do período de suspensão do contrato de
trabalho de 120 para 60 dias, conforme foi estabelecido na MP 936/2020.
Nestes termos, propomos a alteração desse dispositivo.
Sala das Comissões,

SENADOR FABIANO CONTARATO

2

MPV 1045
00257

EMENDA Nº
- CM
(à MPV nº 1045, de 2021)
Altera-se o caput do artigo 11 da Medida Provisória nº 1045/2021 para o
seguinte texto:
Art. 11. As medidas de redução proporcional de jornada de
trabalho e de salário ou de suspensão temporária do
contrato de trabalho de que trata esta Medida Provisória
deverão ser celebradas por meio de negociação coletiva,
observado o disposto no § 1º e nos art. 7º e art. 8º.
………………………………………………...…………(NR)

JUSTIFICAÇÃO
A MP 1045/2021 institui o Novo Programa Emergencial de Manutenç ão
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.
Permitir a adoção dessas medidas por empregadores por meio de
simples acordo individual com o empregado é afrontar garantia fundamental
prevista na Constituição da República que garante, nos casos de redução de
jornada e de salários e suspensão contratual

(onde há suspensão de

pagamento de salário e da prestação de serviços), a participação dos sindicatos
de trabalhadores.

1

Diante do exposto, propomos nova redação ao caput do artigo 11 para
obrigar que eventual adoção de redução de salários e suspensão de contrato
de trabalho seja decidida por negociação coletiva.

Sala das Comissões,

SENADOR FABIANO CONTARATO

2

MPV 1045
00258

EMENDA Nº
- CM
(à MPV nº 1045, de 2021)
Altera-se o §5º e acrescenta-se o §5º-A ao art. 5º da Medida Provisória nº
1045/2021 para o seguinte texto:
Art. 5º………………………………………………………....….
…………………………………………………………………...
§ 5º As notificações e as comunicações referentes ao
Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da
Renda poderão ser realizadas por meio digital, mediante
ciência do interessado, cadastramento em sistema próprio e
utilização de certificado digital ICP-Brasil ou uso de login e
senha, conforme estabelecido em ato do Ministério da
Economia.
§5º-A Caso o interessado não tenha acesso à internet,
poderá fazer o cadastro, presencialmente, gratuitamente,
em instituições estabelecidas pelo Ministério da Economia,
de maneira escalonada, a fim de evitar aglomerações,
seguindo-se as medidas restritivas sanitárias.
………………………………………………...…………(NR)

JUSTIFICAÇÃO
A MP 1045/2021 institui o Novo Programa Emergencial de Manutenç ão
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.

1

Como muito se noticiou, a exemplo do auxílio emergencial, muitas
famílias, mesmo com dinheiro na conta, não podem utilizar o benefício pois não
têm acesso à internet para usar o aplicativo Caixa.
Dados da Fundação Getúlio Vargas mostram que, entre os mais pobres,
40% não acessam a internet. Essas pessoas vão ter que esperar para sacar o
dinheiro vivo na boca do caixa. Milhões estão sem renda e precisam desses
recursos para comprar comida. 1
Portanto, entendemos que é fundamental que o governo federal busque
mecanismos para garantir que aquela família que não tenha acesso à internet
receba o benefício.

Sala das Comissões,

SENADOR FABIANO CONTARATO

1 https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2021/04/09/familias -sem-acesso-a-internet-nao-conseguem-usar-

o-dinheiro-do-auxilio-emergencial.ghtml
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MPV 1045
00259

EMENDA Nº
- CM
(à MPV nº 1045, de 2021)
Altera-se o §5º e acrescenta-se o §5º-A ao art. 5º da Medida Provisória nº
1045/2021 para o seguinte texto:
Art. 5º………………………………………………………....….
…………………………………………………………………...
§ 5º As notificações e as comunicações referentes ao
Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da
Renda poderão ser realizadas por meio digital, mediante
ciência do interessado, cadastramento em sistema próprio e
utilização de certificado digital ICP-Brasil ou uso de login e
senha, conforme estabelecido em ato do Ministério da
Economia.
§5º-A Caso o interessado não tenha acesso à internet,
poderá fazer o cadastro, presencialmente, gratuitamente,
em instituições estabelecidas pelo Ministério da Economia,
de maneira escalonada, a fim de evitar aglomerações,
seguindo-se as medidas restritivas sanitárias.
………………………………………………...…………(NR)

JUSTIFICAÇÃO
A MP 1045/2021 institui o Novo Programa Emergencial de Manutenç ão
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.

1

Como muito se noticiou, a exemplo do auxílio emergencial, muitas
famílias, mesmo com dinheiro na conta, não podem utilizar o benefício pois não
têm acesso à internet para usar o aplicativo Caixa.
Dados da Fundação Getúlio Vargas mostram que, entre os mais pobres,
40% não acessam a internet. Essas pessoas vão ter que esperar para sacar o
dinheiro vivo na boca do caixa. Milhões estão sem renda e precisam desses
recursos para comprar comida. 1
Portanto, entendemos que é fundamental que o governo federal busque
mecanismos para garantir que aquela família que não tenha acesso à internet
receba o benefício.

Sala das Comissões,

SENADOR FABIANO CONTARATO

1 https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2021/04/09/familias -sem-acesso-a-internet-nao-conseguem-usar-

o-dinheiro-do-auxilio-emergencial.ghtml
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MPV 1045
00260

EMENDA Nº
- CM
(à MPV nº 1045, de 2021)

Modificar o art. 6º, II, a, da MP 1045/2021, que passa a vigorar com a
seguinte redação:
Art. 6º …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
§ 2º O Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda não
será devido ao empregado que esteja:
II - 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, exceto quando se tratar de aprendiz com deficiência;
……………………………………………………………………… (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A MP 1045/2021 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.
O Estatuto da Pessoa com Deficiência estabelece que a pessoa com
deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação, em
ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades com as
demais pessoas.
A Constituição da República, de 1988 estabelece como um dos
fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa
humana (art. 1º, III), a Constituição destaca, entre os objetivos da

República, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça,
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, IV) e,
em relação ao trabalhador pessoa com deficiência, há expressa proteção
constitucional, no artigo 7º, XXXI, que estabelece a “proibição de qualquer
discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador
portador de deficiência”.
Sabemos que, em se tratando de mercado de trabalho, as pessoas com
deficiência ainda enfrentam muitos desafios. Por essas razões, propomos
a seguinte emenda, visando excepcionar o aprendiz com deficiência,
permitindo a acumulação do valor do Benefício Emergencial de
Preservação do Emprego e da Renda e do Benefício de Prestação
Continuada.
Sala das Comissões,

SENADOR FABIANO CONTARATO

MPV 1045
00261

EMENDA Nº
- CM
(à MPV nº 1045, de 2021)
Modificar o art. 6º da MP 1045/2021, para inserir o seguinte parágrafo:
“”Art. 6º …………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
§ 6º Será garantido o pagamento do Benefício Emergencial de Preservação do
Emprego e da Renda para a trabalhadora ou trabalhador com deficiência em
valor mínimo equivalente a Benefício de Prestação Continuada, previsto no art.
21-A da Lei n. 8742/1993.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO

A MP 1045/2021 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.
O Estatuto da Pessoa com Deficiência estabelece que a pessoa com
deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação, em
ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades com as
demais pessoas.
A Constituição da República, de 1988 estabelece como um dos
fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa
humana (art. 1º, III), a Constituição destaca, entre os objetivos da
República, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça,
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, IV) e,
em relação ao trabalhador pessoa com deficiência, há expressa proteção
constitucional, no artigo 7º, XXXI, que estabelece a “proibição de qualquer
discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador
portador de deficiência”.
Sabemos que, em se tratando de mercado de trabalho, as pessoas com
deficiência ainda enfrentam muitos desafios. Por essas razões, propomos

a seguinte emenda, visando a observância ao art. 21-A, da Lei n.
8742/1993, que deve excepcionar os aprendizes com deficiência, vez que
não se amolda perfeitamente à hipótese em que ocorre a suspensão do
contrato de trabalho com o pagamento do Benefício Emergencial de
Preservação do Emprego e da Renda.
Sala das Comissões,

SENADOR FABIANO CONTARATO

MPV 1045
00262

Gabinete do Senador Jaques Wagner

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 27 DE ABRIL DE 2021
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.

EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao artigo 4º da MP nº 1.045/2021 a seguinte redação:
Art. 4º Compete ao Ministério da Economia, após consulta ao Conselho
Nacional do Trabalho, coordenar, executar, monitorar e avaliar o Programa
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e editar normas
complementares necessárias à sua execução.

JUSTIFICAÇÃO
O acréscimo de consulta ao Conselho Nacional do Trabalho visa garantir que o
órgão, restabelecido pelo próprio governo em 30 de julho de 2019 pelo Decreto nº 9.944,
participe das políticas e ações relativas às relações de trabalho. A composição tripartite
do Conselho garante que todos os atores sociais participem da tomada de decisões em
momento grave de pandemia, de acordo com os ditames estabelecidos pela Organização
Internacional do Trabalho.
Por essas razões, solicito o apoio dos eminentes pares para a aprovação à presente
emenda.
Sala da Sessão, 30 de abril de 2021.

SENADOR JAQUES WAGNER
PT – BA

MPV 1045
00263

Gabinete do Senador Jaques Wagner

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 27 DE ABRIL DE 2021
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.

EMENDA ADITIVA
Acrescente-se inciso no parágrafo 1º do artigo 6º d Medida Provisória nº 1.045,
de 2021, e renumere-se:
Art. 6º. O valor do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da
Renda terá como base de cálculo o valor mensal do seguro-desemprego a que
o empregado teria direito, nos termos do art. 5º da Lei nº 7.998, de 1990,
observadas as seguintes disposições:
(...)
§ 1º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda será
pago ao empregado independentemente de:
I - cumprimento de qualquer período aquisitivo;
II – natureza e modalidade do vínculo empregatício;
III - tempo de vínculo empregatício; e
IV - número de salários recebidos.

JUSTIFICAÇÃO
A inclusão de inciso visa explicitar o âmbito de aplicação do Benefício
Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, garantindo renda para todas as
pessoas que, em função da crise emergencial sanitária, tiveram redução de jornada e
salarial ou suspensão do contrato de trabalho. Como, por exemplo, aquelas pessoas
contratadas sob a modalidade de prazo determinado e os empregados e empregadas
domésticas.
Por essas razões, solicito o apoio dos eminentes pares para a aprovação à presente
emenda.
Sala da Sessão, 30 de abril de 2021.

SENADOR JAQUES WAGNER
PT – BA

MPV 1045
00264

Gabinete do Senador Jaques Wagner

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 27 DE ABRIL DE 2021
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.

EMENDA MODIFICATIVA
Altere-se a Medida Provisória nº 1.045 quanto ao inciso II do artigo 7º para a seguinte
redação:
Art. 7º O empregador, durante o prazo previsto no art. 2º, 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:
(...)
II – pactuação por convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho,
observado o artigo 11;
.

JUSTIFICAÇÃO
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de
trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas,
permitindo que incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art.
7º, caput), bem como dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na
negociação coletiva, conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade
humana, a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo
(art. 7º, IV).
Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos ditames da
Constituição Federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva, uma vez que a
previsão de acordos individuais viola a autonomia negocial coletiva agredindo, primeiro,
o sistema normativo que deve vincular todos os Poderes Constituídos e, segundo, a
Convenção nº 98 da OIT, que equivale a norma de patamar superior ao das medidas
provisórias.
Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando atualmente, não
justifica a edição de normas que vão de encontro ao disposto na Constituição Federal,
acarretando insegurança jurídica para os empregadores que adotarem as medidas
propostas e prejuízos ao obreiro, parte hipossuficiente da relação de emprego.

Gabinete do Senador Jaques Wagner

Por essas razões, solicito o apoio dos eminentes pares para a aprovação à presente
emenda.
Sala da Sessão, 30 de abril de 2021.

SENADOR JAQUES WAGNER
PT – BA

MPV 1045
00265

Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021

Institui

o Novo Programa

Emergencial

de

Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe
sobre

medidas

enfrentamento

complementares
das

para

consequências

o
da

emergência de saúde pública de importância
internacional
do coronavírus (covid-19)

decorrente
no

âmbito

das

relações de trabalho.

EMEND A MOD IFIC ATIVA

Altere-se a Medida Provisória nº 1.045 quanto ao artigo 11 para a seguinte redação:
Art. 11. As medidas de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou de
suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata esta Medida Provisória serão
implementadas:
I – preferencialmente por convenções coletiva de trabalho, para uniformidade de
tratamento no setor econômico;
II – por acordos coletivos aditivos às convenções coletivas de trabalho ou na ausência de
convenção coletiva de trabalho aplicável à empresa;
III - por meio de acordo individual, nos casos em que não houver disposição em norma
coletiva ou quando a entidade sindical laboral deixar de se manifestar no prazo de 10 dias
a contar da entrega da solicitação formal do empregador para entidade representativa da
categoria.
Parágrafo único. Nos casos da celebração de acordo individual conforme disposto inciso III,
caberá ao empregador no prazo de até 10 dias da celebração do referido acordo
encaminhar cópia para o respectivo sindicato representativo da categoria do trabalhador.

JUSTIFIC AÇ ÃO

A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho
(art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que
incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º, ca put), bem como
dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na negociação coletiva, conforme art.
8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º, IV).
Ocorre que, em razão do estado de calamidade pública instituído no Brasil, há a
necessidade de se adotar urgentes ações que possibilitem a manutenção do emprego e resguardem
os princípios e leis que protegem a relação empregatícia.
As entidades representativas, no uso de suas atribuições e, verificando a oportunidade e
conveniência administrativa, poderão anuir com acordos celebrados individualmente, no sentido de
possibilitar ao empregador e empregado a agilidade requerida para alguns casos.

Sala da Comissão, em

D ep. C arlos Veras
PT/PE

de

de 2021.

MPV 1045
00266

Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021

Institui

o Novo Programa

Emergencial

de

Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe
sobre

medidas

enfrentamento

complementares
das

para

consequências

o
da

emergência de saúde pública de importância
internacional
do coronavírus (covid-19)

decorrente
no

âmbito

das

relações de trabalho.

EMEND A MOD IFIC ATIVA

Altere-se a Medida Provisória nº 1.045 quanto ao inciso I do parágrafo 1º do artigo 9º para a
seguinte redação:
§ 1º A ajuda compensatória mensal de que trata o caput:
I - deverá ter o valor definido em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho,
observado o artigo 11;

JUSTIFIC AÇ ÃO

A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho
(art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que
incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º, ca put), bem como
dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na negociação coletiva, conforme art.
8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º, IV).
Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos ditames da Constituição
Federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva, uma vez que a previsão de acordos
individuais viola a autonomia negocial coletiva agredindo, primeiro, o sistema normativo que deve

vincular todos os Poderes Constituídos e, segundo, a Convenção nº 98 da OIT, que equivale a norma
de patamar superior ao das medidas provisórias.
Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando atualmente, não justifica
a edição de normas que vão de encontro ao disposto na Constituição Federal, acarretando
insegurança jurídica para os empregadores que adotarem as medidas propostas e prejuízos ao
obreiro, parte hipossuficiente da relação de emprego.

Sala da Comissão, em

D ep. C arlos Veras
PT/PE

de

de 2021.

MPV 1045
00267

Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021

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.

EMEND A AD ITIVA

Altere-se a Medida Provisória nº 1045, incluindo-se o § 5 º ao artigo 6º:

Art. 6º 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, nos termos do disposto no art. 5º da Lei nº 7.998, de 1990, observadas as
seguintes disposições:
(...)
§ 5º Aplica-se o artigo 5º da Lei nº 7.998, de 1990, como base de cálculo do valor do
Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda para a categoria dos
trabalhadores domésticos.

JUSTIFIC AÇ ÃO

A categoria doméstica, em sua grande maioria formada por mulheres, reconhecida por sua
grade vulnerabilidade, foi drasticamente afetada com a crise da pandemia, tanto em termos de
saúde como pelo grande número de demissões.
No entanto, domésticas contratadas com valor maior que o salário-mínimo, se tiverem seus
contratos de trabalho suspensos ou jornada e salário reduzidos, serão prejudicadas pela limitação
imposta pelo artigo 6º da Lei nº 10.208/2001, que assegura o recebimento do seguro-desemprego

nos termos da Lei nº 7.998, de 1990, mas, de forma discriminatória, limita o cálculo do valor do
benefício em um salário-mínimo legal.
A citada limitação imposta ao cálculo do seguro-desemprego da trabalhadora doméstica
não deve perpetrar nesse momento de pandemia no valor calculado quando empregadores
domésticos optarem pela redução da jornada ou pela suspensão do contrato nos termos da MP.
A inclusão do §5º ao artigo 6º é medida que se impõem como forma de reconhecimento
constitucional da igualdade de todo os trabalhadores.

Sala da Comissão, em

D ep. Carlos Veras
PT/PE

de

de 2021.

MPV 1045
00268

Gabinete do Senador Jaques Wagner

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 27 DE ABRIL DE 2021
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.

EMENDA MODIFICATIVA
Altere-se a Medida Provisória nº 1.045 quanto ao inciso II do parágrafo 3º do artigo 8º
para a seguinte redação:
Art 8º
(...)
§ 3º Durante o período de suspensão temporária do contrato, o empregado:
(...)
II – terá direito ao recolhimento para o Regime Geral de Previdência, feito
pelo empregador, no mesmo valor recolhido no mês que antecedeu a suspensão
do contrato.

JUSTIFICAÇÃO
O texto original da Medida Provisória impõe ao trabalhador o ônus de recolher a
contribuição previdenciária, em momento de extrema vulnerabilidade. Se o governo está
concedendo benefícios emergenciais, tendo em vista que o trabalhador não terá renda, como pode
estabelecer que este possa contribuir facultativamente ao Regime Geral de Previdência? A
alteração do dispositivo, assim, é medida que se impõe e protege o direito à aposentadoria digna
de quem trabalha.

Por essas razões, solicito o apoio dos eminentes pares para a aprovação à presente
emenda.
Sala da Sessão, 30 de abril de 2021.

SENADOR JAQUES WAGNER
PT – BA

MPV 1045
00269

Gabinete do Senador Jaques Wagner

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 27 DE ABRIL DE 2021
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.

EMENDA MODIFICATIVA
Altere-se a Medida Provisória nº 1.045 quanto ao parágrafo 1º do artigo 8º para a seguinte
redação:
§ 1º A suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada,
conforme o disposto no art. 11, por convenção coletiva de trabalho ou
acordo coletivo de trabalho.

JUSTIFICAÇÃO
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de
trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas,
permitindo que incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art.
7º, caput), bem como dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na
negociação coletiva, conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade
humana, a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo
(art. 7º, IV).
Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos ditames da
Constituição Federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva, uma vez que a
previsão de acordos individuais viola a autonomia negocial coletiva agredindo, primeiro,
o sistema normativo que deve vincular todos os Poderes Constituídos e, segundo, a
Convenção nº 98 da OIT, que equivale a norma de patamar superior ao das medidas
provisórias.
Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando atualmente, não
justifica a edição de normas que vão de encontro ao disposto na Constituição Federal,
acarretando insegurança jurídica para os empregadores que adotarem as medidas
propostas e prejuízos ao obreiro, parte hipossuficiente da relação de emprego.
Por essas razões, solicito o apoio dos eminentes pares para a aprovação à presente
emenda.
Sala da Sessão, 30 de abril de 2021.

Gabinete do Senador Jaques Wagner

SENADOR JAQUES WAGNER
PT – BA

MPV 1045
00270

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.405, DE 27 DE ABRIL DE 2021

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.

EMENDA Nº

2021

Dê-se ao artigo 4º da MP nº 1.045/2021 a seguinte redação:

Art. 4º Compete ao Ministério da Economia, após consulta ao Conselho Nacional do
Trabalho, coordenar, executar, monitorar e avaliar o Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e editar normas complementares necessárias à
sua execução.

JUSTIFICAÇÃO

O acréscimo de consulta ao Conselho Nacional do Trabalho visa garantir que o órgão,
restabelecido pelo próprio governo em 30 de julho de 2019 pelo Decreto nº 9.944,
participe das políticas e ações relativas às relações de trabalho. A composição tripartite
do Conselho garante que todos os atores sociais participem da tomada de decisões em
momento grave de pandemia, de acordo com os ditames estabelecidos pela
Organização Internacional do Trabalho.

Senador Paulo Rocha
(PT-PA)

MPV 1045
00271

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

EMENDA MODIFICATIVA

Modificar o art. 6º, § 2º, II, a, da MP 1045/2021 para excepcionar o aprendiz
com deficiência, permitindo a acumulação do valor do Benefício
Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda e do Benefício de
Prestação Continuada para o seguinte texto:
Art. 6º 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, nos termos do art. 5º da Lei nº 7.998, de 1990,
observadas as seguintes disposições:
§ 2º O Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda não
será devido ao empregado que esteja:
II - 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, exceto
quando se tratar de aprendiz com deficiência;

JUSTIFICAÇÃO
A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi
incorporada ao sistema jurídico pátrio com força de emenda constitucional, pelo
rito do art. 5º, § 3º da Constituição da República, e dela decorre todo o
arcabouço protetivo indispensável ao desenvolvimento das potencialidades
da pessoa com deficiência, centrado nos princípios da igualdade e da nãodiscriminação, devendo promover o “respeito pela diferença e pela aceitação
das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e da
humanidade” (art. 3, alínea “d” da Convenção).
Um dos princípios decorrentes dos compromissos assumidos com a
integração da Convenção ao ordenamento jurídico é o da necessária
participação e consulta das entidades e organizações de defesa das pessoas
com deficiência, que concretiza o item “c” do art. 3 da Convenção: plena e

efetiva participação e inclusão na sociedade. Qualquer proposta tendente a
afetar os direitos das pessoas com deficiência, portanto, deve,
necessariamente, ser debatida em espaços que garantam a efetiva
participação constitucionalmente garantida.
Outro princípio da Convenção desrespeitado pelo Projeto é o da
progressividade dos direitos garantidos às pessoas com deficiência, ou seja, da
vedação de retrocesso, conforme art. 4 item 2 da Convenção:
Em relação aos direitos econômicos, sociais e culturais, cada Estado
Parte se compromete a tomar medidas, tanto quanto permitirem os
recursos disponíveis e, quando necessário, no âmbito da cooperação
internacional, a fim de assegurar progressivamente o pleno exercício
desses direitos, sem prejuízo das obrigações contidas na presente
Convenção que forem imediatamente aplicáveis de acordo com o
direito internacional.
A Constituição da República, de 1988, por sua vez, em seus princípios
e regras essenciais, estabelece enfática direção normativa antidiscriminatória.
Ao fixar como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a
dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), a Constituição destaca, entre os
objetivos da República, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, IV)
e, em relação ao trabalhador pessoa com deficiência, há expressa proteção
constitucional, no artigo 7º, XXXI, que estabelece a “proibição de qualquer
discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador
portador de deficiência”.
A par de tais premissas, o Estado brasileiro, ao promulgar a
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, por meio
do Decreto n. 6.949/2009, assumiu o compromisso de adotar todas as medidas
com o escopo de "promover, proteger e assegurar o exercício pleno e
equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as
pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente.”
Ainda, de acordo com o artigo 1º do supracitado diploma, alíneas “b” e
“e”, o Estado signatário deverá adotar “todas as medidas necessárias, inclusive
legislativas, para modificar ou revogar leis, regulamentos, costumes e práticas
vigentes, que constituírem discriminação contra pessoas com deficiência” e,
ainda, “tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação
baseada em deficiência, por parte de qualquer pessoa, organização ou
empresa privada”.
Por seu turno, o artigo 4º estabelece que:

Não haverá nenhuma restrição ou derrogação de qualquer dos direitos
humanos e liberdades fundamentais reconhecidos ou vigentes em
qualquer Estado Parte da presente Convenção, em conformidade com
leis, convenções, regulamentos ou costumes, sob a alegação de que a
presente Convenção não reconhece tais direitos e liberdades ou que os
reconhece em menor grau.
O Estado brasileiro comprometeu-se, portanto, com a garantia da
universalidade, da indivisibilidade de todos os direitos humanos e liberdades
fundamentais, da não discriminação, da responsabilidade e do
comprometimento da sociedade na promoção de todos os direitos
reconhecidos para as pessoas com deficiência.
No mais, em se tratando de direito ao trabalho, a Convenção é
manifesta ao afirmar que:
Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência
ao trabalho, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas,
abrangendo o direito à oportunidade de se manter com um trabalho de
sua livre escolha ou aceitação e, igualmente, em ambiente de trabalho
inclusivo e acessível.
No plano infraconstitucional, a Lei n° 13.146/2015, o artigo 10, parágrafo
único, estabelece o dever de o poder público garantir a dignidade da pessoa
com deficiência ao longo de toda a vida, acentuando que em situações de
risco, emergência ou estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência
será considerada vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para sua
proteção e segurança.
Como forma de incentivar a inclusão da pessoa com deficiência no
mercado de trabalho e ciente das barreiras com as quais essa pessoa se
depara em sua formação, o legislador ordinário ampliou o prazo de contratação
da pessoa com deficiência na condição de aprendiz. Nos termos do art. 428 §
3º, parte final, e § 5º da CLT, o aprendiz com deficiência não tem limite de
idade para sua contratação, bem como o contrato de aprendizagem pode
superar o prazo de dois anos. Ele deve, contudo, cumprir os requisitos do caput
do art. 428, antes mencionado, e ser ajustado por escrito e por prazo
determinado, em que o empregador se compromete a assegurar a formação
técnico-profissional metódica em complemento a uma instituição de ensino,
compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico.
Nesse passo, como forma de incentivo e mecanismo de superação de
barreiras sociais, o aprendiz com deficiência pode acumular o benefício da

prestação continuada com a remuneração decorrente do contrato de
aprendizagem pelo período de dois anos (art. 21-A, § 2º, da Lei nº 8742/1993).
Ademais, a Lei n° 9.029, de 13 de abril de 1995, e a Lei nº 7.853, de 24
de outubro de 1989, afirmam, respectivamente, que:
Art. 1º É proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e
limitativa para efeito de acesso à relação de trabalho, ou de sua
manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil,
situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, entre
outros, ressalvadas, nesse caso, as hipóteses de proteção à criança e
ao adolescente previstas no inciso XXXIII do art. 70 da Constituição
Federal. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)
Art. 3° Sem prejuízo do prescrito no art. 20 desta Lei e nos dispositivos
legais que tipificam os crimes resultantes de preconceito de etnia, raça,
cor ou deficiência, as infrações ao disposto nesta Lei são passíveis das
seguintes cominações: (Redação dada pela Lei n. 13.146, de 2015)
I - multa administrativa de dez vezes o valor do maior salário pago pelo
empregador, elevado em cinquenta por cento em caso de reincidência;
Art. 8° Constitui crime punível com reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos
e multa: (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)
(...)
III - negar ou obstar emprego, trabalho ou promoção à pessoa em
razão de sua deficiência; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) –
A Medida Provisória n. 1045/2021 institui o Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e, em seu artigo 6º, traz a seguinte
previsão:
Art. 6º 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, nos termos
do disposto no art. 5º da Lei nº 7.998, de 1990, observadas as
seguintes disposições:
§ 2º O Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da
Renda não será devido ao empregado que esteja:
II - 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;
O Art. 27 da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência trata do direito das pessoas com deficiência ao trabalho e,
especificamente na alínea “h”, prevê que os Estados Parte deverão “promover
o emprego de pessoas com deficiência no setor privado, mediante políticas e
medidas apropriadas, que poderão incluir programas de ação afirmativa,
incentivos e outras medidas”.
No campo infraconstitucional, a exclusão do benefício do Programa
Emergencial de Manutenção do Emprego dos beneficiários do Benefício de
Prestação Continuada destoa dos valores consagrados na Lei Brasileira de
Inclusão (Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015), entre eles, o de “assegurar e
promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades
fundamentais por pessoa com deficiência”.
Ao fixar como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a
dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), a Constituição destaca, entre os
objetivos da República, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, IV).
A situação jurídica do trabalhador pessoa com deficiência encontra,
também, expressa e significativa matiz constitucional, que, em seu artigo 7º,
XXXI, que estabelece a “proibição de qualquer discriminação no tocante a
salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência”, logo, é
inconstitucional qualquer proposta legislativa que obstrua a participação plena
e efetiva na sociedade da pessoa com deficiência.
As alterações propostas, em suma, afrontam as obrigações assumidas
pelo Brasil ao ratificar a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas
com Deficiência, são inconstitucionais porque desrespeitam os princípios dessa
mesma Convenção, que tem status de norma constitucional e ainda atentam
contra a proteção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, cuja
garantia cabe ao Estado, enquanto promotor de políticas públicas de trabalho e
emprego, conforme especifica a LBI: Art. 35. É finalidade primordial das
políticas públicas de trabalho e emprego promover e garantir condições de
acesso e de permanência da pessoa com deficiência no campo de trabalho.
A ideia central do contrato de aprendizagem é possibilitar que o
aprendiz tenha a oportunidade de inclusão social com o primeiro emprego e de

desenvolver suas competências e potencialidades para o mercado de trabalho
e, no caso do aprendiz com deficiência, para que ao final, possa ser efetivado
por tempo indeterminado, consoante a obrigação contida no artigo 93, da Lei nº
8.213 de 1991.
O Benefício de Prestação Continuada, previsto na Lei n. 8742/1993,
fica suspenso enquanto o trabalhador com deficiência estiver recebendo
remuneração em razão de atividade como empregado ou microempreendedor
individual, salvo quando trabalhe na condição de aprendiz.
Tendo em vista a necessidade de maior proteção da pessoa com
deficiência, deve ser assegurado o recebimento concomitante do valor do
Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda e do Beneficio
de Prestação Continuada, durante o período de dois anos de vigência do
contrato de aprendizagem.
De modo que a previsão do art. 21-A da Lei n. 8742/1993 deve
excepcionar os aprendizes com deficiência, vez que não se amolda
perfeitamente à hipótese em que ocorre a suspensão do contrato de trabalho
com o pagamento do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da
Renda.
Sala das Sessões,
Senador Paulo Rocha
(PT/PA)

MPV 1045
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 27 DE ABRIL DE 2021
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.

EMENDA SUPRESSIVIVA
Suprima-se os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 11.
JUSTIFICAÇÃO
Com a possibilidade de fixação dos parâmetros de concessão do Benefício Emergencial
por acordo ou convenção coletiva de trabalho, impõe-se, por coerência, a supressão das faixas
estabelecidas nos parágrafos do art. 11.
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de
trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que
incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º, caput), bem como
dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na negociação coletiva, conforme art.
8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º, IV).
Ocorre que, em razão do estado de calamidade pública instituído no Brasil, há a
necessidade de se adotar urgentes ações que possibilitem a manutenção do emprego e resguardem
os princípios e leis que protegem a relação empregatícia.
As entidades representativas, no uso de suas atribuições e, verificando a oportunidade e
conveniência administrativa, poderão anuir com acordos celebrados individualmente, no sentido
de possibilitar ao empregador e empregado a agilidade requerida para alguns casos.

Por essas razões, solicito o apoio dos eminentes pares para a aprovação à presente
emenda.
Sala da Sessão, 30 de abril de 2021.

SENADOR JAQUES WAGNER
PT – BA

MPV 1045
00273
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 27 DE ABRIL DE 2021
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.

EMENDA MODIFICATIVA
Altere-se a Medida Provisória nº 1.045 quanto ao artigo 11 para a seguinte
redação:
Art. 11. As medidas de redução proporcional de jornada de trabalho e de
salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata esta
Medida Provisória serão implementadas:
I – preferencialmente por convenções coletiva de trabalho, para uniformidade
de tratamento no setor econômico;
II – por acordos coletivos aditivos às convenções coletivas de trabalho ou na
ausência de convenção coletiva de trabalho aplicável à empresa;
III - por meio de acordo individual, nos casos em que não houver disposição
em norma coletiva ou quando a entidade sindical laboral deixar de se
manifestar no prazo de 10 dias a contar da entrega da solicitação formal do
empregador para entidade representativa da categoria.
Parágrafo único. Nos casos da celebração de acordo individual conforme
disposto inciso III, caberá ao empregador no prazo de até 10 dias da celebração
do referido acordo encaminhar cópia para o respectivo sindicato representativo
da categoria do trabalhador.

JUSTIFICAÇÃO
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de
trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que
incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º, caput), bem como
dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na negociação coletiva, conforme art.
8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º, IV).
Ocorre que, em razão do estado de calamidade pública instituído no Brasil, há a necessidade de
se adotar urgentes ações que possibilitem a manutenção do emprego e resguardem os princípios
e leis que protegem a relação empregatícia.
As entidades representativas, no uso de suas atribuições e, verificando a oportunidade e
conveniência administrativa, poderão anuir com acordos celebrados individualmente, no sentido
de possibilitar ao empregador e empregado a agilidade requerida para alguns casos

Por essas razões, solicito o apoio dos eminentes pares para a aprovação à presente
emenda.

Gabinete do Senador Jaques Wagner

Sala da Sessão, 30 de abril de 2021.

SENADOR JAQUES WAGNER
PT – BA

MPV 1045
00274
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 27 DE ABRIL DE 2021
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.

EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se o parágrafo 1º e seus incisos e os parágrafos 2º e 3º do art. 10 da MP nº
1.045/2021.
“§ 1º A dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período de garantia
provisória no emprego previsto no caput 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.
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica às hipóteses de dispensa a pedido ou
por justa causa do empregado.”

JUSTIFICAÇÃO
O caput do artigo 10 da MP 1.045/2021 alude, de forma expressa, à estabilidade
provisória do emprego ao trabalhador que, por força das medidas adotadas para o enfrentamento
da pandemia, receber o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, de que
trata o art. 5º, em decorrência da redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão
temporária do contrato de trabalho.
Esta estabilidade provisória é relativizada nos parágrafos, bastando o empregador arcar
com uma indenização complementar, acarretando ao obreiro, parte hipossuficiente da relação de
trabalho, a incerteza quanto à estabilidade proposta no caput.

Diante da grave crise sanitária Covid-19 e seus impactos econômicos e sociais, o
governo vem adotando medidas para garantir condições mínimas de renda e subsistência
da população, com mecanismos de injeção de dinheiro na economia e garantia de liquidez
das empresas. Nesse contexto e, diante dos princípios constitucionais função social da
empresa e valorização do trabalho humano, deve-se suprimir a possibilidade de dispensa
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de trabalhadores durante a vigência da calamidade pública tal como fizeram Espanha e
Argentina.
Por essas razões, solicito o apoio dos eminentes pares para a aprovação à presente
emenda.
Sala da Sessão, 30 de abril de 2021.

SENADOR JAQUES WAGNER
PT – BA

MPV 1045
00275
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 27 DE ABRIL DE 2021
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.

EMENDA MODIFICATIVA
Altere-se a Medida Provisória nº 1.045 quanto ao caput do artigo 10 para a seguinte
redação:
Art. 10. Fica reconhecida a garantia provisória de emprego a todos os
trabalhadores independentemente da modalidade contratual desde a data que
antecede a decretação de calamidade pública de que trata o Decreto Legislativo
nº 102 e durante todo o seu período.

JUSTIFICAÇÃO
A modificação no artigo 10 visa estender a garantia de emprego a todos os
trabalhadores independentemente da modalidade na qual são contratados e durante o
período de estado de calamidade pública. A medida se impõe, já que os impactos sentidos
pelos trabalhadores não se darão apenas durante a redução de jornada ou suspensão do
contrato de trabalho.
Por essas razões, solicito o apoio dos eminentes pares para a aprovação à presente
emenda.
Sala da Sessão, 30 de abril de 2021.

SENADOR JAQUES WAGNER
PT – BA

MPV 1045
00276
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 27 DE ABRIL DE 2021
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.

EMENDA MODIFICATIVA
Altere-se a Medida Provisória nº 1.045 quanto ao inciso I do parágrafo 1º do artigo 9º
para a seguinte redação:
§ 1º A ajuda compensatória mensal de que trata o caput:
I - deverá ter o valor definido em convenção coletiva ou acordo coletivo de
trabalho, observado o artigo 11;

JUSTIFICAÇÃO
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de
trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas,
permitindo que incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art.
7º, caput), bem como dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na
negociação coletiva, conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade
humana, a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo
(art. 7º, IV).
Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos ditames da
Constituição Federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva, uma vez que a
previsão de acordos individuais viola a autonomia negocial coletiva agredindo, primeiro,
o sistema normativo que deve vincular todos os Poderes Constituídos e, segundo, a
Convenção nº 98 da OIT, que equivale a norma de patamar superior ao das medidas
provisórias.
Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando atualmente, não
justifica a edição de normas que vão de encontro ao disposto na Constituição Federal,
acarretando insegurança jurídica para os empregadores que adotarem as medidas
propostas e prejuízos ao obreiro, parte hipossuficiente da relação de emprego.
Por essas razões, solicito o apoio dos eminentes pares para a aprovação à presente
emenda.
Sala da Sessão, 30 de abril de 2021.
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SENADOR JAQUES WAGNER
PT – BA

MPV 1045
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 27 DE ABRIL DE 2021
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.

EMENDA ADITIVA
Altere-se a Medida Provisória nº 1045, incluindo-se o § 5 º ao artigo 6º:
Art. 6º 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, nos termos do disposto no art. 5º da Lei nº 7.998,
de 1990, observadas as seguintes disposições:
(...)
§ 5º Aplica-se o artigo 5º da Lei nº 7.998, de 1990, como base de cálculo do
valor do Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda para
a categoria dos trabalhadores domésticos.

JUSTIFICAÇÃO
A categoria doméstica, em sua grande maioria formada por mulheres, reconhecida
por sua grade vulnerabilidade, foi drasticamente afetada com a crise da pandemia, tanto
em termos de saúde como pelo grande número de demissões.
No entanto, domésticas contratadas com valor maior que o salário-mínimo, se
tiverem seus contratos de trabalho suspensos ou jornada e salário reduzidos, serão
prejudicadas pela limitação imposta pelo artigo 6º da Lei nº 10.208/2001, que assegura o
recebimento do seguro-desemprego nos termos da Lei nº 7.998, de 1990, mas, de forma
discriminatória, limita o cálculo do valor do benefício em um salário-mínimo legal.
A citada limitação imposta ao cálculo do seguro-desemprego da trabalhadora
doméstica não deve perpetrar nesse momento de pandemia no valor calculado quando
empregadores domésticos optarem pela redução da jornada ou pela suspensão do contrato
nos termos da MP.
A inclusão do §5 º ao artigo 6º da MP 936 é medida que se impõem como forma
de reconhecimento constitucional da igualdade de todo os trabalhadores.

Por essas razões, solicito o apoio dos eminentes pares para a aprovação à presente
emenda.

Gabinete do Senador Jaques Wagner

Sala da Sessão, 30 de abril de 2021.

SENADOR JAQUES WAGNER
PT – BA

MPV 1045
00278
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 27 DE ABRIL DE 2021
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.

EMENDA ADITIVA
Inclua-se parágrafo ao artigo 7º da MP nº 1.045 para a seguinte redação:
§ 3º Durante o período de redução proporcional de jornada de trabalho

e de salário, o empregado:
(...)
II – terá direito ao recolhimento para o Regime Geral de Previdência, feito
pelo empregador, no mesmo valor recolhido no mês que antecedeu a
suspensão do contrato.

JUSTIFICAÇÃO
O texto original da Medida Provisória impõe ao trabalhador o ônus de recolher a
contribuição previdenciária, em momento de extrema vulnerabilidade. Se o governo está
concedendo benefícios emergenciais, tendo em vista que o trabalhador não terá renda, como pode
estabelecer que este possa contribuir facultativamente ao Regime Geral de Previdência? A
alteração do dispositivo, assim, é medida que se impõe e protege o direito à aposentadoria digna
de quem trabalha.

Por essas razões, solicito o apoio dos eminentes pares para a aprovação à presente
emenda.
Sala da Sessão, 30 de abril de 2021.

SENADOR JAQUES WAGNER
PT – BA

MPV 1045
00279
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 27 DE ABRIL DE 2021
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.

EMENDA ADITIVA
Inclua-se parágrafo ao artigo 7º da MP nº 1.045 para a seguinte redação:
§ 3º Durante o período de redução proporcional de jornada de trabalho

e de salário, o empregado:
(...)
II – terá direito ao recolhimento para o Regime Geral de Previdência, feito
pelo empregador, no mesmo valor recolhido no mês que antecedeu a
suspensão do contrato.

JUSTIFICAÇÃO
O texto original da Medida Provisória impõe ao trabalhador o ônus de recolher a
contribuição previdenciária, em momento de extrema vulnerabilidade. Se o governo está
concedendo benefícios emergenciais, tendo em vista que o trabalhador não terá renda, como pode
estabelecer que este possa contribuir facultativamente ao Regime Geral de Previdência? A
alteração do dispositivo, assim, é medida que se impõe e protege o direito à aposentadoria digna
de quem trabalha.

Por essas razões, solicito o apoio dos eminentes pares para a aprovação à presente
emenda.
Sala da Sessão, 30 de abril de 2021.

SENADOR JAQUES WAGNER
PT – BA

MPV 1045
00280
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 27 DE ABRIL DE 2021
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.

EMENDA ADITIVA
Inclua-se o parágrafo único ao artigo 4º da MP nº 1.045/2021 a seguinte redação:
Art. 4º (...)
Parágrafo único. O Ministério da Economia divulgará semanalmente, por
meio eletrônico, as informações detalhadas sobre os acordos firmados, com o
número de empregados e empregadores beneficiados, bem como divulgará o
quantitativo de demissões e admissões mensais realizados no País.

JUSTIFICAÇÃO
O acréscimo do parágrafo único restabelece o disposto na Lei nº 14.020, de 2020,
e visa garantir a transparência do Programa e a fiscalização do uso do dinheiro público.
Por essas razões, solicito o apoio dos eminentes pares para a aprovação à presente
emenda.
Sala da Sessão, 30 de abril de 2021.

SENADOR JAQUES WAGNER
PT – BA

MPV 1045
00281
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 27 DE ABRIL DE 2021
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.

EMENDA MODIFICATIVA
Modifique-se a redação dos artigos 6º e 9º da Medida Provisória nº 1.045, de 2021:
Art. 6º O valor do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da
Renda terá como base de cálculo o valor médio dos últimos três salários pagos
ao empregado, observadas as seguintes disposições:
I. Na hipótese de redução proporcional de jornada e salário, o benefício será
computado a partir das seguintes faixas salariais e montantes compensatórios da
diminuição de renda líquida:
a) Até 3 salários-mínimos, o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego
e da Renda corresponderá a 100% da renda líquida reduzida;
b) De 3,01 salários-mínimos até 4 salários-mínimos, 95% renda líquida reduzida;
c) De 4,01 salários-mínimos até 5 salários-mínimos, 90% da renda líquida
reduzida;
d) De 5,01 salários-mínimos até teto do Regime Geral de Previdência Social,
80% da renda líquida reduzida;
e) Acima do teto do Regime Geral de Previdência Social, valor fixo de:
i) para redução de jornada de 30%, R$870,05;
ii) para redução de jornada de 50%: R$1.740,10;
iii) para redução de jornada de 70%: R$ 2.436,14
II. Na hipótese de suspensão temporária do contrato de trabalho, o benefício terá
valor mensal equivalente a 100% (cem por cento) do valor médio dos últimos
três salários pagos ao trabalhador até o limite de 3 salários-mínimos.
§ 1º No caso de suspensão temporária do contrato de trabalho de pessoas com
salários superiores a 3 salários-mínimos, a diferença entre o valor do Benefício
Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda e o limite de R$ 6.101,06
deverá ser complementada pelo empregador por meio de abono, valealimentação ou outros tipos de benefício negociados com as representações
sindicais.
§ 2º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda será pago
ao empregado independentemente de:
I. cumprimento de qualquer período aquisitivo;
II. natureza e modalidade do contrato de trabalho;
III. tempo de vínculo empregatício; e
IV. número de salários recebidos.
§ 3º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda não será
devido ao empregado que esteja:
I. ocupando cargo ou emprego público, cargo em comissão de livre nomeação e
exoneração ou titular de mandato eletivo; ou
II. em gozo:
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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.
§ 4º O empregado com mais de um vínculo formal de emprego poderá receber
cumulativamente um Benefício Emergencial de Preservação 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, observado os
limites do valor previsto no programa.
§ 5º Nos casos em que o cálculo do benefício emergencial resultar em valores
decimais, o valor a ser pago deverá ser arredondado para a unidade inteira
imediatamente superior.
................................................
Seção V
Das disposições comuns às medidas do Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda
Art. 9º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda deverá
ser complementado com o pagamento, pelo empregador, de ajuda compensatória
mensal, em decorrência da redução de jornada de trabalho e de salário ou da
suspensão temporária de contrato de trabalho de que trata esta Medida
Provisória, até o teto de R$ 6.101,06, se outro valor mais benéfico não for
estipulado em norma coletiva.
§ 1º A ajuda compensatória mensal de que trata o caput:
I. deverá complementar o valor líquido recebido pelo trabalhador superior aos
três salários-mínimos até o limite de R$ 6.101,06, por meio de abono, valealimentação ou refeição, ou demais benefícios negociados em acordo coletivo
ou convenção coletiva de trabalho;
II. terá natureza indenizatória;
III. não integrará a base de cálculo do imposto sobre a renda retido na fonte ou
da declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda da pessoa física do
empregado;
IV. não integrará a base de cálculo da contribuição previdenciária e dos demais
tributos incidentes sobre a folha de salários;
V. não integrará a base de cálculo do valor devido ao Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS, instituído pela Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990,
e pela Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015; e
VI. 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.
§ 2º Na hipótese de redução proporcional de jornada e de salário, a ajuda
compensatória prevista no caput não integrará o salário devido pelo empregador
e observará o disposto no § 1º.
§ 3º Ao empregador inscrito no programa e que observe as regras desta medida
provisória na preservação de emprego e renda, será concedida linha de crédito
especial e subsidiada, para manutenção e incremento da folha de pagamento de
salários, seja no período de ausência de funcionamento ou parcial funcionamento
da atividade econômica, seja no período de retomada das atividades após o fim
da calamidade pública, conforme regramento a ser definido pelo Ministério da
Economia e com recursos do Tesouro Nacional.

Gabinete do Senador Jaques Wagner

JUSTIFICAÇÃO
A crise sanitária mundial impõe desafios para toda a sociedade brasileira, mas a
capacidade de combater a Covid-19 e os efeitos decorrentes da pandemia e de seu
enfrentamento variam conforme o estrato social e econômico da população. Por isso, é
imprescindível as medidas governamentais tomem em conta a realidade nacional e se
orientem pelo objetivo fundamental da República de reduzir a desigualdade social. Desse
modo, propõe-se que o critério de fixação do Benefício Emergencial de Preservação do
Emprego e da Renda seja variável conforme o rendimento mensal do trabalhador e da
trabalhadora afetada pela redução da jornada e salário ou suspensão do contrato de
trabalho, de modo que os ônus da crise sanitária sejam suportados solidária e
equanimemente por toda a sociedade.
Analisando as políticas de preservação de empregos e renda em vários países
Europeus, entre as medidas de enfrentamento dos impactos negativos do isolamento
social, que é necessário para o combate ao Covid-19, destaca-se a garantia de
remuneração integral ou quase integral. Essa proteção é mais efetiva do que a proposta
no Brasil pela MP 1.045/2021, especialmente tendo em vista o poder aquisitivo dos
salários nacionais, a rede de serviços públicos mais estruturadas, o menor peso de tarifas
de energia elétrica, água e telefone e de despesas de transporte no rendimento das pessoas
que trabalham. Por isso, cabe discutir a elevação da taxa de reposição no programa
brasileiro.
Em estudo divulgado recentemente pela Fundação Hans Boeckler, da Alemanha,
de 15 países europeus, quatro pagam 100% do salário perdido. Na Suécia, varia de 92,5%
a 96%, em quatro países é de 80%, em três é de 70%, em Portugal, de 66,6% e na
Alemanha, de 60% ou 67%. Em contraste, no Brasil, a proposta apresentada no texto
original da MP 936/2020 apresenta taxa de reposição se aproxima dos patamares desses
países apenas para menores.
Aqui no Brasil, os salários são claramente menores do que os menores salários
europeus e não asseguram, em seus valores integrais, padrão de vida satisfatório para a
população brasileira. O valor do salário mínimo necessário, conforme cálculo do DIEESE
está em R$ 4.483,020.
Nesse sentido, para garantir a proteção adequada aos trabalhadores e às
trabalhadoras brasileiras, propomos a readequação dos valores pagos a título de Benefício
Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda apresentada na presente emenda.
Por essas razões, solicito o apoio dos eminentes pares para a aprovação à presente
emenda.
Sala da Sessão, 30 de abril de 2021.

Gabinete do Senador Jaques Wagner

SENADOR JAQUES WAGNER
PT – BA

MPV 1045
00282

EMENDA Nº
(À Medida Provisória nº 1.045, de 2021)

Acrescente-se inciso no parágrafo 1º do artigo 6º da Medida Provisória nº 1.045, de
2021, e renumere-se:

Art. 6º. O valor do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da
Renda terá como base de cálculo o valor mensal do seguro-desemprego a que
o empregado teria direito, nos termos do art. 5º da Lei nº 7.998, de 1990,
observadas as seguintes disposições:
(...)
§ 1º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda será pago
ao empregado independentemente de:
I - cumprimento de qualquer período aquisitivo;
II – natureza e modalidade do vínculo empregatício;
III - tempo de vínculo empregatício; e
IV - número de salários recebidos.

JUSTIFICAÇÃO

A inclusão de inciso visa explicitar o âmbito de aplicação do Benefício Emergencial de
Preservação do Emprego e da Renda, garantindo renda para todas as pessoas que, em
função da crise emergencial sanitária, tiveram redução de jornada e salarial ou
suspensão do contrato de trabalho. Como, por exemplo, aquelas pessoas contratadas
sob a modalidade de prazo determinado e os empregados e empregadas domésticas.

Senador Paulo Rocha
(PT-PA)

MPV 1045
00283

Gabinete do Senador Jaques Wagner

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 27 DE ABRIL DE 2021
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.
EMENDA MODIFICATIVA
Modifique-se o artigo 11 da MP nº 1.045 para a seguinte redação:
Art. 11. As medidas de redução proporcional de jornada de trabalho e de
salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata esta
Medida Provisória deverão ser celebradas por meio de negociação coletiva,
observado o disposto no § 1º e nos art. 7º e art. 8º.

JUSTIFICAÇÃO
A modificação do art. 11 prestigia a negociação coletiva, e nos termos da
Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho
(art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que
incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º, caput), bem
como dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na negociação coletiva,
conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade
humana, a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo
(art. 7º, IV).
Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos ditames da
Constituição federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva, uma vez que a
previsão de acordos individuais viola a autonomia negocial coletiva agredindo, primeiro,
o sistema normativo que deve vincular todos os Poderes Constituídos e, segundo a
Convenção nº 98 da OIT, que equivale a norma de patamar superior ao das medidas
provisórias.
Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando atualmente, não
justifica a edição de normas que vão de encontro ao disposto na Constituição federal,
acarretando insegurança jurídica para os empregadores que adotarem as medidas
propostas e prejuízos ao obreiro, parte hipossuficiente da relação de emprego.
Por essas razões, solicito o apoio dos eminentes pares para a aprovação à presente
emenda.

Gabinete do Senador Jaques Wagner

Sala da Sessão, 30 de abril de 2021.

SENADOR JAQUES WAGNER
PT – BA

MPV 1045
00284

Gabinete do Senador Jaques Wagner

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 27 DE ABRIL DE 2021
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.

EMENDA MODIFICATIVA
Modifique-se o parágrafo 2º do artigo 10 da MP nº 1.045 para a seguinte redação:
§ 2º A garantia provisória no emprego decorrente dos acordos de redução
proporcional de jornada e de salário ou de suspensão de contrato de trabalho
perdurará durante o período de redução de jornada e salário ou suspensão do
contrato, durante sua prorrogação e após o mesmo período, quando
restabelecida a jornada de trabalho e o salário ou encerrada a suspensão
temporária do contrato.

JUSTIFICAÇÃO
A modificação do parágrafo 2º justifica-se para deixar clara a garantia de emprego
enquanto perdurar a redução proporcional de jornada e de salário ou de suspensão de
contrato de trabalho, quando houver prorrogação e por período equivalente ao acordado
para a redução ou a suspensão.
A garantia no emprego, em tempos de pandemia, é medida que se impõe e deve
ser o objetivo precípuo da Medida Provisória
Por essas razões, solicito o apoio dos eminentes pares para a aprovação à presente
emenda.
Sala da Sessão, 30 de abril de 2021.

SENADOR JAQUES WAGNER
PT – BA

MPV 1045
00285

Gabinete do Senador Jaques Wagner

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 27 DE ABRIL DE 2021
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.

EMENDA MODIFICATIVA
Modifique-se o inciso I do parágrafo 5º do artigo 8º da MP nº 1.045 para a seguinte
redação:
§ 5º (...)
I - ao pagamento imediato da remuneração e dos encargos sociais e
trabalhistas referentes a todo o período;

JUSTIFICAÇÃO
O texto do inciso I do parágrafo 5º do artigo 8º da Medida Provisória retira a obrigação
de o empregador pagar imediatamente os encargos trabalhistas em caso de descaracterização da
suspensão temporária do contrato de trabalho, quando, o empregado mantiver as atividades de
trabalho, ainda que parcialmente, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho a
distância.
A expressão “encargos trabalhistas”, que constava no texto da Lei nº 14.020/2020 e foi
agora suprimida, remete às obrigações trabalhistas acessórias, como determinados benefícios que
somente são devidos em caso de ativação normal do contrato de trabalho do empregado, e por
isso deve ser incluída no texto do dispositivo.

Por essas razões, solicito o apoio dos eminentes pares para a aprovação à presente
emenda.
Sala da Sessão, 30 de abril de 2021.

SENADOR JAQUES WAGNER
PT – BA

MPV 1045
00286

Gabinete do Senador Jaques Wagner

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 27 DE ABRIL DE 2021
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.

EMENDA ADITIVA
Inclua-se artigo à da Medida Provisória nº 1.045, de 2021:
Art. As pessoas com contrato de trabalho intermitente ou contrato de trabalho
por tempo determinado formalizado até a data de publicação desta Medida
Provisória, farão jus a benefício emergencial mensal no valor de um salário
mínimo pelo tempo que durar a emergência sanitária.
§ 1º O benefício emergencial mensal será devido a partir da data de publicação
desta Medida Provisória e será pago em até trinta dias.
§ 2º Aplica-se ao benefício previsto no caput o disposto nos § 1º, § 6º e § 7º do
art. 5º e nos § 1º e § 2º do art. 6º.
§ 3º A existência de mais de um contrato de trabalho nos termos do disposto
no § 3º do art. 443 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, não gerará direito à concessão de mais de um
benefício emergencial mensal.
§ 4º Ato do Ministério da Economia disciplinará a concessão e o pagamento
do benefício emergencial de que trata este artigo.
§ 5º O benefício emergencial mensal de que trata o caput não poderá ser
acumulado com o pagamento de outro auxílio emergencial

JUSTIFICAÇÃO
A modificação visa estender o benefício a dois grupos de trabalhadores
vulneráveis, os quais, em razão da modalidade contratual a que estão submetidos, que não
tem direito ao recebimento de seguro-desemprego. Por essa razão, o benefício é
estabelecido em quantia fixa, cujo valor atende ao preceito constitucional de atendimento
das necessidades vitais básicas.
Por essas razões, solicito o apoio dos eminentes pares para a aprovação à presente
emenda.
Sala da Sessão, 30 de abril de 2021.

SENADOR JAQUES WAGNER
PT – BA

MPV 1045
00287

Gabinete do Senador Jaques Wagner

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 27 DE ABRIL DE 2021
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.

EMENDA SUPRESSIVIVA
Suprima-se o artigo 12 da MP nº 1.045, de 2020
JUSTIFICAÇÃO
Com a possibilidade de fixação dos parâmetros de concessão do Benefício
Emergencial por acordo ou convenção coletiva de trabalho, impõe-se, por coerência, a
supressão do art. 12 da MP nº 1.045.
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de
trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas,
permitindo que incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art.
7º, caput), bem como dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na
negociação coletiva, conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade
humana, a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo
(art. 7º, IV).
Ocorre que, em razão do estado de calamidade pública instituído no Brasil, há a
necessidade de se adotar urgentes ações que possibilitem a manutenção do emprego e
resguardem os princípios e leis que protegem a relação empregatícia.
As entidades representativas, no uso de suas atribuições e, verificando a
oportunidade e conveniência administrativa, poderão anuir com acordos celebrados
individualmente, no sentido de possibilitar ao empregador e empregado a agilidade
requerida para alguns casos.
Por essas razões, solicito o apoio dos eminentes pares para a aprovação à presente
emenda.
Sala da Sessão, 30 de abril de 2021.

Gabinete do Senador Jaques Wagner

SENADOR JAQUES WAGNER
PT – BA

MPV 1045
00288

Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021

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 (covid19) no âmbito das relações de trabalho.

EMENDA MODIFICATIVA

Altere-se o inciso II do artigo 7º da Medida Provisória nº 1.045/2021 para a seguinte redação:

“Art. 7º ...................................................
......................................................
......................................................
II – pactuação por convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, observado
o artigo 11; e
.....................................................
......................................................”

JUSTIFICAÇÃO

A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de
trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas,
permitindo que incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadora s
(art. 7º, caput), bem como dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais
na negociação coletiva, conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º,
IV).
Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos ditames da Constituição
Federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva, uma vez que a previsão de
acordos individuais viola a autonomia negocial coletiva agredindo, primeiro, o sistema
normativo que deve vincular todos os Poderes Constituídos e, segundo, a Convenção nº
98 da OIT, que equivale a norma de patamar superior ao das medidas provisórias.

Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando atualmente, não
justifica a edição de normas que vão de encontro ao disposto na Constituição Federal,
acarretando insegurança jurídica para os empregadores que adotarem as medidas
propostas e prejuízos ao obreiro, parte hipossuficiente da relação de emprego.

Senador Paulo Rocha
(PT-PA)

MPV 1045
00289

Gabinete do Senador Jaques Wagner

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 27 DE ABRIL DE 2021
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.

EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se o parágrafo 1º do artigo 12 da MP nº 1.045/2021.
JUSTIFICAÇÃO
A supressão prestigia a negociação coletiva, promovendo a Constituição quanto
ao reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, XXVI), como
autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que incrementem a
condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º, caput), bem como dispõe
ser obrigatória a participação das entidades sindicais na negociação coletiva, conforme
art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade
humana, a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo
(art. 7º, IV).
Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos ditames da
Constituição federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva, uma vez que a
previsão de acordos individuais viola a autonomia negocial coletiva agredindo, primeiro,
o sistema normativo que deve vincular todos os Poderes Constituídos e, segundo a
Convenção nº 98 da OIT, que equivale a norma de patamar superior ao das medidas
provisórias.
Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando atualmente, não
justifica a edição de normas que vão de encontro ao disposto na Constituição federal,
acarretando insegurança jurídica para os empregadores que adotarem as medidas
propostas e prejuízos ao obreiro, parte hipossuficiente da relação de emprego.
Por essas razões, solicito o apoio dos eminentes pares para a aprovação à presente
emenda.
Sala da Sessão, 30 de abril de 2021.
SENADOR JAQUES WAGNER
PT – BA

MPV 1045
00290

Gabinete do Senador Jaques Wagner

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 27 DE ABRIL DE 2021
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.

EMENDA ADITIVA
Acrescente-se o parágrafo ao artigo 10 da Medida Provisória nº 1.045, de 2021:
Art. 10. Fica reconhecida a garantia provisória no emprego ao empregado que
receber o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, de
que trata o art. 5º, em decorrência da redução da jornada de trabalho e de salário
ou da suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata esta Medida
Provisória, nos seguintes termos:
Parágrafo XX. O pedido de demissão ou recibo de quitação de rescisão do
contrato de trabalho firmado por empregado durante o estado de calamidade
pública só será válido quando feito com a assistência do respectivo sindicato
profissional.

JUSTIFICAÇÃO
A inclusão de parágrafo visa garantir a assistência do sindicato ao trabalhador e à
trabalhadora demitidos durante o estado de calamidade pública decretado em razão da
pandemia do Covid-19, já que a MP nº 936 não garante os empregos.
A homologação visa oferecer suporte técnico ao trabalhador e à trabalhadora, na
conferência das verbas pagas. É ato gratuito, que fomenta a segurança jurídica no
encerramento do contrato de trabalho, que não acarreta nenhum prejuízo para nenhuma
das partes envolvidas na relação de trabalho, muito menos para os sindicatos, afinal, ao
realizar as homologações, as entidades sindicais exercem função primordial e
justificadora de suas próprias existências, ainda mais considerando a grave situação atual.
As demissões em massa impactarão não somente trabalhadores e empresas, mas a
sociedade como um todo. Desde o abalo à economia, até, por vezes, o severo
comprometimento da saúde de cidades, como nos casos de encerramento das atividades
de uma empresa que emprega parte considerável da população daquela localidade.
Por essas razões, solicito o apoio dos eminentes pares para a aprovação à presente
emenda.
Sala da Sessão, 30 de abril de 2021.

Gabinete do Senador Jaques Wagner

SENADOR JAQUES WAGNER
PT – BA

MPV 1045
00291

MED ID A PROVISÓRIA Nº 1.405, D E 27 D E AB RIL D E 2021

Institui o Novo Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe
sobre

medidas

enfrentamento

complementares
das

para

consequências

o
da

emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (covid19) no âmbito das relações de trabalho.

EMEND A MOD IFIC ATIVA Nº

2021

Modificar o art. 6º da MP 1.045/2020 para inserir o seguinte parágrafo:
Art. 6º 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, nos termos do
disposto no art. 5º da Lei nº 7.998, de 1990, observadas as seguintes disposições:
(...)
§ 6º Será garantido o pagamento do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda
para a trabalhadora ou trabalhador com deficiência em valor mínimo equivalente a Benefício de
Prestação Continuada, previsto no art. 21-A da Lei n. 8742/1993.

JUSTIFIC AÇ ÃO

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi incorporada ao sistema jurídico
pátrio com força de emenda constitucional, pelo rito do art. 5º, § 3º da Constituição da República, e
dela decorre todo o arcabouço protetivo indispensável ao desenvolvimento das potencialidades
da pessoa com deficiência, centrado nos princípios da igualdade e da não-discriminação, devendo
promover o “respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da
diversidade humana e da humanidade” (art. 3, alínea “d” da Convenção).

Um dos princípios decorrentes dos compromissos assumidos com a integração da Convenção ao
ordenamento jurídico é o da necessária participação e consulta das entidades e organizações de
defesa das pessoas com deficiência, que concretiza o item “c” do art. 3 da Convenção: plena e
efetiva participação e inclusão na sociedade. Qualquer proposta tendente a afetar os direitos das
pessoas com deficiência, portanto, deve, necessariamente, ser debatida em espaços que garantam a
efetiva participação constitucionalmente garantida.
Outro princípio da Convenção é o da progressividade dos direitos garantidos às pessoas com
deficiência, ou seja, da vedação de retrocesso, conforme art. 4 item 2 da Convenção:

Em relação aos direitos econômicos, sociais e culturais, cada Estado Parte se compromete a tomar
medidas, tanto quanto permitirem os recursos disponíveis e, quando necessário, no âmbito da
cooperação internacional, a fim de assegurar progressivamente o pleno exercício desses direitos,
sem prejuízo das obrigações contidas na presente Convenção que forem imediatamente aplicáveis
de acordo com o direito internacional.
A Constituição da República, de 1988, por sua vez, em seus princípios e regras essenciais, estabelece
enfática direção normativa antidiscriminatória. Ao fixar como um dos fundamentos da República
Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), a Constituição destaca, entre os
objetivos da República, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor,
idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, IV) e, em relação ao trabalhador pessoa
com deficiência, há expressa proteção constitucional, no artigo 7º, XXXI, que estabelece a “proibição
de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de
deficiência”.
A par de tais premissas, o Estado brasileiro, ao promulgar a Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência, por meio do Decreto n. 6.949/2009, assumiu o compromisso de adotar todas as
medidas com o escopo de "promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos
os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o
respeito pela sua dignidade inerente.”
Ainda, de acordo com o artigo 1º do supracitado diploma, alíneas “b” e “e”, o Estado signatário
deverá adotar “todas as medidas necessárias, inclusive legislativas, para modificar ou revogar leis,
regulamentos, costumes e práticas vigentes, que constituírem discriminação contra pessoas com
deficiência” e, ainda, “tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação baseada
em deficiência, por parte de qualquer pessoa, organização ou empresa privada”.

Por seu turno, o artigo 4º estabelece que:
Não haverá nenhuma restrição ou derrogação de qualquer dos direitos humanos e liberdades
fundamentais reconhecidos ou vigentes em qualquer Estado Parte da presente Convenção, em
conformidade com leis, convenções, regulamentos ou costumes, sob a alegação de que a presente
Convenção não reconhece tais direitos e liberdades ou que os reconhece em menor grau.
O Estado brasileiro comprometeu-se, portanto, com a garantia da universalidade, da indivisibilidade
de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, da não discriminação, da responsabilidade
e do comprometimento da sociedade na promoção de todos os direitos reconhecidos para as
pessoas com deficiência.
No mais, em se tratando de direito ao trabalho, a Convenção é manifesta ao afirmar que:
Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência ao trabalho, em igualdade de
oportunidades com as demais pessoas, abrangendo o direito à oportunidade de se manter com um
trabalho de sua livre escolha ou aceitação e, igualmente, em ambiente de trabalho inclusivo e
acessível.
No plano infraconstitucional, a Lei n° 13.146/2015, o artigo 10, parágrafo único, estabelece o dever
de o poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida,
acentuando que em situações de risco, emergência ou estado de calamidade pública, a pessoa com
deficiência será considerada vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para sua proteção
e segurança.
Ciente das inúmeras barreiras sociais com que se depara a pessoa com deficiência para sua inclusão
no mercado de trabalho, o art. 21-A da Lei nº 12.470/2011 prevê a suspensão do benefício de
prestação continuada quando a pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na
condição de microempreendedor individual, que, diante da ruptura contra tual e término do prazo
do seguro desemprego, deverá ser continuado sem necessidade de realização de perícia médica ou
reavaliação da deficiência e do grau de incapacidade:
Art. 21-A. O benefício de prestação continuada será suspenso pelo órgão concedente quando a
pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor
individual.
§ 1o Extinta a relação trabalhista ou a atividade empreendedora de que trata o caput deste artigo e,
quando for o caso, encerrado o prazo de pagamento do seguro-desemprego e não tendo o
beneficiário adquirido direito a qualquer benefício previdenciário, poderá ser requerida a

continuidade do pagamento do benefício suspenso, sem necessidade de realização de perícia
médica ou reavaliação da deficiência e do grau de incapacidade para esse fim, respeitado o período
de revisão previsto no caput do art. 21.
As alterações propostas, em suma, aprofundam a vulnerabilidade e afrontam as obrigações
assumidas pelo Brasil ao ratificar a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com
Deficiência, ao desrespeitar os princípios dessa mesma Convenção, que tem status de norma
constitucional e atentar contra a proteção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, cuja
garantia cabe ao Estado, enquanto promotor de políticas públicas de trabalho e emprego, conforme
especifica a LBI: Art. 35. É finalidade primordial das políticas públicas de trabalho e emprego
promover e garantir condições de acesso e de permanência da pessoa com deficiência no campo de
trabalho.
De modo que a previsão do art. 21-A da Lei n. 8742/1993 deve ser utilizada como patamar mínimo
de remuneração da pessoa com deficiência trabalhadora, necessitando de acrescer um parágrafo ao
art. 6º da MP 1045/2021.

Sala da Comissão, em

Dep. Carlos Veras
PT/PE

,de 2021.

MPV 1045
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Gabinete do Senador Jaques Wagner

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 27 DE ABRIL DE 2021
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.

EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se o parágrafo 4º do artigo 23 da MP nº 1.045/2021.
JUSTIFICAÇÃO
Prever que os recursos relativos ao benefício emergencial creditados, mas não
movimentados pelo trabalhador no prazo de cento e oitenta dias, contado da data do
depósito, retornem para a União é prejudicial ao trabalhador que esteja impossibilitado
de sacar os valores e mesmo sua família, em caso de seu falecimento.
Por essas razões, solicito o apoio dos eminentes pares para a aprovação à presente
emenda.
Sala da Sessão, 30 de abril de 2021.
SENADOR JAQUES WAGNER
PT – BA

MPV 1045
00293

Gabinete do Senador Jaques Wagner

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 27 DE ABRIL DE 2021
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.

EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se o artigo 17 da MP nº 1.045/2021
JUSTIFICAÇÃO
Prever a compensação automática de valores pagos indevidamente com eventuais
parcelas devidas de Benefício Emergencial referentes ao mesmo acordo ou a acordos
diversos ou com futuras parcelas de abono salarial ou de seguro-desemprego prejudica o
trabalhador, por erro do empregador ou do governo federal.
Por essas razões, solicito o apoio dos eminentes pares para a aprovação à presente
emenda.
Sala da Sessão, 30 de abril de 2021.
SENADOR JAQUES WAGNER
PT – BA

MPV 1045
00294

Gabinete do Senador Jaques Wagner

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 27 DE ABRIL DE 2021
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.

EMENDA MODIFICATIVA
Modifique-se o artigo 16 da MP nº 1.045 para a seguinte redação:
Art. 16. O disposto neste Capítulo aplica-se a todos os contratos de trabalho,
independentemente da data de sua celebração.

JUSTIFICAÇÃO
A modificação do art. 16 garante maior abrangência ao Programa. Restringir sua
aplicação apenas aos contratos celebrados até a data de publicação da Medida Provisória não
garante o emprego e renda das trabalhadoras e dos trabalhadores brasileiros e fere o princípio da
isonomia, ainda mais considerando-se o momento de pandemia e crise econômica.

Por essas razões, solicito o apoio dos eminentes pares para a aprovação à presente
emenda.
Sala da Sessão, 30 de abril de 2021.
SENADOR JAQUES WAGNER
PT – BA

MPV 1045
00295

Gabinete do Senador Jaques Wagner

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 27 DE ABRIL DE 2021
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.

EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se os seguintes artigos e parágrafos da Medida Provisória nº 1.045, de 27
de abril de 2021:
Art. 8º
(...)
§ 2º (suprimir integralmente)
Art. 12.
(...)
3º Os atos necessários à pactuação das convenções e acordos coletivos de que
trata este artigo poderão ser realizados por meios físicos ou eletrônicos.
§ 4º (suprimir integralmente).
§ 5º (suprimir integralmente)
I (suprimir integralmente)
II – (suprimir integralmente)
§ 6º (suprimir integralmente)

JUSTIFICAÇÃO
A modificação nos artigos da MP nº 1.045/2021 prestigia a negociação coletiva e
a participação dos sindicatos em momento essencial de defesa dos trabalhadores e das
trabalhadoras durante a pandemia.
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de
trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas,
permitindo que incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art.
7º, caput), bem como dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na
negociação coletiva, conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade
humana, a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo
(art. 7º, IV).
Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos ditames da
Constituição federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva, uma vez que a
previsão de acordos individuais viola a autonomia negocial coletiva agredindo, primeiro,
o sistema normativo que deve vincular todos os Poderes Constituídos e, segundo a

Gabinete do Senador Jaques Wagner

Convenção nº 98 da OIT, que equivale a norma de patamar superior ao das medidas
provisórias.
Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando atualmente, não
justifica a edição de normas que vão de encontro ao disposto na Constituição federal,
acarretando insegurança jurídica para os empregadores que adotarem as medidas
propostas e prejuízos ao obreiro, parte hipossuficiente da relação de emprego.
Por essas razões, solicito o apoio dos eminentes pares para a aprovação à presente
emenda.
Sala da Sessão, 30 de abril de 2021.
SENADOR JAQUES WAGNER
PT – BA

MPV 1045
00296

Gabinete do Senador Jaques Wagner

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 27 DE ABRIL DE 2021
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.

EMENDA MODIFICATIVA
Modifique-se a MP nº 1.045 nos seguintes artigos:
“Os Artigos 7º, 8º, 9º e 12, da Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de
2021 passam a ter a seguinte redação:
Art. 7º ....................
I - .........................
II - pactuação, conforme o disposto nos art. 11 e art. 12, por convenção coletiva
de trabalho ou acordo coletivo de trabalho; e
III - na pactuação por convenção ou acordo coletivo, a redução da jornada de
trabalho e do salário somente poderá ser feita com os seguintes percentuais:
.........
Art. 8º ...................
§ 1º A suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada, conforme
o disposto nos art. 11 e art. 12, por convenção coletiva de trabalho ou acordo
coletivo de trabalho
§ 2º (suprimir integralmente)
............
Art. 9º ....................................
§ 1º A ajuda compensatória mensal de que trata o caput:
I - deverá ter o valor definido em negociação coletiva,
...............................
Art. 12. As medidas de que trata o art. 3º serão implementadas por meio de
negociação coletiva de trabalho aos empregados:
I - com salário igual ou inferior a R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais); ou
II - com diploma de nível superior que percebam salário mensal igual ou
superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de
Previdência Social.
§ 1º Para os empregados que não se enquadrem no disposto no caput, as
medidas de que trata o art. 3º somente poderão ser estabelecidas por convenção
coletiva ou acordo coletivo de trabalho, inclusive no seguintes casos:
I - ....................
II - ....................
§ 2º Para os empregados que se encontrem em gozo do benefício de
aposentadoria, a implementação das medidas de redução proporcional de
jornada de trabalho e de salário ou suspensão temporária do contrato de
trabalho por convenção ou acordo coletivo nas seguintes condições:
I ........................
II - ......................
§ 3º Os atos necessários à pactuação das convenções e acordos coletivos de
que trata este artigo poderão ser realizados por meios físicos ou eletrônicos.
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JUSTIFICAÇÃO
A modificação nos artigos da MP nº 1.045/2021 prestigia a negociação coletiva e
a participação dos sindicatos em momento essencial de defesa dos trabalhadores e das
trabalhadoras durante a pandemia.
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de
trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas,
permitindo que incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art.
7º, caput), bem como dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na
negociação coletiva, conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade
humana, a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo
(art. 7º, IV).
Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos ditames da
Constituição federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva, uma vez que a
previsão de acordos individuais viola a autonomia negocial coletiva agredindo, primeiro,
o sistema normativo que deve vincular todos os Poderes Constituídos e, segundo a
Convenção nº 98 da OIT, que equivale a norma de patamar superior ao das medidas
provisórias.
Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando atualmente, não
justifica a edição de normas que vão de encontro ao disposto na Constituição federal,
acarretando insegurança jurídica para os empregadores que adotarem as medidas
propostas e prejuízos ao obreiro, parte hipossuficiente da relação de emprego.
Por essas razões, solicito o apoio dos eminentes pares para a aprovação à presente
emenda.
Sala da Sessão, 30 de abril de 2021.
SENADOR JAQUES WAGNER
PT – BA

MPV 1045
00297

Gabinete do Senador Jaques Wagner

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 27 DE ABRIL DE 2021
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.

EMENDA MODIFICATIVA
Modifique-se o parágrafo 4º do artigo 23 da MP nº 1.045 para a seguinte
redação:
§ 4º Caso os recursos relativos ao benefício emergencial de que trata o art. 5º,
creditados nos termos do disposto no § 2º, não sejam movimentados no prazo de cento
e oitenta dias, contado da data do depósito, o Ministério da Economia notificará o
empregador, que terá prazo de trinta dias para justificar a não movimentação e a
situação do trabalhador.

JUSTIFICAÇÃO
Prever que os recursos relativos ao benefício emergencial creditados, mas não
movimentados pelo trabalhador no prazo de cento e oitenta dias, contado da data do
depósito, retornem para a União é prejudicial ao trabalhador que esteja impossibilitado
de sacar os valores e mesmo sua família, em caso de seu falecimento.
Por essas razões, solicito o apoio dos eminentes pares para a aprovação à presente
emenda.
Sala da Sessão, 30 de abril de 2021.
SENADOR JAQUES WAGNER
PT – BA

MPV 1045
00298

Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021

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 (covid19) no âmbito das relações de trabalho.

EMENDA MODIFICATIVA

Altere-se o parágrafo 1º do artigo 8º da Medida Provisória nº 1.045/2021 para a seguinte
redação:
“Art. 8º...............................
...........................................
§ 1º A suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada, conforme o
disposto no art. 11, por convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho.
.........................................
.............................................”

JUSTIFICAÇÃO

A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de
trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas,
permitindo que incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras
(art. 7º, caput), bem como dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais
na negociação coletiva, conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º,
IV).
Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos ditames da Constituição
Federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva, uma vez que a previsão de
acordos individuais viola a autonomia negocial coletiva agredindo, primeiro, o sistema

normativo que deve vincular todos os Poderes Constituídos e, segundo, a Convenção nº
98 da OIT, que equivale a norma de patamar superior ao das medidas provisórias.
Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando atualmente, não
justifica a edição de normas que vão de encontro ao disposto na Constituição Federal,
acarretando insegurança jurídica para os empregadores que adotarem as medidas
propostas e prejuízos ao obreiro, parte hipossuficiente da relação de emprego.

Senador Paulo Rocha
(PT-PA)

MPV 1045
00299

Gabinete do Senador Jaques Wagner

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 27 DE ABRIL DE 2021
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.

EMENDA ADITIVA
Acrescente-se o art. 23-A ao texto da Medida Provisória nº 1.045, de 27 de
abril de 2021:
Art. 23-A. O art. 477 da CLT passa a ter a seguinte redação:
“Art. 477. ..........................
§ 1º - O pedido de demissão ou recibo de quitação de rescisão, do contrato de
trabalho, só será válido quando feito com a assistência do respectivo
Sindicato.”

JUSTIFICAÇÃO
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de
trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas,
permitindo que incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art.
7º, caput), bem como dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na
negociação coletiva, conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade
humana, a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo
(art. 7º, IV).
Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos ditames da
Constituição federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva, uma vez que a
previsão de acordos individuais viola a autonomia negocial coletiva agredindo, primeiro,
o sistema normativo que deve vincular todos os Poderes Constituídos e, segundo a
Convenção nº 98 da OIT, que equivale a norma de patamar superior ao das medidas
provisórias.
Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando atualmente, não
justifica a edição de normas que vão de encontro ao disposto na Constituição federal,
acarretando insegurança jurídica para os empregadores que adotarem as medidas
propostas e prejuízos ao obreiro, parte hipossuficiente da relação de emprego.

Gabinete do Senador Jaques Wagner

Por essas razões, solicito o apoio dos eminentes pares para a aprovação à presente
emenda.
Sala da Sessão, 30 de abril de 2021.
SENADOR JAQUES WAGNER
PT – BA

MPV 1045
00300

Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021

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 (covid19) no âmbito das relações de trabalho.
EMENDA ADITIVA

Altere-se a Medida Provisória nº 1045/2021, incluindo-se o § 6º ao artigo 6º:

Art. 6º 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, nos termos do disposto no art. 5º da Lei nº 7.998, de 1990, observadas as
seguintes disposições:
(...)
§ 6º Aplica-se o artigo 5º da Lei nº 7.998, de 1990, como base de cálculo do valor do
Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda para a categoria dos
trabalhadores domésticos.

JUSTIFICAÇÃO
A categoria doméstica, em sua grande maioria formada por mulheres, reconhecida por sua
grade vulnerabilidade, foi drasticamente afetada com a crise da pandemia, tanto em termos de
saúde como pelo grande número de demissões.
No entanto, domésticas contratadas com valor maior que o salário-mínimo, se tiverem seus
contratos de trabalho suspensos ou jornada e salário reduzidos, serão prejudicadas pela
limitação imposta pelo artigo 6º da Lei nº 10.208/2001, que assegura o recebimento do segurodesemprego nos termos da Lei nº 7.998, de 1990, mas, de forma discriminatória, limita o cálculo
do valor do benefício em um salário-mínimo legal.
A citada limitação imposta ao cálculo do seguro-desemprego da trabalhadora doméstica não
deve perpetrar nesse momento de pandemia no valor calculado quando empregadores
domésticos optarem pela redução da jornada ou pela suspensão do contrato nos termos da MP.
A inclusão do §5 º ao artigo 6º da MP 936 é medida que se impõem como forma de
reconhecimento constitucional da igualdade de todo os trabalhadores.

Senador Paulo Rocha
(PT-PA)

MPV 1045
00301

MED ID A PROVISÓRIA Nº 1.405, D E 27 D E AB RIL D E 2021

Institui o Novo Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe
sobre

medidas

enfrentamento

complementares
das

para

consequências

o
da

emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (covid19) no âmbito das relações de trabalho.

EMEND A SUPRESSIVA Nº

2021

Suprima-se o artigo 12 da MP nº 1045, de 2021.

JUSTIFIC AÇ ÃO

Deve ser suprimido integralmente o texto do Art. 12 da MP 1045.2021, que estabelece diferença
entre o tipo de pactuação (se individual ou coletivo) na redução proporcional da jornada e salário ou
suspensão do contrato de trabalho de empregados, dispondo que para aqueles que tenham salário
igual ou inferior a R$ 3.135,00 tal pactuação pode se dar por meio de acordo individual ou de
negociação coletiva, e quanto aos demais empregados, as medidas referidas somente podem se dar
através de convenção ou acordo coletivo, ressalvada a redução de jornada de trabalho e de salário
de vinte e cinco por cento, prevista na alínea “a” do inciso III do caput do art. 7º, que poderá ser
pactuada por acordo individual.
Nesse contexto, e diante da absoluta impossibilidade de pactuação de redução proporcional de
jornada e salário ou mesmo suspensão do contrato de trabalho por meio de acordo individual entre
empregador e empregado, pelos motivos que serão adiante explicitados, o art. 12 não se faz mais
necessário no corpo da presente Medida Provisória.
Isso porque as relações coletivas de trabalho têm como principais atores os sindicatos de
trabalhadores e as empresas e suas representações sindicais, que personificam as vicissitudes

setoriais da economia e representam os interesses da categoria instrumentalizados essencialmente
nos acordos e convenções coletivas de trabalho.
Por essa razão, a Constituição da República não apenas assegurou o reconhecimento das
convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, inciso XXVI), mas também estabeleceu a
obrigatoriedade da participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho (art. 8º VI).
Em meio à maior crise sanitária do Século XXI, o fomento à negociação coletiva como instrumento
para adoção do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, que dispõe sobre
medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública e da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19) é,
indubitavelmente, um mecanismo que não pode ser descartado para fins de atingimento de
soluções criadas pelo estado.
É dizer que é a norma coletiva, com as duas partes negociando, quem vai conseguir o equilíbrio
necessário entre as possíveis medidas, desde a paralisação total de uma atividade e o seu
restabelecimento, com as reduções de jornadas e salários. Pode ser a medida ideal diante da
necessidade de combate ao vírus, preservação de direitos sociais e a manutenção da economia.
Na contramão desta via jurídica, social e econômica de autocomposição de litígios e pacificação de
conflitos, a MP 1045, na redação do art. 12, a um só tempo, desestimula a negociação coletiva,
facultando a parte dos empregadores a pactuação individual, bem como afronta diretamente o
comando constitucional que determina a obrigatoriedade da participação dos sindica tos nas
negociações coletivas e seus instrumentos normativos resultantes.
A Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a irredutibilidade do
salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º, IV). À toda evidência, o
dispositivo viola a autonomia negocial coletiva agredindo, primeiramente, o sistema normativo que
deve vincular todos os Poderes Constituídos e também a Convenção nº 98 da OIT, que equivale a
norma de patamar superior ao das medidas provisórias
É importante ressaltar que a Constituição promove, ainda, o reconhecimento das convenções e
acordos coletivos de trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos
trabalhistas, permitindo que incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras
(art. 7º, caput). Portanto, em autêntico diálogo das fontes normativas, a prevalência de acordos
individuais ou de acordos coletivos depende da melhor realização da finalidade de avanço social.
Medida Provisória não pode eliminar, alterar ou desprezar a lógica desse diálogo das fontes
jurídicas, que ocorre, aliás, em outros campos do direito.

Tal medida acaba por direcionar o trabalhador para acordos individuais sem a adequada
representação e assistência dos sindicatos profissionais, atribuindo à parte mais fraca na relação o
tensionamento da relação de trabalho.
Com isso, a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário deve ser objeto de acordo
coletivo ou convenção coletiva de trabalho, com a participação obrigatória do sindicato da categoria
profissional.
A razão da supressão integral do artigo, além dos pontos mencionados, é a discriminação existente
entre trabalhadores, a depender de seus salários.
A Constituição determina aos Poderes a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, IV), por isso, não se pode,
absolutamente, diferenciar os trabalhadores e as trabalhadoras, em termos de proteção jurídica,
pelo critério do valor do salário, sendo proibida diferença de salários, de exercício de funções e de
critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (art. 7º, XXX). Diferenciar os
trabalhadores e as trabalhadoras, para permitir acordo individual, negando a necessidade de
negociação coletiva, acaso recebam remuneração considerada superior e tenham curso superior, é
negar a força normativa da Constituição e do Direito do Trabalho. A proteção jurídica social
trabalhista, como outras proteções jurídicas, é universal, e não depende do valor do salário dos
cidadãos.
O art. 12 da Medida Provisória nº 1045/2021, então, deve integralmente suprimido.

Sala da Comissão, em

Dep. Carlos Veras
PT/PE

,de 2021.

MPV 1045
00302

MED ID A PROVISÓRIA Nº 1.405, D E 27 D E AB RIL D E 2021

Institui o Novo Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe
sobre

medidas

enfrentamento

complementares
das

para

consequências

o
da

emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (covid19) no âmbito das relações de trabalho.

EMEND A MOD IFIC ATIVA Nº

2021

Modificar o Art. 11º da MP 1045/2021 para o seguinte texto:

Art. 11. As medidas de redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária de
contrato de trabalho de que trata esta Medida Provisória serão celebradas por meio de negociação
coletiva, observado o disposto no § 1º e nos art. 7º, no art. 8º.

JUSTIFIC AÇ ÃO

Deve ser alterado o texto do Art. 11, caput da MP 1045/2021, que dispõe sobre a pactuação
individual quanto à redução proporcional da jornada de trabalho e de salário ou a suspensão do
contrato de trabalho de seus empregados.
As relações coletivas de trabalho têm como principais atores os sindicatos de trabalhadores e as
empresas e suas representações sindicais, que personificam as vicissitudes set oriais da economia e
representam os interesses da categoria instrumentalizados essencialmente nos acordos e
convenções coletivas de trabalho.
Por essa razão, a Constituição da República não apenas assegurou o reconhecimento das
convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, inciso XXVI), mas também estabeleceu a
obrigatoriedade da participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho (art. 8º VI).
Em meio à maior crise sanitária do Século XXI, o fomento à negociação coletiva como instrume nto
para adoção do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, que dispõe sobre
medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública e da

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19) é,
indubitavelmente, um mecanismo que não pode ser descartado para fins de atingimento de
soluções criadas pelo estado.
É dizer que é a norma coletiva, com as duas partes negociando, quem vai conseguir o equilíbrio
necessário entre as possíveis medidas, desde a paralisação total de uma atividade e o seu
restabelecimento, com as reduções de jornadas e salários. Pode ser a medida ideal diante da
necessidade de combate ao vírus, preservação de direitos sociais e a manutenção da economia .
Na contramão desta via jurídica, social e econômica de autocomposição de litígios e pacificação de
conflitos, a MP 1045, na redação do art. 11º, a um só tempo, desestimula a negociação coletiva,
facultando aos empregadores a pactuação individual, bem como afronta diretamente o comando
constitucional que determina a obrigatoriedade da participação dos sindicatos nas negociações
coletivas e seus instrumentos normativos resultantes.
A Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a irredutibilidade do
salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º, IV). À toda evidência, o
dispositivo viola a autonomia negocial coletiva agredindo, primeiramente, o sistema normativo que
deve vincular todos os Poderes Constituídos e também a Convenção nº 98 da OIT, que equivale a
norma de patamar superior ao das medidas provisórias
É importante ressaltar que a Constituição promove, ainda, o reconhecimento das convenções e
acordos coletivos de trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos
trabalhistas, permitindo que incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras
(art. 7º, caput). Portanto, em autêntico diálogo das fontes normativas, a prevalência de acordos
individuais ou de acordos coletivos depende da melhor realização da finalidade de avanço social.
Medida Provisória não pode eliminar, alterar ou desprezar a lógica desse diálogo das fontes
jurídicas, que ocorre, aliás, em outros campos do direito.
Tal medida acaba por direcionar o trabalhador para acordos individuais sem a adequada
representação e assistência dos sindicatos profissionais, atribuindo à parte mais fraca na relação o
tensionamento da relação de trabalho.
Com isso, a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário e a suspensão de contrato de
trabalho deve ser objeto de acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, com a participação
obrigatória do sindicato da categoria profissional.
O Art. 11 da MP 1045 deve, portanto, ser alterada, para que conste no seu caput a obrigatoriedade
de que as medidas de redução de jornada de trabalho sejam celebradas por negociação coletiva.

Sala da Comissão, em

Dep. Carlos Veras
PT/PE

,de 2021.

MPV 1045
00303

Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021

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 (covid19) no âmbito das relações de trabalho.

EMENDA MODIFICATIVA

Altere-se o parágrafo 1º do artigo 8º da Medida Provisória nº 1.045/2021 para a seguinte
redação:
“Art. 8º...............................
...........................................
§ 1º A suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada, conforme o
disposto no art. 11, por convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho.
.........................................
.............................................”

JUSTIFICAÇÃO

A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de
trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas,
permitindo que incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras
(art. 7º, caput), bem como dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais
na negociação coletiva, conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º,
IV).
Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos ditames da Constituição
Federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva, uma vez que a previsão de
acordos individuais viola a autonomia negocial coletiva agredindo, primeiro, o sistema

normativo que deve vincular todos os Poderes Constituídos e, segundo, a Convenção nº
98 da OIT, que equivale a norma de patamar superior ao das medidas provisórias.
Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando atualmente, não
justifica a edição de normas que vão de encontro ao disposto na Constituição Federal,
acarretando insegurança jurídica para os empregadores que adotarem as medidas
propostas e prejuízos ao obreiro, parte hipossuficiente da relação de emprego.

Senador Paulo Rocha
(PT-PA)

MPV 1045
00304

Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021

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.

EMENDA MODIFICATIVA

Altere-se a Medida Provisória nº 1.045/2021 quanto ao inciso I do parágrafo 1º do artigo 9º para
a seguinte redação:

§ 1º A ajuda compensatória mensal de que trata o caput:
I - deverá ter o valor definido em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho,
observado o artigo 11;

JUSTIFICAÇÃO

A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de
trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas,
permitindo que incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras
(art. 7º, caput), bem como dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais
na negociação coletiva, conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º,
IV).
Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos ditames da Constituição
Federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva, uma vez que a previsão de
acordos individuais viola a autonomia negocial coletiva agredindo, primeiro, o sistema
normativo que deve vincular todos os Poderes Constituídos e, segundo, a Convenção nº
98 da OIT, que equivale a norma de patamar superior ao das medidas provisórias.

Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando atualmente, não
justifica a edição de normas que vão de encontro ao disposto na Constituição Federal ,
acarretando insegurança jurídica para os empregadores que adotarem as medidas
propostas e prejuízos ao obreiro, parte hipossuficiente da relação de emprego.

Senador Paulo Rocha
(PT-PA)

MPV 1045
00305

Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021

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.

EMENDA MODIFICATIVA

Altere-se a Medida Provisória nº 1.045/2021 quanto ao caput do artigo 10 para a seguinte
redação:

Art. 10. Fica reconhecida a garantia provisória de emprego a todos os trabalhadores
independentemente da modalidade contratual desde a data que antecede a
decretação de calamidade pública de que trata o Decreto Legislativo nº 102 e durante
todo o seu período.

JUSTIFICAÇÃO

A modificação no artigo 10 visa estender a garantia de emprego a todos os trabalhadores
independentemente da modalidade na qual são contratados e durante o período de estado de
calamidade pública. A medida se impõe, já que os impactos sentidos pelos trabalhadores não se
darão apenas durante a redução de jornada ou suspensão do contrato de trabalho.

Senador Paulo Rocha
(PT-PA)

MPV 1045
00306

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

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.

EMENDA SUPRESSIVA Nº

2021

Suprimam-se os parágrafos 1º, 2º e 3º do art. 10 da MP nº 1.045/2021.

JUSTIFICAÇÃO
O caput do artigo 10 da MP 1.045/2021 alude, de forma expressa, à estabilidade provisória do
emprego ao trabalhador que, por força das medidas adotadas para o enfrentamento da
pandemia, receber o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, de que
trata o art. 5º, em decorrência da redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão
temporária do contrato de trabalho.
Esta estabilidade provisória é relativizada nos parágrafos, bastando o empregador arcar com
uma indenização complementar, acarretando ao obreiro, parte hipossuficiente da relação de
trabalho, a incerteza quanto à estabilidade proposta no caput.

Diante da grave crise sanitária Covid-19 e seus impactos econômicos e sociais, o governo
vem adotando medidas para garantir condições mínimas de renda e subsistência da
população, com mecanismos de injeção de dinheiro na economia e garantia de liquidez
das empresas. Nesse contexto e, diante dos princípios constitucionais função social da
empresa e valorização do trabalho humano, deve-se suprimir a possibilidade de
dispensa de trabalhadores durante a vigência da calamidade pública tal como fizeram
Espanha e Argentina.

Senador Paulo Rocha
(PT-PA)

MPV 1045
00307

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.405, DE 27 DE ABRIL DE 2021

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.

EMENDA MODIFICATIVA Nº

Dê-se ao artigo 4º da MP nº 1.045/2021 a seguinte redação:

Art. 4º Compete ao Ministério da Economia, após consulta ao Conselho Nacional do
Trabalho, coordenar, executar, monitorar e avaliar o Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e editar normas complementares necessárias à
sua execução.

JUSTIFICAÇÃO

O acréscimo de consulta ao Conselho Nacional do Trabalho visa garantir que o órgão,
restabelecido pelo próprio governo em 30 de julho de 2019 pelo Decreto nº 9.944,
participe das políticas e ações relativas às relações de trabalho. A composição tripartite
do Conselho garante que todos os atores sociais participem da tomada de decisões em
momento grave de pandemia, de acordo com os ditames estabelecidos pela
Organização Internacional do Trabalho.
Sala das Comissões, em 30 de abril de 2021
Zé Carlos
Deputado Federal – PT/MA

MPV 1045
00308

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

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.

EMENDA ADITIVA Nº

Acrescente-se inciso no parágrafo 1º do artigo 6º da Medida Provisória nº 1.045, de
2021, e renumere-se:

Art. 6º. O valor do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da
Renda terá como base de cálculo o valor mensal do seguro-desemprego a que
o empregado teria direito, nos termos do art. 5º da Lei nº 7.998, de 1990,
observadas as seguintes disposições:
(...)
§ 1º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda será
pago ao empregado independentemente de:
I - cumprimento de qualquer período aquisitivo;
II – natureza e modalidade do vínculo empregatício;
III - tempo de vínculo empregatício; e
IV - número de salários recebidos.

JUSTIFICAÇÃO
A inclusão de inciso visa explicitar o âmbito de aplicação do Benefício Emergencial de
Preservação do Emprego e da Renda, garantindo renda para todas as pessoas que, em
função da crise emergencial sanitária, tiveram redução de jornada e salarial ou

suspensão do contrato de trabalho. Como, por exemplo, aquelas pessoas contratadas
sob a modalidade de prazo determinado e os empregados e empregadas domésticas.

Sala das Comissões, em 30 de abril de 2021.
Zé Carlos
Deputado Federal – PT/MA

MPV 1045
00309

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

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.

EMENDA SUPRESSIVA Nº

Suprima-se o parágrafo 1º e seus incisos e os parágrafos 2º e 3º do art. 10 da MP nº
1.045/2021.
“§ 1º A dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período de garantia provisória
no emprego previsto no caput 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.
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica às hipóteses de dispensa a pedido ou por justa
causa do empregado.”

JUSTIFICAÇÃO
O caput do artigo 10 da MP 1.045/2021 alude, de forma expressa, à estabilidade provisória do
emprego ao trabalhador que, por força das medidas adotadas para o enfrentamento da
pandemia, receber o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, de que
trata o art. 5º, em decorrência da redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão
temporária do contrato de trabalho.
Esta estabilidade provisória é relativizada nos parágrafos, bastando o empregador arcar com
uma indenização complementar, acarretando ao obreiro, parte hipossuficiente da relação de
trabalho, a incerteza quanto à estabilidade proposta no caput.

Diante da grave crise sanitária Covid-19 e seus impactos econômicos e sociais, o
governo vem adotando medidas para garantir condições mínimas de renda e
subsistência da população, com mecanismos de injeção de dinheiro na economia e
garantia de liquidez das empresas. Nesse contexto e, diante dos princípios
constitucionais função social da empresa e valorização do trabalho humano, deve-se
suprimir a possibilidade de dispensa de trabalhadores durante a vigência da
calamidade pública tal como fizeram Espanha e Argentina.

Sala das Comissões, em 30 de abril de 2021.
Zé Carlos
Deputado Federal – PT/MA

MPV 1045
00310

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

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.

EMENDA MODIFICATIVA

Altere-se a Medida Provisória nº 1.045 quanto ao artigo 11 para a seguinte redação:

Art. 11. As medidas de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou
de suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata esta Medida
Provisória serão implementadas:
I – preferencialmente por convenções coletiva de trabalho, para uniformidade de
tratamento no setor econômico;
II – por acordos coletivos aditivos às convenções coletivas de trabalho ou na ausência
de convenção coletiva de trabalho aplicável à empresa;
III - por meio de acordo individual, nos casos em que não houver disposição em
norma coletiva ou quando a entidade sindical laboral deixar de se manifestar no
prazo de 10 dias a contar da entrega da solicitação formal do empregador para
entidade representativa da categoria.
Parágrafo único. Nos casos da celebração de acordo individual conforme disposto
inciso III, caberá ao empregador no prazo de até 10 dias da celebração do referido
acordo encaminhar cópia para o respectivo sindicato representativo da categoria do
trabalhador.

JUSTIFICAÇÃO
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho
(art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que
incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º, caput), bem
como dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na negociação coletiva,
conforme art. 8º, VI.

Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º, IV).
Ocorre que, em razão do estado de calamidade pública instituído no Brasil, há a necessidade
de se adotar urgentes ações que possibilitem a manutenção do emprego e resguardem os
princípios e leis que protegem a relação empregatícia.
As entidades representativas, no uso de suas atribuições e, verificando a oportunidade e
conveniência administrativa, poderão anuir com acordos celebrados individualmente, no
sentido de possibilitar ao empregador e empregado a agil idade requerida para alguns casos.

Sala das Comissões, em 30 de abril de 2021.
Zé Carlos
Deputado Federal – PT/MA

MPV 1045
00311

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

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.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 11.

JUSTIFICAÇÃO
Com a possibilidade de fixação dos parâmetros de concessão do Benefício Emergencial por
acordo ou convenção coletiva de trabalho, impõe-se, por coerência, a supressão das faixas
estabelecidas nos parágrafos do art. 11.
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho
(art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que
incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º, caput), bem
como dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na negociação coletiva,
conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º, IV).
Ocorre que, em razão do estado de calamidade pública instituído no Brasil, há a necessidade
de se adotar urgentes ações que possibilitem a manutenção do emprego e resguardem os
princípios e leis que protegem a relação empregatícia.
As entidades representativas, no uso de suas atribuições e, verificando a oportunidade e
conveniência administrativa, poderão anuir com acordos celebrados individualmente, no
sentido de possibilitar ao empregador e empregado a agilidade requerida para alguns casos.

Sala das Comissões, em 30 de abril de 2021.
Zé Carlos
Deputado Federal – PT/MA

MPV 1045
00312

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

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.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o artigo 12 da MP nº 1.045, de 2020.

JUSTIFICAÇÃO
Com a possibilidade de fixação dos parâmetros de concessão do Benefício Emergencial por
acordo ou convenção coletiva de trabalho, impõe-se, por coerência, a supressão do art. 12 da
MP nº 1.045.
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho
(art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que
incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º, caput), bem
como dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na negociação coletiva,
conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º, IV).
Ocorre que, em razão do estado de calamidade pública instituído no Brasil, há a necessidade
de se adotar urgentes ações que possibilitem a manutenção do emprego e resguardem os
princípios e leis que protegem a relação empregatícia.
As entidades representativas, no uso de suas atribuições e, verificando a oportunidade e
conveniência administrativa, poderão anuir com acordos celebrados individualmente, no
sentido de possibilitar ao empregador e empregado a agilidade requerida para alguns casos.

Sala das Comissões, em 30 de abril de 2021.
Zé Carlos
Deputado Federal – PT/MA

MPV 1045
00313

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

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.

EMENDA ADITIVA Nº

Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo à Medida Provisória nº 1.045, de 2021:

Art. As pessoas com contrato de trabalho intermitente ou contrato de
trabalho por tempo determinado formalizado até a data de publicação desta
Medida Provisória, farão jus a benefício emergencial mensal no valor de um
salário mínimo pelo tempo que durar a emergência sanitária.
§ 1º O benefício emergencial mensal será devido a partir da data de
publicação desta Medida Provisória e será pago em até trinta dias.
§ 2º Aplica-se ao benefício previsto no caput o disposto nos § 1º, § 6º e § 7º
do art. 5º e nos § 1º e § 2º do art. 6º.
§ 3º A existência de mais de um contrato de trabalho nos termos do disposto
no § 3º do art. 443 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, não gerará direito à concessão de mais de um
benefício emergencial mensal.
§ 4º Ato do Ministério da Economia disciplinará a concessão e o pagamento
do benefício emergencial de que trata este artigo.
§ 5º O benefício emergencial mensal de que trata o caput não poderá ser
acumulado com o pagamento de outro auxílio emergencial.

JUSTIFICAÇÃO
A modificação visa estender o benefício a dois grupos de trabalhadores vulneráveis, os
quais, em razão da modalidade contratual a que estão submetidos , que não tem

direito ao recebimento de seguro-desemprego. Por essa razão, o benefício é
estabelecido em quantia fixa, cujo valor atende ao preceito constitucional de
atendimento das necessidades vitais básicas.

Sala das Comissões, em 30 de abril de 2021.
Zé Carlos
Deputado Federal – PT/MA

MPV 1045
00314

Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021

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.

EMENDA MODIFICATIVA

Altere-se a Medida Provisória nº 1.045/2021 quanto ao artigo 11 para a seguinte redação:

Art. 11. As medidas de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou de
suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata esta Medida
Provisória serão implementadas:
I – preferencialmente por convenções coletiva de trabalho, para uniformidade de
tratamento no setor econômico;
II – por acordos coletivos aditivos às convenções coletivas de trabalho ou na ausência
de convenção coletiva de trabalho aplicável à empresa;
III - por meio de acordo individual, nos casos em que não houver disposição em norma
coletiva ou quando a entidade sindical laboral deixar de se manifestar no prazo de 10
dias a contar da entrega da solicitação formal do empregador para entidade
representativa da categoria.
Parágrafo único. Nos casos da celebração de acordo individual conforme disposto
inciso III, caberá ao empregador no prazo de até 10 dias da celebração do referido
acordo encaminhar cópia para o respectivo sindicato representativo da categoria do
trabalhador.

JUSTIFICAÇÃO
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho (art.
7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que
incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º, caput), bem como
dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na negociação coletiva, conforme
art. 8º, VI.

Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º, IV).
Ocorre que, em razão do estado de calamidade pública instituído no Brasil, há a necessidade de
se adotar urgentes ações que possibilitem a manutenção do emprego e resguardem os
princípios e leis que protegem a relação empregatícia.
As entidades representativas, no uso de suas atribuições e, verificando a oportunidade e
conveniência administrativa, poderão anuir com acordos celebrados individualmente, no
sentido de possibilitar ao empregador e empregado a agilidade requerida para algu ns casos.

Senador Paulo Rocha
(PT-PA)

MPV 1045
00315

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

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.

EMENDA MODIFICATIVA

Modifique-se o caput e incisos do artigo 12 da MP nº 1.045 para a seguinte redação:

Art. 12. As medidas de que trata o art. 3º desta Lei serão implementadas por meio de
acordo individual escrito ou de negociação coletiva aos 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 2020, 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 2020, 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 2 (duas) vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de
Previdência Social.

JUSTIFICAÇÃO

A modificação do art. 12 restabelece as faixas salariais e as receitas brutas das empresas
previstas na Lei nº 14.020/2020 e, assim, prestigia a negociação coletiva.
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos d e trabalho
(art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que
incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º, caput), bem

como dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na negociação coletiva,
conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º, IV).
Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos ditames da Constituição
federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva, uma vez que a previsão de acordos
individuais viola a autonomia negocial coletiva agredindo, primeiro, o sistema normativo que
deve vincular todos os Poderes Constituídos e, segundo a Convenção nº 98 da OIT, que
equivale a norma de patamar superior ao das medidas provisórias.
Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando atualmente, não justifica a
edição de normas que vão de encontro ao disposto na Constituição federal, acarretando
insegurança jurídica para os empregadores que adotarem as medidas propostas e prejuízos ao
obreiro, parte hipossuficiente da relação de emprego.

Sala das Comissões, em 30 de abril de 2021.
Zé Carlos
Deputado Federal – PT/MA

MPV 1045
00316

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

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.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o parágrafo 1º do artigo 12 da MP nº 1.045/2021.

JUSTIFICAÇÃO
A supressão prestigia a negociação coletiva.
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de
trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas,
permitindo que incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras
(art. 7º, caput), bem como dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais
na negociação coletiva, conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º,
IV).
Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos ditames da
Constituição federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva, uma vez que a
previsão de acordos individuais viola a autonomia negocial coletiva agredindo,
primeiro, o sistema normativo que deve vincular todos os Poderes Constituídos e,
segundo a Convenção nº 98 da OIT, que equivale a norma de patamar superior ao das
medidas provisórias.
Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando atualmente, não
justifica a edição de normas que vão de encontro ao disposto na Constituição federal,

acarretando insegurança jurídica para os empregadores que adotarem as medidas
propostas e prejuízos ao obreiro, parte hipossuficiente da relação de emprego.
Sala das Comissões, em 30 de abril de 2021.
Zé Carlos
Deputado Federal – PT/MA

MPV 1045
00317

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

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.

EMENDA MODIFICATIVA

Modifique-se o artigo 16 da MP nº 1.045 para a seguinte redação:

Art. 16. O disposto neste Capítulo aplica-se a todos os contratos de trabalho,
independentemente da data de sua celebração.

JUSTIFICAÇÃO

A modificação do art. 16 garante maior abrangência ao Programa. Restringir sua aplicação
apenas aos contratos celebrados até a data de publicação da Medida Provisória não garante o
emprego e renda das trabalhadoras e dos trabalhadores brasileiros e fere o princípio da
isonomia, ainda mais considerando-se o momento de pandemia e crise econômica.

Sala das Comissões, em 30 de abril de 2021.
Zé Carlos
Deputado Federal – PT/MA

MPV 1045
00318

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

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.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o artigo 17 da MP nº 1.045/2021.

JUSTIFICAÇÃO
Prever a compensação automática de valores pagos indevidamente com eventuais parcelas
devidas de Benefício Emergencial referentes ao mesmo acordo ou a acordos diversos ou com
futuras parcelas de abono salarial ou de seguro-desemprego prejudica o trabalhador, por erro
do empregador ou do governo federal.

Sala das Comissões, em 30 de abril de 2021.
Zé Carlos
Deputado Federal – PT/MA

MPV 1045
00319

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

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.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o parágrafo 4º do artigo 23 da MP nº 1.045/2021.

JUSTIFICAÇÃO
Prever que os recursos relativos ao benefício emergencial creditados, mas não movimentados
pelo trabalhador no prazo de cento e oitenta dias, contado da data do depósito, retornem
para a União é prejudicial ao trabalhador que esteja impossibilitado de sacar os valores e
mesmo sua família, em caso de seu falecimento.

Sala das Comissões, em 30 de abril de 2021.
Zé Carlos
Deputado Federal – PT/MA

MPV 1045
00320

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

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.

EMENDA MODIFICATIVA

Modifique-se o parágrafo 4º do artigo 23 da MP nº 1.045 para a seguinte redação:

§ 4º Caso os recursos relativos ao benefício emergencial de que trata o
art. 5º, creditados nos termos do disposto no § 2º, não sejam
movimentados no prazo de cento e oitenta dias, contado da data do
depósito, o Ministério da Economia notificará o empregador, que terá
prazo de trinta dias para justificar a não movimentação e a situação do
trabalhador.

JUSTIFICAÇÃO
Prever que os recursos relativos ao benefício emergencial creditados, mas não
movimentados pelo trabalhador no prazo de cento e oitenta dias, contado da data do
depósito, retornem para a União é prejudicial ao trabalhador que esteja
impossibilitado de sacar os valores e mesmo sua família, em caso de seu falecimento.

Sala das Comissões, em 30 de abril de 2021.
Zé Carlos
Deputado Federal – PT/MA

MPV 1045
00321

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.405, DE 27 DE ABRIL DE 2021

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.

EMENDA SUBSTITUTIVA PARCIAL Nº

Modifique-se a MP nº 1.045 nos seguintes artigos:
“Os Artigos 7º, 8º, 9º e 12, da Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021
passam a ter a seguinte redação:
Art. 7º ....................
I - .........................
II - pactuação, conforme o disposto nos art. 11 e art. 12, por convenção coletiva
de trabalho ou acordo coletivo de trabalho; e
III - na pactuação por convenção ou acordo coletivo, a redução da jornada de
trabalho e do salário somente poderá ser feita com os seguintes percentuais:
.........
Art. 8º ...................
§ 1º A suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada, conforme o
disposto nos art. 11 e art. 12, por convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo
de trabalho
§ 2º (suprimir integralmente)
............
Art. 9º ....................................

§ 1º A ajuda compensatória mensal de que trata o caput:
I - deverá ter o valor definido em negociação coletiva,
...............................
Art. 12. As medidas de que trata o art. 3º serão implementadas por meio de
negociação coletiva de trabalho aos empregados:
I - com salário igual ou inferior a R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais); ou
II - com diploma de nível superior que percebam salário mensal igual ou superior
a duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.
§ 1º Para os empregados que não se enquadrem no disposto no caput, as
medidas de que trata o art. 3º somente poderão ser estabelecidas por convenção
coletiva ou acordo coletivo de trabalho, inclusive no seguintes casos:
I - ....................
II - ....................
§ 2º Para os empregados que se encontrem em gozo do benefício de
aposentadoria, a implementação das medidas de redução proporcional de jornada de
trabalho e de salário ou suspensão temporária do contrato de trabalho por convenção
ou acordo coletivo nas seguintes condições:
I ........................
II - ......................
§ 3º Os atos necessários à pactuação das convenções e acordos coletivos de que
trata este artigo poderão ser realizados por meios físicos ou eletrônicos.
......

Suprima-se os seguintes artigos e parágrafos da Medida Provisória nº 1.045, de 27 de
abril de 2021:
.........
Art. 8º ...................
§ 1º ......................
§ 2º (suprimir integralmente)
............

Art. 12. .....................
........................
3º Os atos necessários à pactuação das convenções e acordos coletivos de que
trata este artigo poderão ser realizados por meios físicos ou eletrônicos.
§ 4º (suprimir integralmente).
§ 5º (suprimir integralmente)
I (suprimir integralmente)
II – (suprimir integralmente)
§ 6º (suprimir integralmente)

Acrescente-se o art. 23-A ao texto da Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de
2021:
Art. 23-A. O art. 477 da CLT passa a ter a seguinte redação:
“Art. 477. ..........................
§ 1º - O pedido de demissão ou recibo de quitação de rescisão, do
contrato de trabalho, só será válido quando feito com a assistência do respectivo
Sindicato.”

JUSTIFICAÇÃO
A modificação nos artigos da MP nº 1.045/2021 prestigia a negociação coletiva e a
participação dos sindicatos em momento essencial de defesa dos trabalhadores e das
trabalhadoras durante a pandemia.
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de
trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas,
permitindo que incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras
(art. 7º, caput), bem como dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais
na negociação coletiva, conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º,
IV).

Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos ditames da
Constituição federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva, uma vez que a
previsão de acordos individuais viola a autonomia negocial coletiva agredindo,
primeiro, o sistema normativo que deve vincular todos os Poderes Constituídos e,
segundo a Convenção nº 98 da OIT, que equivale a norma de patamar superior ao das
medidas provisórias.
Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando atualmente, não
justifica a edição de normas que vão de encontro ao disposto na Constituição federal,
acarretando insegurança jurídica para os empregadores que adotarem as medidas
propostas e prejuízos ao obreiro, parte hipossuficiente da relação de emprego.

Sala das Comissões, em 30 de abril de 2021.
Zé Carlos
Deputado Federal – PT/MA

MPV 1045
00322

SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Izalci Lucas

EMENDA Nº ______ - CM
( à MPV 1.045, de 2021)

O parágrafo único do art. 16 da Medida Provisória nº 1.045/2021 passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 16.................................................................................
Parágrafo único Aplica-se o disposto no caput aos contratos de jornada
parcial e, em relação aos contratos de aprendizagem, apenas o que se refere à
suspensão temporária do contrato de trabalho.”
JUSTIFICAÇÃO
O art. 16 da MP 1045 prevê ser aplicada aos contratos de trabalho de
aprendizagem e de jornada parcial. Contudo, a aprendizagem, nos termos da CLT, é o
contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado e destinado a
um grupo específico.
Tanto é assim que se exige, para sua configuração a presença de três entes, a
matrícula e frequência do aprendiz na escola caso - não haja concluído o ensino médio –
bem como a inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de
entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica.
Se em razão da situação de pandemia as atividades escolares estão interrompidas,
o contrato já não se encontra em regular andamento.
Desta forma, não é razoável, especificamente em relação ao contrato de
aprendizagem, que se adote a hipótese de redução proporcional de jornada e de salário.
Assim, em razão destas condições, seria viável apenas a suspensão do contrato de
trabalho.

Sala das Sessões,
Senador IZALCI LUCAS
PSDB/DF

MPV 1045
00323

Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021

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.

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se a redação que segue ao inciso II do § 3º do art. 8º da MP nº 1.045 para a seguinte
redação:

§ 3º O empregado, durante o período de suspensão temporária do contrato de

trabalho:
(...)
II – terá direito ao recolhimento para o Regime Geral de Previdência, feito pelo empregador,
no mesmo valor recolhido no mês que antecedeu a suspensão do contrato.

JUSTIFICAÇÃO

O texto original da Medida Provisória impõe ao trabalhador o ônus de recolher a contribuição
previdenciária, em momento de extrema vulnerabilidade. Se o governo está concedendo
benefícios emergenciais, tendo em vista que o trabalhador não terá renda, como pode
estabelecer que este possa contribuir facultativamente ao Regime Geral de Previdência? A
alteração do dispositivo, assim, é medida que se impõe e protege o direito à aposentadoria
digna de quem trabalha.

Sala das Comissões, em 30 de abril de 2021.
Zé Carlos
Deputado Federal – PT/MA

MPV 1045
00324

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

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.

EMENDA MODIFICATIVA

Modifique-se o inciso I do parágrafo 5º do artigo 8º da MP nº 1.045 para a seguinte redação:

§ 5º (...)
I - ao pagamento imediato da remuneração e dos encargos sociais e trabalhistas referentes a
todo o período;

JUSTIFICAÇÃO

O texto do inciso I do parágrafo 5º do artigo 8º da Medida Provisória retira a obrigação de o
empregador pagar imediatamente os encargos trabalhistas em caso de descaracterização da
suspensão temporária do contrato de trabalho, quando, o empregado mantiver as atividades
de trabalho, ainda que parcialmente, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho a
distância.
A expressão “encargos trabalhistas”, que constava no texto da Lei nº 14.020/2020 e foi agora
suprimida, remete às obrigações trabalhistas acessórias, como determinados benefícios que
somente são devidos em caso de ativação normal do contrato de trabalho do empregado , e
por isso deve ser incluída no texto do dispositivo.

Sala das Comissões, em 30 de abril de 2021.
Zé Carlos
Deputado Federal – PT/MA

MPV 1045
00325

Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021

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.

EMENDA MODIFICATIVA

Modifique-se o parágrafo 2º do artigo 10 da MP nº 1.045 para a seguinte redação:

§ 2º A garantia provisória no emprego decorrente dos acordos de redução

proporcional de jornada e de salário ou de suspensão de contrato de trabalho
perdurará durante o período de redução de jornada e salário ou suspensão do
contrato, durante sua prorrogação e após o mesmo período, quando restabelecida a
jornada de trabalho e o salário ou encerrada a suspensão temporária do contrato.

JUSTIFICAÇÃO

A modificação do parágrafo 2º justifica-se para deixar clara a garantia de emprego enquanto
perdurar a redução proporcional de jornada e de salário ou de suspensão de contrato de
trabalho, quando houver prorrogação e por período equivalente ao acordado para a redução
ou a suspensão.
A garantia no emprego, em tempos de pandemia, é medida que se impõe e deve ser o ob jetivo
precípuo da Medida Provisória.

Sala das Comissões, em 30 de abril de 2021.
Zé Carlos
Deputado Federal – PT/MA

MPV 1045
00326

Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021

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.

EMENDA MODIFICATIVA

Modifique-se o artigo 11 da MP nº 1.045 para a seguinte redação:

Art. 11. As medidas de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou
de suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata esta Medida
Provisória deverão ser celebradas por meio de negociação coletiva, observado o
disposto no § 1º e nos art. 7º e art. 8º.

JUSTIFICAÇÃO

A modificação do art. 11 prestigia a negociação coletiva.
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho
(art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que
incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º, caput), bem
como dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na negociação coletiva,
conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º, IV).
Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos ditames da Constituição
federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva, uma vez que a previsão de acordos
individuais viola a autonomia negocial coletiva agredindo, primeiro, o sistema normativo que

deve vincular todos os Poderes Constituídos e, segundo a Convenção nº 98 da OIT, que
equivale a norma de patamar superior ao das medidas provisórias.
Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando atualmente, não justifica a
edição de normas que vão de encontro ao disposto na Constituição federal, acarretando
insegurança jurídica para os empregadores que adotarem as medidas propostas e prejuízos ao
obreiro, parte hipossuficiente da relação de emprego.

Sala das Comissões, em 30 de abril de 2021.
Zé Carlos
Deputado Federal – PT/MA

MPV 1045
00327

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

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.

EMENDA MODIFICATIVA

Altere-se a Medida Provisória nº 1.045 quanto ao inciso I do parágrafo 1º do artigo 9º para a
seguinte redação:

§ 1º A ajuda compensatória mensal de que trata o caput:
I - deverá ter o valor definido em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho,
observado o artigo 11;

JUSTIFICAÇÃO

A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de
trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas,
permitindo que incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras
(art. 7º, caput), bem como dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais
na negociação coletiva, conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º,
IV).
Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos ditames da
Constituição Federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva, uma vez que a
previsão de acordos individuais viola a autonomia negocial coletiva agredindo,
primeiro, o sistema normativo que deve vincular todos os Poderes Constituídos e,

segundo, a Convenção nº 98 da OIT, que equivale a norma de patamar superior ao das
medidas provisórias.
Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando atualmente, não
justifica a edição de normas que vão de encontro ao disposto na Constituição Federal ,
acarretando insegurança jurídica para os empregadores que adotarem as medidas
propostas e prejuízos ao obreiro, parte hipossuficiente da relação de emprego.
Sala das Comissões, em 30 de abril de 2021.
Zé Carlos
Deputado Federal – PT/MA

MPV 1045
00328

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

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.

EMENDA MODIFICATIVA

Altere-se a Medida Provisória nº 1.045 quanto ao caput do artigo 10 para a seguinte redação:

Art. 10. Fica reconhecida a garantia provisória de emprego a todos os trabalhadores
independentemente da modalidade contratual desde a data que antecede a
decretação de calamidade pública de que trata o Decreto Legislativo nº 102 e
durante todo o seu período.

JUSTIFICAÇÃO

A modificação no artigo 10 visa estender a garantia de emprego a todos os trabalhadores
independentemente da modalidade na qual são contratados e durante o período de estado de
calamidade pública. A medida se impõe, já que os impactos sentidos pelos trabalhadores não
se darão apenas durante a redução de jornada ou suspensão do contrato de trabalho.

Sala das Comissões, em 30 de abril de 2021.
Zé Carlos
Deputado Federal – PT/MA

MPV 1045
00329

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

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.

EMENDA ADITIVA Nº

Acrescente-se o § 4º ao artigo 10 da Medida Provisória nº 1.045, de 2021:

Art. 10. Fica reconhecida a garantia provisória no emprego ao empregado
que receber o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda,
de que trata o art. 5º, em decorrência da redução da jornada de trabalho e de
salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata esta
Medida Provisória, nos seguintes termos:
§ 4º O pedido de demissão ou recibo de quitação de rescisão do contrato de
trabalho firmado por empregado durante o estado de calamidade pública só
será válido quando feito com a assistência do respectivo sindicato
profissional.

JUSTIFICAÇÃO

A inclusão de parágrafo visa garantir a assistência do sindicato ao trabalhador e à
trabalhadora demitidos durante o estado de calamidade pública decretado em razão
da pandemia do Covid-19, já que a MP nº 1045 não garante os empregos.
A homologação visa oferecer suporte técnico ao trabalhador e à trabalhadora, na
conferência das verbas pagas. É ato gratuito, que fomenta a segurança jurídica no
encerramento do contrato de trabalho, que não acarreta nenhum prejuízo para
nenhuma das partes envolvidas na relação de trabalho, muito menos para os
sindicatos, afinal, ao realizar as homologações, as entidades sindicais exercem função

primordial e justificadora de suas próprias existências , ainda mais considerando a
grave situação atual.
As demissões em massa impactarão não somente trabalhadores e empresas, mas a
sociedade como um todo. Desde o abalo à economia, até, por vezes, o severo
comprometimento da saúde de cidades, como nos casos de encerramento das
atividades de uma empresa que emprega parte considerável da população daquela
localidade.

Sala das Comissões, em 30 de abril de 2021.
Zé Carlos
Deputado Federal – PT/MA

MPV 1045
00330

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

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.

EMENDA MODIFICATIVA Nº
Modifique-se a redação dos artigos 6º e 9º da Medida Provisória nº 1.045, de 2021:
Art. 6º O valor do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda terá
como base de cálculo o valor médio dos últimos três salários pagos ao empregado,
observadas as seguintes disposições:
I. Na hipótese de redução proporcional de jornada e salário, o benefício será
computado a partir das seguintes faixas salariais e montantes compensatórios da
diminuição de renda líquida:
a) Até 3 salários-mínimos, o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da
Renda corresponderá a 100% da renda líquida reduzida;
b) De 3,01 salários-mínimos até 4 salários-mínimos, 95% renda líquida reduzida;
c) De 4,01 salários-mínimos até 5 salários-mínimos, 90% da renda líquida reduzida;
d) De 5,01 salários-mínimos até teto do Regime Geral de Previdência Social, 80% da
renda líquida reduzida;
e) Acima do teto do Regime Geral de Previdência Social, valor fixo de:
i) para redução de jornada de 30%, R$870,05;
ii) para redução de jornada de 50%: R$1.740,10;
iii) para redução de jornada de 70%: R$ 2.436,14
II. Na hipótese de suspensão temporária do contrato de trabalho, o benefício terá
valor mensal equivalente a 100% (cem por cento) do valor médio dos últimos três
salários pagos ao trabalhador até o limite de 3 salários-mínimos.
§ 1º No caso de suspensão temporária do contrato de trabalho de pessoas com
salários superiores a 3 salários-mínimos, a diferença entre o valor do Benefício
Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda e o limite de R$ 6.101,06 deverá
ser complementada pelo empregador por meio de abono, vale-alimentação ou
outros tipos de benefício negociados com as representações sindicais.

§ 2º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda será pago ao
empregado independentemente de:
I. cumprimento de qualquer período aquisitivo;
II. natureza e modalidade do contrato de trabalho;
III. tempo de vínculo empregatício; e
IV. número de salários recebidos.
§ 3º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda não será
devido ao empregado que esteja:
I. ocupando cargo ou emprego público, cargo em comissão de livre nomeação e
exoneração ou titular de mandato eletivo; ou
II. 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.
§ 4º O empregado com mais de um vínculo formal de emprego poderá receber
cumulativamente um Benefício Emergencial de Preservação 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, observado os limites do valor
previsto no programa.
§ 5º Nos casos em que o cálculo do benefício emergencial resultar em valores
decimais, o valor a ser pago deverá ser arredondado para a unidade inteira
imediatamente superior.
................................................
Seção V
Das disposições comuns às medidas do Programa Emergencial de Manutenção do
Emprego e da Renda
Art. 9º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda deverá ser
complementado com o pagamento, pelo empregador, de ajuda compensatória
mensal, em decorrência da redução de jornada de trabalho e de salário ou da
suspensão temporária de contrato de trabalho de que trata esta Medida Provisória,
até o teto de R$ 6.101,06, se outro valor mais benéfico não for estipulado em norma
coletiva.
§ 1º A ajuda compensatória mensal de que trata o caput:
I. deverá complementar o valor líquido recebido pelo trabalhador superior aos três
salários-mínimos até o limite de R$ 6.101,06, por meio de abono, vale-alimentação
ou refeição, ou demais benefícios negociados em acordo coletivo ou convenção
coletiva de trabalho;
II. terá natureza indenizatória;
III. não integrará a base de cálculo do imposto sobre a renda retido na fonte ou da
declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda da pessoa física do empregado;

IV. não integrará a base de cálculo da contribuição previdenciária e dos demais
tributos incidentes sobre a folha de salários;
V. não integrará a base de cálculo do valor devido ao Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço - FGTS, instituído pela Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e pela Lei
Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015; e
VI. 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.
§ 2º Na hipótese de redução proporcional de jornada e de salário, a ajuda
compensatória prevista no caput não integrará o salário devido pelo empregador e
observará o disposto no § 1º.
§ 3º Ao empregador inscrito no programa e que observe as regras desta medida
provisória na preservação de emprego e renda, será concedida linha de crédito
especial e subsidiada, para manutenção e incremento da folha de pagamento de
salários, seja no período de ausência de funcionamento ou parcial funcionamento da
atividade econômica, seja no período de retomada das atividades após o fim da
calamidade pública, conforme regramento a ser definido pelo Ministério da
Economia e com recursos do Tesouro Nacional.

JUSTIFICAÇÃO
A crise sanitária mundial impõe desafios para toda a sociedade brasileira, mas a
capacidade de combater a Covid-19 e os efeitos decorrentes da pandemia e de seu
enfrentamento variam conforme o estrato social e econômico da população. Por isso,
é imprescindível as medidas governamentais tomem em conta a realidade nacional e
se orientem pelo objetivo fundamental da República de reduzir a desigualdade social.
Desse modo, propõe-se que o critério de fixação do Benefício Emergencial de
Preservação do Emprego e da Renda seja variável conforme o rendimento mensal do
trabalhador e da trabalhadora afetada pela redução da jornada e salário ou suspensão
do contrato de trabalho, de modo que os ônus da crise sanitária sejam suportados
solidária e equanimemente por toda a sociedade.
Analisando as políticas de preservação de empregos e renda em vários países
Europeus, entre as medidas de enfrentamento dos impactos negativos do isolamento
social, que é necessário para o combate ao Covid-19, destaca-se a garantia de
remuneração integral ou quase integral. Essa proteção é mais efetiva do que a
proposta no Brasil pela MP 1.045/2021, especialmente tendo em vista o poder
aquisitivo dos salários nacionais, a rede de serviços públicos mais estruturadas, o
menor peso de tarifas de energia elétrica, água e telefone e de despesas de transporte

no rendimento das pessoas que trabalham. Por isso, cabe discutir a elevação da taxa
de reposição no programa brasileiro.
Em estudo divulgado recentemente pela Fundação Hans Boeckler, da Alemanha,
de 15 países europeus, quatro pagam 100% do salário perdido. Na Suécia, varia de
92,5% a 96%, em quatro países é de 80%, em três é de 70%, em Portugal, de 66,6% e
na Alemanha, de 60% ou 67%. Em contraste, no Brasil, a proposta apresentada no
texto original da MP 936/2020 apresenta taxa de reposição se aproxima dos
patamares desses países apenas para menores.
Aqui no Brasil, os salários são claramente menores do que os menores salários
europeus e não asseguram, em seus valores integrais, padrão de vida satisfatório para
a população brasileira. O valor do salário mínimo necessário, conforme cálculo do
DIEESE está em R$ 4.483,020.
Nesse sentido, para garantir a proteção adequada aos trabalhadores e às
trabalhadoras brasileiras, propomos a readequação dos valores pagos a título de
Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda apresentada na
presente emenda.
Sala das Comissões, em 30 de abril de 2021.
Zé Carlos
Deputado Federal – PT/MA

MPV 1045
00331

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.405, DE 27 DE ABRIL DE 2021

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.

EMENDA ADITIVA Nº

Inclua-se o parágrafo único ao artigo 4º da MP nº 1.045/2021 a seguinte redação:

Art. 4º (...)
Parágrafo único. O Ministério da Economia divulgará semanalmente, por meio
eletrônico, as informações detalhadas sobre os acordos firmados, com o número de
empregados e empregadores beneficiados, bem como divulgará o quantitativo de
demissões e admissões mensais realizados no País.

JUSTIFICAÇÃO

O acréscimo do parágrafo único restabelece o disposto na Lei nº 14.020, de 2020, e
visa garantir a transparência do Programa e a fiscalização do uso do dinheiro público.
Sala das Comissões, em 30 de abril de 2021.
Zé Carlos
Deputado Federal – PT/MA

MPV 1045
00332

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

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.

EMENDA MODIFICATIVA

Altere-se a Medida Provisória nº 1.045 quanto ao inciso II do artigo 7º para a seguinte redação:

Art. 7º O empregador, durante o prazo previsto no art. 2º, 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:
(...)
II – pactuação por convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, observado o
artigo 11;

JUSTIFICAÇÃO

A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de
trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas,
permitindo que incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras
(art. 7º, caput), bem como dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais
na negociação coletiva, conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º,
IV).
Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos ditames da
Constituição Federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva, uma vez que a
previsão de acordos individuais viola a autonomia negocial coletiva agredindo,

primeiro, o sistema normativo que deve vincular todos os Poderes Constituídos e,
segundo, a Convenção nº 98 da OIT, que equivale a norma de patamar superior ao das
medidas provisórias.
Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando atualmente, não
justifica a edição de normas que vão de encontro ao disposto na Constituição Federal ,
acarretando insegurança jurídica para os empregadores que adotarem as medidas
propostas e prejuízos ao obreiro, parte hipossuficiente da relação de emprego.
Sala das Comissões, em 30 de abril de 2021.
Zé Carlos
Deputado Federal – PT/MA

MPV 1045
00333

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

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.

EMENDA MODIFICATIVA

Altere-se a Medida Provisória nº 1.045 quanto ao parágrafo 1º do artigo 8º para a seguinte
redação:

§ 1º A suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada, conforme o
disposto no art. 11, por convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de
trabalho.

JUSTIFICAÇÃO

A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de
trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas,
permitindo que incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras
(art. 7º, caput), bem como dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais
na negociação coletiva, conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º,
IV).
Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos ditames da
Constituição Federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva, uma vez que a
previsão de acordos individuais viola a autonomia negocial coletiva agredindo,
primeiro, o sistema normativo que deve vincular todos os Poderes Constituídos e,
segundo, a Convenção nº 98 da OIT, que equivale a norma de patamar superior ao das
medidas provisórias.

Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando atualmente, não
justifica a edição de normas que vão de encontro ao disposto na Constituição Federal ,
acarretando insegurança jurídica para os empregadores que adotarem as medidas
propostas e prejuízos ao obreiro, parte hipossuficiente da relação de emprego.
Sala das Comissões, em 30 de abril de 2021.
Zé Carlos
Deputado Federal – PT/MA

MPV 1045
00334

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

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.

EMENDA MODIFICATIVA

Altere-se a Medida Provisória nº 1.045 quanto ao inciso II do parágrafo 3º do artigo 8º para a
seguinte redação:

§ 3º Durante o período de suspensão temporária do contrato, o empregado:
(...)
II – terá direito ao recolhimento para o Regime Geral de Previdência, feito pelo empregador,
no mesmo valor recolhido no mês que antecedeu a suspensão do contrato.

JUSTIFICAÇÃO

O texto original da Medida Provisória impõe ao trabalhador o ônus de recolher a contribuição
previdenciária, em momento de extrema vulnerabilidade. Se o governo está concedendo
benefícios emergenciais, tendo em vista que o trabalhador não terá renda, como p ode
estabelecer que este possa contribuir facultativamente ao Regime Geral de Previdência? A
alteração do dispositivo, assim, é medida que se impõe e protege o direito à aposentadoria
digna de quem trabalha.

Sala das Comissões, em 30 de abril de 2021.
Zé Carlos
Deputado Federal – PT/MA

MPV 1045
00335

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

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.

EMENDA ADITIVA

Altere-se a Medida Provisória nº 1045, incluindo-se o § 6º ao artigo 6º:

Art. 6º 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, nos termos do disposto no art. 5º da Lei nº 7.998, de 1990,
observadas as seguintes disposições:
(...)
§ 6º Aplica-se o artigo 5º da Lei nº 7.998, de 1990, como base de cálculo do valor do
Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda para a categoria dos
trabalhadores domésticos.

JUSTIFICAÇÃO
A categoria doméstica, em sua grande maioria formada por mulheres, reconhecida por sua
grade vulnerabilidade, foi drasticamente afetada com a crise da pandemia, tanto em termos
de saúde como pelo grande número de demissões.
No entanto, domésticas contratadas com valor maior que o salário-mínimo, se tiverem seus
contratos de trabalho suspensos ou jornada e salário reduzidos, serão prejudicadas pela
limitação imposta pelo artigo 6º da Lei nº 10.208/2001, que assegura o recebimento do
seguro-desemprego nos termos da Lei nº 7.998, de 1990, mas, de forma discriminatória, limita
o cálculo do valor do benefício em um salário-mínimo legal.
A citada limitação imposta ao cálculo do seguro-desemprego da trabalhadora doméstica não
deve perpetrar nesse momento de pandemia no valor calculado quando empregadores
domésticos optarem pela redução da jornada ou pela suspensão do contrato nos termos da
MP.

A inclusão do §6º ao artigo 6º da MP 1.045 é medida que se impõe como forma de
reconhecimento constitucional da igualdade de todo os trabalhadores.

Sala das Comissões, em 30 de abril de 2021.
Zé Carlos
Deputado Federal – PT/MA

MPV 1045
00336

Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021

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.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprimam-se os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 11 da Medida Provisória 1.045/2021.

JUSTIFICAÇÃO
Com a possibilidade de fixação dos parâmetros de concessão do Benefício Emergencial por
acordo ou convenção coletiva de trabalho, impõe-se, por coerência, a supressão das faixas
estabelecidas nos parágrafos do art. 11.
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho (art.
7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que
incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º, caput), bem como
dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na negociação coletiva, conforme
art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º, IV).
Ocorre que, em razão do estado de calamidade pública instituído no Brasil, há a necessidade de
se adotar urgentes ações que possibilitem a manutenção do emprego e resguardem os
princípios e leis que protegem a relação empregatícia.
As entidades representativas, no uso de suas atribuições e, verificando a oportunidade e
conveniência administrativa, poderão anuir com acordos celebrados individualmente, no
sentido de possibilitar ao empregador e empregado a agilidade requerida para alguns casos.

Senador Paulo Rocha
(PT-PA)

MPV 1045
00337

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.405, DE 27 DE ABRIL DE 2021

Institui o Novo Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e
dispõe sobre medidas complementa res
para o enfrentamento das consequências da
emergência
de saúde pública
de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) no âmbito das
relações de trabalho.

EMENDA MODIFICATIVA Nº

2021

Modifica o inciso II, do § 3º do artigo 8º da MP nº 1.045 para a seguinte redação:

§ 3º O empregado, durante o período de suspensão temporária do contrato de
trabalho:
(...)
II – terá direito ao recolhimento para o Regime Geral de Previdência, feito pelo
empregador, no mesmo valor recolhido no mês que antecedeu a suspensão do
contrato.
JUSTIFICAÇÃO
O texto original da Medida Provisória impõe ao trabalhador o ônus de recolher a
contribuição previdenciária, em momento de extrema vulnerabilidade. Se o governo está
concedendo benefícios emergenciais, tendo em vista que o trabalhador não terá renda,
como pode estabelecer que este possa contribuir facultativamente ao Regime Geral de
Previdência? A alteração do dispositivo, assim, é medida que se impõe e protege o direito
à aposentadoria digna de quem trabalha.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2021

JOSÉ RICARDO
Deputado Federal

MPV 1045
00338

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.405, DE 27 DE ABRIL DE 2021

Institui o Novo Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e
dispõe sobre medidas complementa res
para o enfrentamento das consequências da
emergência
de saúde pública
de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) no âmbito das
relações de trabalho.

EMENDA MODIFICATIVA Nº

2021

Altere-se a Medida Provisória nº 1.045 quanto ao caput do artigo 10 para a seguinte
redação:

Art. 10. Fica reconhecida a garantia provisória de emprego a todos os
trabalhadores independentemente da modalidade contratual desde a data que
antecede a decretação de calamidade pública de que trata o Decreto Legislativo
nº 102 e durante todo o seu período.
JUSTIFICAÇÃO

A modificação no artigo 10 visa estender a garantia de emprego a todos os trabalhadores
independentemente da modalidade na qual são contratados e durante o período de estado
de calamidade pública. A medida se impõe, já que os impactos sentidos pelos
trabalhadores não se darão apenas durante a redução de jornada ou suspensão do contrato
de trabalho.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2021

JOSÉ RICARDO
Deputado Federal

MPV 1045
00339

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.405, DE 27 DE ABRIL DE 2021

Institui o Novo Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e
dispõe sobre medidas complementa res
para o enfrentamento das consequências da
emergência
de saúde pública
de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) no âmbito das
relações de trabalho.

EMENDA ADITIVA Nº

2021

Acrescente-se o § 4º ao artigo 10 da Medida Provisória nº 1.045, de 2021:

Art. 10. Fica reconhecida a garantia provisória no emprego ao empregado que
receber o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, de que
trata o art. 5º, em decorrência da redução da jornada de trabalho e de salário ou
da suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata esta Medida
Provisória, nos seguintes termos:
§ 4º. O pedido de demissão ou recibo de quitação de rescisão do contrato de
trabalho firmado por empregado durante o estado de calamidade pública só será
válido quando feito com a assistência do respectivo sindicato profissional.

JUSTIFICAÇÃO

A inclusão de parágrafo visa garantir a assistência do sindicato ao trabalhador e à
trabalhadora demitidos durante o estado de calamidade pública decretado em razão da
pandemia do Covid-19, já que a MP nº 1045 não garante os empregos.
A homologação visa oferecer suporte técnico ao trabalhador e à trabalhadora, na
conferência das verbas pagas. É ato gratuito, que fomenta a segurança jurídica no
encerramento do contrato de trabalho, que não acarreta nenhum prejuízo para nenhuma
das partes envolvidas na relação de trabalho, muito menos para os sindicatos, afinal, ao
realizar as homologações, as entidades sindicais exercem função primordial e
justificadora de suas próprias existências, ainda mais considerando a grave situação atual.

As demissões em massa impactarão não somente trabalhadores e empresas, mas a
sociedade como um todo. Desde o abalo à economia, até, por vezes, o severo
comprometimento da saúde de cidades, como nos casos de encerramento das atividades
de uma empresa que emprega parte considerável da população daquela localidade.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2021

JOSÉ RICARDO
Deputado Federal

MPV 1045
00340

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.405, DE 27 DE ABRIL DE 2021

Institui o Novo Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e
dispõe sobre medidas complementa res
para o enfrentamento das consequências da
emergência
de saúde pública
de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) no âmbito das
relações de trabalho.

EMENDA MODIFICATIVA Nº

2021

Modifique-se a redação dos artigos 6º e 9º da Medida Provisória nº 1.045, de 2021:
Art. 6º O valor do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da
Renda terá como base de cálculo o valor médio dos últimos três salários pagos
ao empregado, observadas as seguintes disposições:
I. Na hipótese de redução proporcional de jornada e salário, o benefício será
computado a partir das seguintes faixas salariais e montantes compensatórios da
diminuição de renda líquida:
a) Até 3 salários-mínimos, o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego
e da Renda corresponderá a 100% da renda líquida reduzida;
b) De 3,01 salários-mínimos até 4 salários-mínimos, 95% renda líquida reduzida;
c) De 4,01 salários-mínimos até 5 salários-mínimos, 90% da renda líquida
reduzida;
d) De 5,01 salários-mínimos até teto do Regime Geral de Previdência Social,
80% da renda líquida reduzida;
e) Acima do teto do Regime Geral de Previdência Social, valor fixo de:
i) para redução de jornada de 30%, R$870,05;
ii) para redução de jornada de 50%: R$1.740,10;
iii) para redução de jornada de 70%: R$ 2.436,14
II. Na hipótese de suspensão temporária do contrato de trabalho, o benefício terá
valor mensal equivalente a 100% (cem por cento) do valor médio dos últimos
três salários pagos ao trabalhador até o limite de 3 salários-mínimos.
§ 1º No caso de suspensão temporária do contrato de trabalho de pessoas com
salários superiores a 3 salários-mínimos, a diferença entre o valor do Benefíc io

Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda e o limite de R$ 6.101,06
deverá ser complementada pelo empregador por meio de abono, valealimentação ou outros tipos de benefício negociados com as representações
sindicais.
§ 2º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda será pago
ao empregado independentemente de:
I. cumprimento de qualquer período aquisitivo;
II. natureza e modalidade do contrato de trabalho;
III. tempo de vínculo empregatício; e
IV. número de salários recebidos.
§ 3º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda não será
devido ao empregado que esteja:
I. ocupando cargo ou emprego público, cargo em comissão de livre nomeação e
exoneração ou titular de mandato eletivo; ou
II. 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.
§ 4º O empregado com mais de um vínculo formal de emprego poderá receber
cumulativamente um Benefício Emergencial de Preservação 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, observado os
limites do valor previsto no programa.
§ 5º Nos casos em que o cálculo do benefício emergencial resultar em valores
decimais, o valor a ser pago deverá ser arredondado para a unidade inteira
imediatamente superior.
................................................
Seção V
Das disposições comuns às medidas do Programa
Manutenção do Emprego e da Renda

Emergencial de

Art. 9º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda deverá
ser complementado com o pagamento, pelo empregador, de ajuda compensatória
mensal, em decorrência da redução de jornada de trabalho e de salário ou da
suspensão temporária de contrato de trabalho de que trata esta Medida
Provisória, até o teto de R$ 6.101,06, se outro valor mais benéfico não for
estipulado em norma coletiva.
§ 1º A ajuda compensatória mensal de que trata o caput:
I. deverá complementar o valor líquido recebido pelo trabalhador superior aos
três salários-mínimos até o limite de R$ 6.101,06, por meio de abono, vale-

alimentação ou refeição, ou demais benefícios negociados em acordo coletivo
ou convenção coletiva de trabalho;
II. terá natureza indenizatória;
III. não integrará a base de cálculo do imposto sobre a renda retido na fonte ou
da declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda da pessoa física do
empregado;
IV. não integrará a base de cálculo da contribuição previdenciária e dos demais
tributos incidentes sobre a folha de salários;
V. não integrará a base de cálculo do valor devido ao Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS, instituído pela Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990,
e pela Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015; e
VI. 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.
§ 2º Na hipótese de redução proporcional de jornada e de salário, a ajuda
compensatória prevista no caput não integrará o salário devido pelo empregador
e observará o disposto no § 1º.
§ 3º Ao empregador inscrito no programa e que observe as regras desta medida
provisória na preservação de emprego e renda, será concedida linha de crédito
especial e subsidiada, para manutenção e incremento da folha de pagamento de
salários, seja no período de ausência de funcionamento ou parcial funcioname nto
da atividade econômica, seja no período de retomada das atividades após o fim
da calamidade pública, conforme regramento a ser definido pelo Ministério da
Economia e com recursos do Tesouro Nacional.
JUSTIFICAÇÃO
A crise sanitária mundial impõe desafios para toda a sociedade brasileira, mas a
capacidade de combater a Covid-19 e os efeitos decorrentes da pandemia e de seu
enfrentamento variam conforme o estrato social e econômico da população. Por isso, é
imprescindível as medidas governamentais tomem em conta a realidade nacional e se
orientem pelo objetivo fundamental da República de reduzir a desigualdade social. Desse
modo, propõe-se que o critério de fixação do Benefício Emergencial de Preservação do
Emprego e da Renda seja variável conforme o rendimento mensal do trabalhador e da
trabalhadora afetada pela redução da jornada e salário ou suspensão do contrato de
trabalho, de modo que os ônus da crise sanitária sejam suportados solidária e
equanimemente por toda a sociedade.
Analisando as políticas de preservação de empregos e renda em vários países
Europeus, entre as medidas de enfrentamento dos impactos negativos do isolame nto
social, que é necessário para o combate ao Covid-19, destaca-se a garantia de

remuneração integral ou quase integral. Essa proteção é mais efetiva do que a proposta
no Brasil pela MP 1.045/2021, especialmente tendo em vista o poder aquisitivo dos
salários nacionais, a rede de serviços públicos mais estruturadas, o menor peso de tarifas
de energia elétrica, água e telefone e de despesas de transporte no rendimento das pessoas
que trabalham. Por isso, cabe discutir a elevação da taxa de reposição no programa
brasileiro.
Em estudo divulgado recentemente pela Fundação Hans Boeckler, da Alemanha,
de 15 países europeus, quatro pagam 100% do salário perdido. Na Suécia, varia de 92,5%
a 96%, em quatro países é de 80%, em três é de 70%, em Portugal, de 66,6% e na
Alemanha, de 60% ou 67%. Em contraste, no Brasil, a proposta apresentada no texto
original da MP 936/2020 apresenta taxa de reposição se aproxima dos patamares desses
países apenas para menores.
Aqui no Brasil, os salários são claramente menores do que os menores salários
europeus e não asseguram, em seus valores integrais, padrão de vida satisfatório para a
população brasileira. O valor do salário mínimo necessário, conforme cálculo do DIEESE
está em R$ 4.483,020.
Nesse sentido, para garantir a proteção adequada aos trabalhadores e às
trabalhadoras brasileiras, propomos a readequação dos valores pagos a título de Benefíc io
Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda apresentada na presente emenda.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2021

JOSÉ RICARDO
Deputado Federal

MPV 1045
00341

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.405, DE 27 DE ABRIL DE 2021

Institui o Novo Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e
dispõe sobre medidas complementa res
para o enfrentamento das consequências da
emergência
de saúde pública
de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) no âmbito das
relações de trabalho.

EMENDA MODIFICATIVA Nº

2021

Altere-se a Medida Provisória nº 1.045 quanto ao inciso II do parágrafo 3º do artigo 8º
para a seguinte redação:

§ 3º Durante o período de suspensão temporária do contrato, o empregado:
(...)
II – terá direito ao recolhimento para o Regime Geral de Previdência, feito pelo
empregador, no mesmo valor recolhido no mês que antecedeu a suspensão do
contrato.
JUSTIFICAÇÃO
O texto original da Medida Provisória impõe ao trabalhador o ônus de recolher a
contribuição previdenciária, em momento de extrema vulnerabilidade. Se o governo está
concedendo benefícios emergenciais, tendo em vista que o trabalhador não terá renda,
como pode estabelecer que este possa contribuir facultativamente ao Regime Geral de
Previdência? A alteração do dispositivo, assim, é medida que se impõe e protege o direito
à aposentadoria digna de quem trabalha.
Sala das Comissões, 30 de abril de 2021

JOSÉ RICARDO
Deputado Federal

MPV 1045
00342

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.405, DE 27 DE ABRIL DE 2021

Institui o Novo Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e
dispõe sobre medidas complementa res
para o enfrentamento das consequências da
emergência
de saúde pública
de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) no âmbito das
relações de trabalho.

EMENDA MODIFICATIVA Nº

2021

Altere-se a Medida Provisória nº 1.045 quanto ao artigo 11 para a seguinte redação:

Art. 11. As medidas de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário
ou de suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata esta Medida
Provisória serão implementadas:
I – preferencialmente por convenções coletiva de trabalho, para uniformidade de
tratamento no setor econômico;
II – por acordos coletivos aditivos às convenções coletivas de trabalho ou na
ausência de convenção coletiva de trabalho aplicável à empresa;
III - por meio de acordo individual, nos casos em que não houver disposição em
norma coletiva ou quando a entidade sindical laboral deixar de se manifestar no
prazo de 10 dias a contar da entrega da solicitação formal do empregador para
entidade representativa da categoria.
Parágrafo único. Nos casos da celebração de acordo individual conforme
disposto inciso III, caberá ao empregador no prazo de até 10 dias da celebração
do referido acordo encaminhar cópia para o respectivo sindicato representativo
da categoria do trabalhador.

JUSTIFICAÇÃO
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de
trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhis tas,
permitindo que incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art.

7º, caput), bem como dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na
negociação coletiva, conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º,
IV).
Ocorre que, em razão do estado de calamidade pública instituído no Brasil, há a
necessidade de se adotar urgentes ações que possibilitem a manutenção do emprego e
resguardem os princípios e leis que protegem a relação empregatícia.
As entidades representativas, no uso de suas atribuições e, verificando a oportunidade e
conveniência administrativa, poderão anuir com acordos celebrados individualmente, no
sentido de possibilitar ao empregador e empregado a agilidade requerida para alguns
casos.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2021

JOSÉ RICARDO
Deputado Federal

MPV 1045
00343

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.405, DE 27 DE ABRIL DE 2021

Institui o Novo Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e
dispõe sobre medidas complementa res
para o enfrentamento das consequências da
emergência
de saúde pública
de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) no âmbito das
relações de trabalho.

EMENDA MODIFICATIVA Nº

2021

Altere-se a Medida Provisória nº 1.045 quanto ao parágrafo 1º do artigo 8º para a seguinte
redação:

§ 1º A suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada, conforme o
disposto no art. 11, por convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de
trabalho.

JUSTIFICAÇÃO
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de
trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhis tas,
permitindo que incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art.
7º, caput), bem como dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na
negociação coletiva, conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º,
IV).
Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos ditames da Constituição
Federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva, uma vez que a previsão de
acordos individuais viola a autonomia negocial coletiva agredindo, primeiro, o sistema

normativo que deve vincular todos os Poderes Constituídos e, segundo, a Convenção nº
98 da OIT, que equivale a norma de patamar superior ao das medidas provisórias.
Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando atualmente, não justifica
a edição de normas que vão de encontro ao disposto na Constituição Federal, acarretando
insegurança jurídica para os empregadores que adotarem as medidas propostas e prejuízos
ao obreiro, parte hipossuficiente da relação de emprego.
Sala das Comissões, 30 de abril de 2021

JOSÉ RICARDO
Deputado Federal

MPV 1045
00344

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.405, DE 27 DE ABRIL DE 2021

Institui o Novo Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e
dispõe sobre medidas complementa res
para o enfrentamento das consequências da
emergência
de saúde pública
de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) no âmbito das
relações de trabalho.

EMENDA MODIFICATIVA Nº

2021

Dê-se ao artigo 4º da MP nº 1.045/2021 a seguinte redação:

Art. 4º Compete ao Ministério da Economia, após consulta ao Conselho
Nacional do Trabalho, coordenar, executar, monitorar e avaliar o Programa
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e editar normas
complementares necessárias à sua execução.

JUSTIFICAÇÃO

O acréscimo de consulta ao Conselho Nacional do Trabalho visa garantir que o órgão,
restabelecido pelo próprio governo em 30 de julho de 2019 pelo Decreto nº 9.944,
participe das políticas e ações relativas às relações de trabalho. A composição tripartite
do Conselho garante que todos os atores sociais participem da tomada de decisões em
momento grave de pandemia, de acordo com os ditames estabelecidos pela Organização
Internacional do Trabalho.
JOSÉ RICARDO
Deputado Federal

MPV 1045
00345

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.405, DE 27 DE ABRIL DE 2021

Institui o Novo Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e
dispõe sobre medidas complementa res
para o enfrentamento das consequências da
emergência
de saúde pública
de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) no âmbito das
relações de trabalho.

EMENDA SUPRESSIVA Nº

2021

Suprima-se o artigo 12 da MP nº 1.045, de 2020.

JUSTIFICAÇÃO
Com a possibilidade de fixação dos parâmetros de concessão do Benefíc io
Emergencial por acordo ou convenção coletiva de trabalho, impõe-se, por coerência, a
supressão do art. 12 da MP nº 1.045.
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de
trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhis tas,
permitindo que incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art.
7º, caput), bem como dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na
negociação coletiva, conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade
humana, a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo
(art. 7º, IV).

Ocorre que, em razão do estado de calamidade pública instituído no Brasil, há a
necessidade de se adotar urgentes ações que possibilitem a manutenção do emprego e
resguardem os princípios e leis que protegem a relação empregatícia.
As entidades representativas, no uso de suas atribuições e, verificando a
oportunidade e conveniência administrativa, poderão anuir com acordos celebrados
individualmente, no sentido de possibilitar ao empregador e empregado a agilidade
requerida para alguns casos.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2021

JOSÉ RICARDO
Deputado Federal

MPV 1045
00346

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.405, DE 27 DE ABRIL DE 2021

Institui o Novo Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e
dispõe sobre medidas complementa res
para o enfrentamento das consequências da
emergência
de saúde pública
de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) no âmbito das
relações de trabalho.

EMENDA SUPRESSIVA Nº

2021

Suprima-se o parágrafo 1º e seus incisos e os parágrafos 2º e 3º do art. 10 da MP nº
1.045/2021.
“§ 1º A dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período de garantia
provisória no emprego previsto no caput 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.
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica às hipóteses de dispensa a pedido ou por
justa causa do empregado.”

JUSTIFICAÇÃO
O caput do artigo 10 da MP 1.045/2021 alude, de forma expressa, à estabilidade
provisória do emprego ao trabalhador que, por força das medidas adotadas para o
enfrentamento da pandemia, receber o Benefício Emergencial de Preservação do
Emprego e da Renda, de que trata o art. 5º, em decorrência da redução da jornada de
trabalho e de salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho.

Esta estabilidade provisória é relativizada nos parágrafos, bastando o empregador arcar
com uma indenização complementar, acarretando ao obreiro, parte hipossuficiente da
relação de trabalho, a incerteza quanto à estabilidade proposta no caput.

Diante da grave crise sanitária Covid-19 e seus impactos econômicos e sociais, o governo
vem adotando medidas para garantir condições mínimas de renda e subsistência da
população, com mecanismos de injeção de dinheiro na economia e garantia de liquide z
das empresas. Nesse contexto e, diante dos princípios constitucionais função social da
empresa e valorização do trabalho humano, deve-se suprimir a possibilidade de dispensa
de trabalhadores durante a vigência da calamidade pública tal como fizeram Espanha e
Argentina.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2021

JOSÉ RICARDO
Deputado Federal

MPV 1045
00347

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.405, DE 27 DE ABRIL DE 2021

Institui o Novo Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e
dispõe sobre medidas complementa res
para o enfrentamento das consequências da
emergência
de saúde pública
de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) no âmbito das
relações de trabalho.

EMENDA MODIFICATIVA Nº

2021

Altere-se a Medida Provisória nº 1.045 quanto ao inciso II do artigo 7º para a seguinte
redação:

Art. 7º O empregador, durante o prazo previsto no art. 2º, 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:
(...)
II – pactuação por convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, observado
o artigo 11;

JUSTIFICAÇÃO
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de
trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhis tas,
permitindo que incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art.
7º, caput), bem como dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na
negociação coletiva, conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º,
IV).

Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos ditames da Constituição
Federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva, uma vez que a previsão de
acordos individuais viola a autonomia negocial coletiva agredindo, primeiro, o sistema
normativo que deve vincular todos os Poderes Constituídos e, segundo, a Convenção nº
98 da OIT, que equivale a norma de patamar superior ao das medidas provisórias.
Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando atualmente, não justifica
a edição de normas que vão de encontro ao disposto na Constituição Federal, acarretando
insegurança jurídica para os empregadores que adotarem as medidas propostas e prejuízos
ao obreiro, parte hipossuficiente da relação de emprego.
Sala das Comissões, 30 de abril de 2021

JOSÉ RICARDO
Deputado Federal

MPV 1045
00348

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.405, DE 27 DE ABRIL DE 2021

Institui o Novo Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e
dispõe sobre medidas complementa res
para o enfrentamento das consequências da
emergência
de saúde pública
de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) no âmbito das
relações de trabalho.

EMENDA SUPRESSIVA Nº

2021

Suprima-se o parágrafo 1º do artigo 12 da MP nº 1.045/2021.

JUSTIFICAÇÃO
A supressão prestigia a negociação coletiva.
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de
trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhis tas,
permitindo que incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art.
7º, caput), bem como dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na
negociação coletiva, conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade
humana, a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo
(art. 7º, IV).
Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos ditames da
Constituição federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva, uma vez que a
previsão de acordos individuais viola a autonomia negocial coletiva agredindo, primeiro,
o sistema normativo que deve vincular todos os Poderes Constituídos e, segundo a

Convenção nº 98 da OIT, que equivale a norma de patamar superior ao das medidas
provisórias.
Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando atualmente, não
justifica a edição de normas que vão de encontro ao disposto na Constituição federal,
acarretando insegurança jurídica para os empregadores que adotarem as medidas
propostas e prejuízos ao obreiro, parte hipossuficiente da relação de emprego.
Sala das Comissões, 30 de abril de 2021

JOSÉ RICARDO
Deputado Federal

MPV 1045
00349

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.405, DE 27 DE ABRIL DE 2021

Institui o Novo Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e
dispõe sobre medidas complementa res
para o enfrentamento das consequências da
emergência
de saúde pública
de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) no âmbito das
relações de trabalho.

EMENDA MODIFICATIVA Nº

2021

Modifique-se o artigo 16 da MP nº 1.045 para a seguinte redação:

Art. 16. O disposto neste Capítulo aplica-se a todos os contratos de
trabalho, independentemente da data de sua celebração.

JUSTIFICAÇÃO

A modificação do art. 16 garante maior abrangência ao Programa. Restringir sua
aplicação apenas aos contratos celebrados até a data de publicação da Medida Provisória
não garante o emprego e renda das trabalhadoras e dos trabalhadores brasileiros e fere o
princípio da isonomia, ainda mais considerando-se o momento de pandemia e crise
econômica.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2021

JOSÉ RICARDO
Deputado Federal

MPV 1045
00350

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.405, DE 27 DE ABRIL DE 2021

Institui o Novo Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e
dispõe sobre medidas complementa res
para o enfrentamento das consequências da
emergência
de saúde pública
de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) no âmbito das
relações de trabalho.

EMENDA SUPRESSIVA Nº

2021

Suprima-se o artigo 17 da MP nº 1.045/2021.

JUSTIFICAÇÃO
Prever a compensação automática de valores pagos indevidamente com eventuais
parcelas devidas de Benefício Emergencial referentes ao mesmo acordo ou a acordos
diversos ou com futuras parcelas de abono salarial ou de seguro-desemprego prejudica o
trabalhador, por erro do empregador ou do governo federal.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2021

JOSÉ RICARDO
Deputado Federal

MPV 1045
00351

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.405, DE 27 DE ABRIL DE 2021

Institui o Novo Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e
dispõe sobre medidas complementa res
para o enfrentamento das consequências da
emergência
de saúde pública
de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) no âmbito das
relações de trabalho.

EMENDA SUPRESSIVA Nº

2021

Suprima-se o parágrafo 4º do artigo 23 da MP nº 1.045/2021.

JUSTIFICAÇÃO
Prever que os recursos relativos ao benefício emergencial creditados, mas não
movimentados pelo trabalhador no prazo de cento e oitenta dias, contado da data do
depósito, retornem para a União é prejudicial ao trabalhador que esteja impossibilitado
de sacar os valores e mesmo sua família, em caso de seu falecimento.
Sala das Comissões, 30 de abril de 2021

JOSÉ RICARDO
Deputado Federal

MPV 1045
00352

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.405, DE 27 DE ABRIL DE 2021

Institui o Novo Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e
dispõe sobre medidas complementa res
para o enfrentamento das consequências da
emergência
de saúde pública
de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) no âmbito das
relações de trabalho.

EMENDA MODIFICATIVA Nº

2021

Modifique-se o parágrafo 4º do artigo 23 da MP nº 1.045 para a seguinte redação:

§ 4º Caso os recursos relativos ao benefício emergencial de que trata o art.
5º, creditados nos termos do disposto no § 2º, não sejam movimentados no
prazo de cento e oitenta dias, contado da data do depósito, o Ministério da
Economia notificará o empregador, que terá prazo de trinta dias para
justificar a não movimentação e a situação do trabalhador.

JUSTIFICAÇÃO
Prever que os recursos relativos ao benefício emergencial creditados, mas não
movimentados pelo trabalhador no prazo de cento e oitenta dias, contado da data do
depósito, retornem para a União é prejudicial ao trabalhador que esteja impossibilitado
de sacar os valores e mesmo sua família, em caso de seu falecimento.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2021

JOSÉ RICARDO
Deputado Federal

MPV 1045
00353

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.405, DE 27 DE ABRIL DE 2021
Institui o Novo Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e
dispõe sobre medidas complementa res
para o enfrentamento das consequências da
emergência
de saúde pública
de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) no âmbito das
relações de trabalho.

EMENDA SUBSTITUTIVA PARCIAL Nº

2021

Modifique-se a MP nº 1.045 nos seguintes artigos:

“Os Artigos 7º, 8º, 9º e 12, da Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021
passam a ter a seguinte redação:
Art. 7º ....................
I - .........................
II - pactuação, conforme o disposto nos art. 11 e art. 12, por convenção coletiva de
trabalho ou acordo coletivo de trabalho; e
III - na pactuação por convenção ou acordo coletivo, a redução da jornada de
trabalho e do salário somente poderá ser feita com os seguintes percentuais:
.........
Art. 8º ...................
§ 1º A suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada, conforme o
disposto nos art. 11 e art. 12, por convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de
trabalho
§ 2º (suprimir integralmente)
............

Art. 9º ....................................
§ 1º A ajuda compensatória mensal de que trata o caput:
I - deverá ter o valor definido em negociação coletiva,
...............................
Art. 12. As medidas de que trata o art. 3º serão implementadas por meio de
negociação coletiva de trabalho aos empregados:
I - com salário igual ou inferior a R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais); ou
II - com diploma de nível superior que percebam salário mensal igual ou superior a
duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.
§ 1º Para os empregados que não se enquadrem no disposto no caput, as medidas
de que trata o art. 3º somente poderão ser estabelecidas por convenção coletiva ou acordo
coletivo de trabalho, inclusive no seguintes casos:
I - ....................
II - ....................
§ 2º Para os empregados que se encontrem em gozo do benefício de aposentadoria,
a implementação das medidas de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário
ou suspensão temporária do contrato de trabalho por convenção ou acordo coletivo nas
seguintes condições:
I ........................
II - ......................
§ 3º Os atos necessários à pactuação das convenções e acordos coletivos de que
trata este artigo poderão ser realizados por meios físicos ou eletrônicos.
......

Suprima-se os seguintes artigos e parágrafos da Medida Provisória nº 1.045, de 27
de abril de 2021:
.........
Art. 8º ...................
§ 1º ......................
§ 2º (suprimir integralmente)
............

Art. 12. .....................
........................
3º Os atos necessários à pactuação das convenções e acordos coletivos de que trata
este artigo poderão ser realizados por meios físicos ou eletrônicos.
§ 4º (suprimir integralmente).
§ 5º (suprimir integralmente)
I (suprimir integralmente)
II – (suprimir integralmente)
§ 6º (suprimir integralmente)

Acrescente-se o art. 23-A ao texto da Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de
2021:
Art. 23-A. O art. 477 da CLT passa a ter a seguinte redação:
“Art. 477. ..........................

§ 1º - O pedido de demissão ou recibo de quitação de rescisão, do contrato
de trabalho, só será válido quando feito com a assistência do respectivo Sindicato.”

JUSTIFICAÇÃO
A modificação nos artigos da MP nº 1.045/2021 prestigia a negociação coletiva e a
participaço dos sindicatos em momento essencial de defesa dos trabalhadores e das
trabalhadoras durante a pandemia.
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de
trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhis tas,
permitindo que incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art.
7º, caput), bem como dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na
negociação coletiva, conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º,
IV).
Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória

aos ditames da

Constituição federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva, uma vez que a
previsão de acordos individuais viola a autonomia negocial coletiva agredindo, primeiro,
o sistema normativo que deve vincular todos os Poderes Constituídos e, segundo a
Convenção nº 98 da OIT, que equivale a norma de patamar superior ao das medidas
provisórias.
Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando atualmente, não
justifica a edição de normas que vão de encontro ao disposto na Constituição federal,
acarretando insegurança jurídica para os empregadores que adotarem as medidas
propostas e prejuízos ao obreiro, parte hipossuficiente da relação de emprego.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2021
JOSÉ RICARDO
Deputado Federal

MPV 1045
00354

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Liderança do Partido Socialismo e Liberdade
Assessoria Técnica

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 2021
Institui o Novo Programa Emergencial
de Manutenção do Emprego e da Renda
que terá como base de cálculo o valor
do salário médio do empregado nos
últimos três meses 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.

EMENDA N° __________
Dê-se ao art. 6º a seguinte redação:
Art. 6º O valor do Benefício Emergencial de Manutenção do
Emprego e da Renda terá como base de cálculo o valor do salário médio do
empregado nos últimos três meses, observadas as seguintes disposições:
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; e
II - na hipótese de suspensão temporária do contrato de trabalho, terá valor
mensal:
a) equivalente a cem por cento do valor do salário médio do empregado nos
últimos três meses, na hipótese prevista no caput do art. 8º; ou
b) equivalente a setenta por cento do valor do salário médio do empregado nos
últimos três meses, na hipótese prevista no § 6º do art. 8º.
§ 1º O Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda será pago
ao empregado independentemente do:
I - cumprimento de qualquer período aquisitivo;
II - tempo de vínculo empregatício; e
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III - número de salários recebidos
§ 2º O Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda não será
devido ao empregado que esteja ocupando cargo ou emprego público ou cargo
em comissão de livre nomeação e exoneração ou seja titular de mandato eletivo
§ 3º 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.
§ 4º Nos casos em que o cálculo do Benefício Emergencial de Manutenção do
Emprego e da Renda resultar em valores decimais, o valor a ser pago deverá
ser arredondado para a unidade inteira imediatamente superior.
§ 5º O empregado com contrato de trabalho intermitente a que se refere o § 3º
do art. 443 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1943, não faz jus ao Benefício Emergencial de Manutenção do
Emprego e da Renda.

JUSTIFICATIVA
A Medida Provisória define o seguro-desemprego como a base de cálculo
do Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (custeado
pelo governo federal). É justamente este dispositivo que implica na redução da
renda do trabalhador, que não raramente terá perdas mensais próximas de 30%
em relação ao salário habitual a depender da remuneração. Isso acontece
porque as parcelas do seguro-desemprego são substancialmente menores do
que os salários. Em 2021, por exemplo, o valor máximo das parcelas passou a
ser de R$ 1.911,84 e o mínimo de R$ 1.100. Já a regra de cálculo do segurodesemprego reduz o salário médio em pelo menos 20%, tendo como piso o
salário mínimo.
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.
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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 esta emenda promove.
Por estas razões, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação desta
emenda.
Sala das Comissões, em 30 de abril de 2021.

MPV 1045
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 2021
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.

EMENDA N° __________
Dê-se aos incisos II e III do caput do art. 10º a seguinte redação:
Art. 10 ...............................................................................
II - após o restabelecimento da jornada de trabalho e do salário ou do
encerramento da suspensão temporária do contrato de trabalho, por período
equivalente ao triplo do acordado para a redução ou a suspensão; e
III - no caso da empregada gestante, por período equivalente ao triplo do
acordado para a redução da jornada de trabalho e do salário ou 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.
..............................................................................................” (NR)

JUSTIFICATIVA
A Medida Provisória define que fica reconhecida a garantia provisória no
emprego ao empregado que receber o Benefício Emergencial de Manutenção
do Emprego e da Renda tanto durante o período acordado de redução da jornada
de trabalho e do salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho;
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como 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.
Trata-se de um período extremamente curto de garantia provisória de
emprego, sendo, portanto, uma contrapartida inadequada ao fim que o programa
se propõe: a manutenção do emprego e da renda.
Por conta disso, a presente emenda 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.
Por estas razões, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação desta
emenda.
Sala das Comissões, em 30 de abril de 2021.
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 2021
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.

EMENDA N° __________

Inclua-se onde couber:
“Art. XX O órgão competente deverá regulamentar os dispositivos da Lei nº
14.128 de março de 2021 que se referem à compensação financeira a ser paga
pela União aos profissionais e trabalhadores de saúde no prazo de 15 (quinze)
dias após a data de publicação desta lei.
JUSTIFICATIVA
Originária do do PL 1.826/2020, de autoria dos deputados Reginaldo
Lopes (PT-MG) e Fernanda Melchionna (PSOL-RS), a Lei 14.128/21 concede
indenização aos profissionais de saúde tornados incapacitados para o trabalho
pela Covid-19. Apesar do mérito inquestionável da matéria e do amplo apoio do
conjunto da sociedade e dos profissionais de saúde, a lei havia sido vetada
totalmente por Bolsonaro. Veto esse derrubado pelo Congresso Nacional.
Contudo, a nova lei ainda carece de regulamentação

de órgão

competente do Poder Executivo, que se furta da obrigação e posterga ato tão
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urgente. Por conta disso, a presente emenda visa estabelecer prazo para a
regularização da matéria.
Especificamente, a emenda estabelece que o órgão competente deverá
regulamentar os dispositivos da a Lei 14.128/21 que se referem à compensação
financeira a ser paga pela União aos profissionais e trabalhadores de saúde no
prazo de 15 (quinze dias após) após a data de publicação desta lei.
Por estas razões, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação
desta emenda.
Sala das Comissões, em 30 de abril de 2021.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, de 27 DE ABRIL DE 2021.

EMENDA MODIFICATIVA
Inclua-se no art. 4º o seguinte parágrafo:
“Art. 4º .......................
Parágrafo
único.
O Ministério
da
Economia divulgará
semanalmente, por meio eletrônico, as informações detalhadas
sobre os acordos firmados, com o número de empregados e
empregadores beneficiados, bem como divulgará o quantitativo de
demissões e admissões mensais realizados no País.
JUSTIFICAÇÃO
A MPV 1045 reedita a Lei nº 14.020, resultante da MPV 936/2020.
Contudo, ao fazê-lo, suprimiu a obrigação de divulgação semanal
de informações sobre os acordos firmados, com o número de empregados e
empregadores beneficiados, bem como o quantitativo de demissões e
admissões mensais realizados no País.
A transparência dessas informações é fundamental para que a
sociedade tenha conhecimento dos efeitos das medidas e seus eventuais
benefícios.
Assim, propomos a inclusão dessa obrigação.
Sala das Sessões,
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021.

EMENDA MODIFICATIVA
I - Dê-se ao §3ºdo art. 6º a seguinte redação:
§ 3º 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, observado o valor
previsto no caput do art. 18 e o disposto no § 3º do art. 24, se houver vínculo na
modalidade de contrato intermitente, nos termos do § 3º do art. 443 da CLT, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 ..
II – Inclua-se o seguinte artigo:
“Art. 24. O empregado com contrato de trabalho intermitente, nos termos
do § 3º do art. 443 da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 ,
formalizado até a data de publicação da Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de
2021, faz jus ao benefício emergencial mensal no valor de R$ 600,00 (seiscentos
reais), pelo período de 3 (três) meses.
§ 1º O benefício emergencial mensal de que trata este artigo é devido a
partir da data de publicação da Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021, e
deve ser pago em até 30 (trinta) dias a contar da referida data.
§ 2º Aplica-se ao benefício emergencial mensal previsto neste artigo o
disposto nos §§ 1º, 6º e 7º do art. 5º e nos §§ 1º e 2º do art. 6º desta Lei.
§ 3º A existência de mais de um contrato de trabalho intermitente, nos
termos do § 3º do art. 443 da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943 , não gera direito à concessão de mais de um benefício emergencial mensal.
§ 4º Ato do Ministério da Economia disciplinará a concessão e o
pagamento do benefício emergencial mensal de que trata este artigo, e o Poder
Executivo fica autorizado a prorrogar o período de concessão desse benefício, na
forma do regulamento, respeitado o limite temporal do estado de calamidade pública
a que se refere o art. 1º desta Lei.
§ 5º O benefício emergencial mensal de que trata este artigo não pode ser
acumulado com o pagamento de outro auxílio emergencial, devendo ser garantido o
direito ao melhor benefício.
§ 6º Durante o período de recebimento do benefício emergencial mensal
de que trata este artigo, o empregado com contrato de trabalho intermitente fica

autorizado a contribuir facultativamente para o Regime Geral de Previdência Social,
na forma do art. 20 desta Lei.”II - Suprima-se o § 5º do art. 6º, assim redigido:
“§ 5º O empregado com contrato de trabalho intermitente a que se refere
o § 3º do art. 443 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1943, não faz jus ao Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego
e da Renda.”

JUSTIFICAÇÃO
O §5º do art. 6º exclui do Benefício Emergencial o empregado com contrato
de trabalho intermitente.
A Lei 14.020, porém, assegurava o benefício a esses trabalhadores, que já
são prejudicados em razão das características desses contratos
Dessa forma, propomos restabelecer a regra fixada originalmene no art. 18
da Lei nº 14.024, a fim de assegurar o direito e a forma de cálculo originalmente
prevista.
Sala das Sessões,

MPV 1045
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EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se o art. 21, assim redigido:
“Art. 21. 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.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos processos
administrativos que tramitam em meio eletrônico.”

JUSTIFICAÇÃO
A MPV 1.045 suspende no art. 21 por 180 dias 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.
Esses prazos, foram ampliados pela MPV 905 de 10 dias para 30 dias;
com a MPV 927, além do prazo já previsto, foram prorrogados por um prazo extra,
portanto, de 180 dias, e apenas após o decurso desse prazo é que poderia haver o
julgamento dos recursos.
Agora, o tema retorna na MPV 1.045, fragilizando a atuação fiscalizatória.
Ainda que, desta feita, também sejam suspensos os parzos prescricinoais,
trata-se de favor exagerado do Poder Público, e que não se justifica. O direito de
defesa já está assegurado, e não é cabível que se conceda prazos tão elásticos, que
apenas tem como efeito incentivar o desrespeito à legislação.

Sala das Sessões,
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021.
EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao art. 11 a seguinte redação:
“Art. 11. As medidas de redução de jornada de trabalho e de salário ou de
suspensão temporária de contrato de trabalho de que trata esta Medida Provisória
serão celebradas por meio de negociação coletiva, observado o disposto no § 1º e
nos art. 7º e art. 8º.

.........................................................................
§ 2º Na hipótese prevista no § 1º, o Benefício Emergencial de Manutenção
do Emprego e da Renda, de que tratam os art. 5º e art. 6º, será devido nos seguintes
termos:
I - de vinte e cinco por cento para a redução de jornada e de salário inferior
a vinte e cinco por cento;
II - de cinquenta por cento sobre a base de cálculo prevista no art. 6º para
a redução de jornada e de salário igual ou superior a vinte e cinco por cento e inferior
a cinquenta por cento.
III - no valor de sessenta por cento sobre a base de cálculo prevista no art.
6º para a redução de jornada e de salário igual ou superior a cinquenta por cento e
inferior a setenta por cento; e
IV - no valor de setenta por cento sobre a base de cálculo prevista no art.
6º para a redução de jornada e de salário igual ou superior a setenta por cento.
§ 3º As convenções coletivas ou os acordos coletivos de trabalho
celebrados anteriormente poderão ser renegociados para adequação de seus termos
no prazo de dez dias corridos, contado da data de publicação desta Medida
Provisória.”

JUSTIFICAÇÃO
O art. 11 da MPV 1045 reconhece, de forma imperfeita, o papel
constitucionalmente assegurado aos sindicatos, para os fins de autorizar qualquer
redução salarial. Contudo, coloca essa hipótese como mera “possibilidade”, num
contexto em que haveria a negociação individual, totalmente inaceitável.

Ademais, prevê no § 2º que não haverá percepção do benefício
emergencial quando negociada redução de jornada inferior a 25% e permite a
indenização de apenas 50% no caso de redução de cinquenta a 70% ou até 70% no
caos de redução de jornada supeiro a esse patamar.
Contudo, é necessário fixar o direito ao benefício para qualquer redução
de jornada, como também é preciso suprimir as hipóteses de redução acima de 50%.
Assim, esta Emenda visa superar tais falhas, em benefício do trabalhador.

Sala das Sessões,
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021..

EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao art. 10 a seguinte redação:
Art. 10. Fica reconhecida a garantia provisória no emprego ao empregado
que receber o Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, de que
trata o art. 5º, em decorrência da redução da jornada de trabalho e do salário ou da
suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata esta Medida Provisória,
nos seguintes termos:
I - durante o período acordado de redução da jornada de trabalho e do
salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho;
II - 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
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 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.
§ 1º A dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período de garantia
provisória no emprego previsto de que trata o caput sujeitará o empregador ao
pagamento, além das parcelas rescisórias previstas na legislação, de indenização no
valor de:
I – vinte 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 de até vinte e cinco por cento;
II - 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 igual ou
inferior a cinquenta por cento.
III - cem por cento do salário a que o empregado teria direito no
período de garantia provisória no emprego, na hipótese de suspensão
temporária do contrato de trabalho.

..........................................”
JUSTIFICAÇÃO

O art. 10 da MPV 1045 revela uma preocupação correta, que é a de
penalizar o empregador que não respeite a garantia provisória de emprego no caso
de redução de jornada ou de suspensão do contrato. Tais hipótese, de plano, somente
podem ser admitidas, sob o prisma constitucional, nos termos de acordo ou
convenção coletiva.
Ocorre que, mesmo atenta a essa questão, a MPV fixa indenização
apenas no caso de a redução de jornada ser acima de 25%, e permite, de forma
compatível com o previsto no art. 7º, III, que a redução seja de mais de 50% da
jornada.
Não podemos compactuar com tal redução, que se revela abusiva e
extremamente prejudicial ao trabalhador. Ademais, é necessário assegurar a
indenização no caso da redução de jornada de até 25%.
Assim, esta Emenda visa superar tais falhas, em benefício do trabalhador.

Sala das Sessões,

MPV 1045
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EMENDA Nº
(à MPV nº 1045, de 2021)

Acrescente-se o seguinte § 8º ao art. 5º da Medida Provisória nº 1045, de 2021:
Art. 5º.......................................................................................
...................................................................................................
§ 8º O Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda poderá ser pago
retroativamente a fevereiro de 2021 se o empregador demonstrar que, durante esse período,
teve de cessar as atividades de seu estabelecimento em razão de ato do poder público.

JUSTIFICAÇÃO
Ainda que seja justa e adequada a adoção do Novo Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda, sua adoção apenas a partir da edição da Medida
Provisória deixa a descoberto grande número de casos em que o empregador foi obrigado a
cerrar seu estabelecimento em virtude das demandas de isolamento advindas da segunda onda
do coronavírus.
Assim, propomos que, nesses casos, seja possível a retroação dos pagamentos, como
forma de compensação por esse tempo a descoberto.

Sala das Sessões,
Deputada Tabata Amaral
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.405, DE 27 DE ABRIL DE 2021

Institui o Novo Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e
dispõe sobre medidas complementa res
para o enfrentamento das consequências da
emergência
de saúde pública
de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) no âmbito das
relações de trabalho.

EMENDA MODIFICATIVA Nº

2021

Modifique-se o caput e incisos do artigo 12 da MP nº 1.045 para a seguinte redação:

Art. 12. As medidas de que trata o art. 3º desta Lei serão implementadas por
meio de acordo individual escrito ou de negociação coletiva aos 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 2020, 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 2020,
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 2 (duas) vezes o limite máximo dos benefícios do Regime
Geral de Previdência Social.

JUSTIFICAÇÃO

A modificação do art. 12 restabelece as faixas salariais e as receitas brutas das empresas
previstas na Lei nº 14.020/2020 e, assim, prestigia a negociação coletiva.

A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de
trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhis tas,
permitindo que incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art.
7º, caput), bem como dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na
negociação coletiva, conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º,
IV).
Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos ditames da Constituição
federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva, uma vez que a previsão de
acordos individuais viola a autonomia negocial coletiva agredindo, primeiro, o sistema
normativo que deve vincular todos os Poderes Constituídos e, segundo a Convenção nº
98 da OIT, que equivale a norma de patamar superior ao das medidas provisórias.
Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando atualmente, não justifica
a edição de normas que vão de encontro ao disposto na Constituição federal, acarretando
insegurança jurídica para os empregadores que adotarem as medidas propostas e prejuízos
ao obreiro, parte hipossuficiente da relação de emprego.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2021

JOSÉ RICARDO
Deputado Federal

MPV 1045
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.405, DE 27 DE ABRIL DE 2021

Institui o Novo Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e
dispõe sobre medidas complementa res
para o enfrentamento das consequências da
emergência
de saúde pública
de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) no âmbito das
relações de trabalho.

EMENDA MODIFICATIVA Nº

2021

Modifique-se o artigo 11 da MP nº 1.045 para a seguinte redação:

Art. 11. As medidas de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário
ou de suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata esta Medida
Provisória deverão ser celebradas por meio de negociação coletiva, observado o
disposto no § 1º e nos art. 7º e art. 8º.

JUSTIFICAÇÃO

A modificação do art. 11 prestigia a negociação coletiva.
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de
trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhis tas,
permitindo que incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art.
7º, caput), bem como dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na
negociação coletiva, conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º,
IV).

Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos ditames da Constituição
federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva, uma vez que a previsão de
acordos individuais viola a autonomia negocial coletiva agredindo, primeiro, o sistema
normativo que deve vincular todos os Poderes Constituídos e, segundo a Convenção nº
98 da OIT, que equivale a norma de patamar superior ao das medidas provisórias.
Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando atualmente, não justifica
a edição de normas que vão de encontro ao disposto na Constituição federal, acarretando
insegurança jurídica para os empregadores que adotarem as medidas propostas e prejuízos
ao obreiro, parte hipossuficiente da relação de emprego.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2021

JOSÉ RICARDO
Deputado Federal

MPV 1045
00365

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.405, DE 27 DE ABRIL DE 2021

Institui o Novo Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e
dispõe sobre medidas complementa res
para o enfrentamento das consequências da
emergência
de saúde pública
de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) no âmbito das
relações de trabalho.

EMENDA ADITIVA Nº

2021

Acrescente-se inciso no parágrafo 1º do artigo 6º da Medida Provisória nº 1.045, de 2021,
e renumere-se:

Art. 6º. O valor do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da
Renda terá como base de cálculo o valor mensal do seguro-desemprego a que o
empregado teria direito, nos termos do art. 5º da Lei nº 7.998, de 1990,
observadas as seguintes disposições:
(...)
§ 1º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda será pago
ao empregado independentemente de:
I - cumprimento de qualquer período aquisitivo;
II – natureza e modalidade do vínculo empregatício;
III - tempo de vínculo empregatício; e
IV - número de salários recebidos.

JUSTIFICAÇÃO

A inclusão de inciso visa explicitar o âmbito de aplicação do Benefício Emergencial de
Preservação do Emprego e da Renda, garantindo renda para todas as pessoas que, em
função da crise emergencial sanitária, tiveram redução de jornada e salarial ou suspensão

do contrato de trabalho. Como, por exemplo, aquelas pessoas contratadas sob a
modalidade de prazo determinado e os empregados e empregadas domésticas.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2021

JOSÉ RICARDO
Deputado Federal

MPV 1045
00366

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.405, DE 27 DE ABRIL DE 2021

Institui o Novo Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e
dispõe sobre medidas complementa res
para o enfrentamento das consequências da
emergência
de saúde pública
de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) no âmbito das
relações de trabalho.

EMENDA ADITIVA Nº

2021

Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo à da Medida Provisória nº 1.045, de 2021:

Art. As pessoas com contrato de trabalho intermitente ou contrato de trabalho
por tempo determinado formalizado até a data de publicação desta Medida
Provisória, farão jus a benefício emergencial mensal no valor de um salário
mínimo pelo tempo que durar a emergência sanitária.
§ 1º O benefício emergencial mensal será devido a partir da data de publicação
desta Medida Provisória e será pago em até trinta dias.
§ 2º Aplica-se ao benefício previsto no caput o disposto nos § 1º, § 6º e § 7º do
art. 5º e nos § 1º e § 2º do art. 6º.
§ 3º A existência de mais de um contrato de trabalho nos termos do disposto no
§ 3º do art. 443 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo DecretoLei nº 5.452, de 1943, não gerará direito à concessão de mais de um benefício
emergencial mensal.
§ 4º Ato do Ministério da Economia disciplinará a concessão e o pagamento do
benefício emergencial de que trata este artigo.
§ 5º O benefício emergencial mensal de que trata o caput não poderá ser
acumulado com o pagamento de outro auxílio emergencial.

JUSTIFICAÇÃO

A modificação visa estender o benefício a dois grupos de trabalhadores vulneráveis, os
quais, em razão da modalidade contratual a que estão submetidos, que não tem direito ao
recebimento de seguro-desemprego. Por essa razão, o benefício é estabelecido em quantia
fixa, cujo valor atende ao preceito constitucional de atendimento das necessidades vitais
básicas.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2021

JOSÉ RICARDO
Deputado Federal

MPV 1045
00367

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.405, DE 27 DE ABRIL DE 2021

Institui o Novo Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e
dispõe sobre medidas complementa res
para o enfrentamento das consequências da
emergência
de saúde pública
de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) no âmbito das
relações de trabalho.

EMENDA ADITIVA Nº

2021

Inclua-se o parágrafo único ao artigo 4º da MP nº 1.045/2021 a seguinte redação:

Art. 4º (...)
Parágrafo único. O Ministério da Economia divulgará semanalmente, por meio
eletrônico, as informações detalhadas sobre os acordos firmados, com o número
de empregados e empregadores beneficiados, bem como divulgará o quantitativo
de demissões e admissões mensais realizados no País.

JUSTIFICAÇÃO

O acréscimo do parágrafo único restabelece o disposto na Lei nº 14.020, de 2020, e visa
garantir a transparência do Programa e a fiscalização do uso do dinheiro público.
Sala das Comissões, 30 de abril de 2021

JOSÉ RICARDO
Deputado Federal

MPV 1045
00368

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.405, DE 27 DE ABRIL DE 2021

Institui o Novo Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e
dispõe sobre medidas complementa res
para o enfrentamento das consequências da
emergência
de saúde pública
de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) no âmbito das
relações de trabalho.

EMENDA MODIFICATIVA Nº

2021

Modifique-se o inciso I do parágrafo 5º do artigo 8º da MP nº 1.045 para a seguinte
redação:

§ 5º (...)
I - ao pagamento imediato da remuneração e dos encargos sociais e trabalhistas
referentes a todo o período;

JUSTIFICAÇÃO
O texto do inciso I do parágrafo 5º do artigo 8º da Medida Provisória retira a obrigação
de o empregador pagar imediatamente os encargos trabalhistas em caso de
descaracterização da suspensão temporária do contrato de trabalho, quando, o empregado
mantiver as atividades de trabalho, ainda que parcialmente, por meio de teletrabalho,
trabalho remoto ou trabalho a distância.
A expressão “encargos trabalhistas”, que constava no texto da Lei nº 14.020/2020 e foi
agora suprimida, remete às obrigações trabalhistas acessórias, como determinados
benefícios que somente são devidos em caso de ativação normal do contrato de trabalho
do empregado, e por isso deve ser incluída no texto do dispositivo.
Sala das Comissões, 30 de abril de 2021

JOSÉ RICARDO
Deputado Federal

MPV 1045
00369

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.405, DE 27 DE ABRIL DE 2021

Institui o Novo Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e
dispõe sobre medidas complementa res
para o enfrentamento das consequências da
emergência
de saúde pública
de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) no âmbito das
relações de trabalho.

EMENDA MODIFICATIVA Nº

2021

Modifique-se o parágrafo 2º do artigo 10 da MP nº 1.045 para a seguinte redação:

§ 2º A garantia provisória no emprego decorrente dos acordos de redução
proporcional de jornada e de salário ou de suspensão de contrato de trabalho
perdurará durante o período de redução de jornada e salário ou suspensão do
contrato, durante sua prorrogação e após o mesmo período, quando restabelecida
a jornada de trabalho e o salário ou encerrada a suspensão temporária do
contrato.
JUSTIFICAÇÃO
A modificação do parágrafo 2º justifica-se para deixar clara a garantia de emprego
enquanto perdurar a redução proporcional de jornada e de salário ou de suspensão de
contrato de trabalho, quando houver prorrogação e por período equivalente ao acordado
para a redução ou a suspensão.
A garantia no emprego, em tempos de pandemia, é medida que se impõe e deve ser o
objetivo precípuo da Medida Provisória.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2021

JOSÉ RICARDO
Deputado Federal

MPV 1045
00370

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.405, DE 27 DE ABRIL DE 2021

Institui o Novo Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e
dispõe sobre medidas complementa res
para o enfrentamento das consequências da
emergência
de saúde pública
de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) no âmbito das
relações de trabalho.

EMENDA ADITIVA Nº

2021

Altere-se a Medida Provisória nº 1045, incluindo-se o § 6 º ao artigo 6º:

Art. 6º 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, nos termos do disposto no art. 5º da Lei nº 7.998, de
1990, observadas as seguintes disposições:
(...)
§ 6º Aplica-se o artigo 5º da Lei nº 7.998, de 1990, como base de cálculo do
valor do Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda para a
categoria dos trabalhadores domésticos.

JUSTIFICAÇÃO
A categoria doméstica, em sua grande maioria formada por mulheres, reconhecida por
sua grade vulnerabilidade, foi drasticamente afetada com a crise da pandemia, tanto em
termos de saúde como pelo grande número de demissões.
No entanto, domésticas contratadas com valor maior que o salário-mínimo, se tiverem
seus contratos de trabalho suspensos ou jornada e salário reduzidos, serão prejudicadas
pela limitação imposta pelo artigo 6º da Lei nº 10.208/2001, que assegura o recebimento
do seguro-desemprego nos termos da Lei nº 7.998, de 1990, mas, de forma
discriminatória, limita o cálculo do valor do benefício em um salário-mínimo legal.
A citada limitação imposta ao cálculo do seguro-desemprego da trabalhadora doméstica
não deve perpetrar nesse momento de pandemia no valor calculado quando empregadores
domésticos optarem pela redução da jornada ou pela suspensão do contrato nos termos da
MP.

A inclusão do §6 º ao artigo 6º da MP 1045 é medida que se impõem como forma de
reconhecimento constitucional da igualdade de todo os trabalhadores.
Sala das Comissões, 30 de abril de 2021

JOSÉ RICARDO
Deputado Federal

MPV 1045
00371

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.405, DE 27 DE ABRIL DE 2021

Institui o Novo Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e
dispõe sobre medidas complementa res
para o enfrentamento das consequências da
emergência
de saúde pública
de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) no âmbito das
relações de trabalho.

EMENDA MODIFICATIVA Nº

2021

Altere-se a Medida Provisória nº 1.045 quanto ao inciso I do parágrafo 1º do artigo 9º
para a seguinte redação:

§ 1º A ajuda compensatória mensal de que trata o caput:
I - deverá ter o valor definido em convenção coletiva ou acordo coletivo de
trabalho, observado o artigo 11;

JUSTIFICAÇÃO
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de
trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhis tas,
permitindo que incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art.
7º, caput), bem como dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na
negociação coletiva, conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º,
IV).
Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos ditames da Constituição
Federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva, uma vez que a previsão de

acordos individuais viola a autonomia negocial coletiva agredindo, primeiro, o sistema
normativo que deve vincular todos os Poderes Constituídos e, segundo, a Convenção nº
98 da OIT, que equivale a norma de patamar superior ao das medidas provisórias.
Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando atualmente, não justifica
a edição de normas que vão de encontro ao disposto na Constituição Federal, acarretando
insegurança jurídica para os empregadores que adotarem as medidas propostas e prejuízos
ao obreiro, parte hipossuficiente da relação de emprego.
Sala das Comissões, 30 de abril de 2021

JOSÉ RICARDO
Deputado Federal

MPV 1045
00372

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.405, DE 27 DE ABRIL DE 2021

Institui o Novo Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e
dispõe sobre medidas complementa res
para o enfrentamento das consequências da
emergência
de saúde pública
de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) no âmbito das
relações de trabalho.

EMENDA SUPRESSIVA Nº

2021

Suprima-se os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 11.

JUSTIFICAÇÃO
Com a possibilidade de fixação dos parâmetros de concessão do Benefíc io
Emergencial por acordo ou convenção coletiva de trabalho, impõe-se, por coerência, a
supressão das faixas estabelecidas nos parágrafos do art. 11.
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de
trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhis tas,
permitindo que incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art.
7º, caput), bem como dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na
negociação coletiva, conforme art. 8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade
humana, a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo
(art. 7º, IV).
Ocorre que, em razão do estado de calamidade pública instituído no Brasil, há a
necessidade de se adotar urgentes ações que possibilitem a manutenção do emprego e
resguardem os princípios e leis que protegem a relação empregatícia.
As entidades representativas, no uso de suas atribuições e, verificando a
oportunidade e conveniência administrativa, poderão anuir com acordos celebrados

individualmente, no sentido de possibilitar ao empregador e empregado a agilidade
requerida para alguns casos.
Sala das Comissões, 30 de abril de 2021

JOSÉ RICARDO
Deputado Federal

MPV 1045
00373

Gabinete do Senador Alessandro Vieira

EMENDA Nº

- CMMPV

(à MPV nº 1045 de 2021)

Acrescente-se o seguinte § 8º ao art. 5º da MP nº 1045, de 2021:
Art. 5º.......................................................................................
...................................................................................................
§ 8º O Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda
poderá ser pago retroativamente a fevereiro de 2021 se o empregador
demonstrar que, durante esse período, teve de cessar ou reduzir as
atividades de seu estabelecimento em razão de ato do poder público.

JUSTIFICAÇÃO
Ainda que seja justa e adequada a adoção do Novo Programa
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, sua adoção apenas a
partir da edição da Medida Provisória deixa a descoberto grande número de
casos em que o empregador foi obrigado a cerrar seu estabelecimento em
virtude das demandas de isolamento advindas da segunda onda do
coronavírus.
Assim, propomos que, nesses casos, seja possível a retroação dos
pagamentos, como forma de compensação por esse tempo a descoberto.

Sala da Comissão,

Senador ALESSANDRO VIEIRA

MPV 1045
00374

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.405, DE 27 DE ABRIL DE 2021

Institui o Novo Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e
dispõe sobre medidas complementa res
para o enfrentamento das consequências da
emergência
de saúde pública
de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) no âmbito das
relações de trabalho.

EMENDA MODIFICATIVA Nº

2021

Dê-se ao o Art. 8º da Medida Provisória 1045 de 2021, a seguinte redação:
Art. 8º .............................................

§ 1º A suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada, conforme o disposto
nos art.11 e art.12, por convenção ou acordo coletivos, que será encaminhado ao
empregado com antecedência de, no mínimo, dois dias corridos.
§ 2º (suprimir)
§ 3 º....
§ 4º O contrato de trabalho será restabelecido no prazo de dois dias corridos, contado:
I - da data estabelecida na convenção ou acordo coletivo como termo de encerramento
do período e suspensão pactuado;
II- ....

JUSTIFICAÇÃO
Deve ser alterado o texto do Art. 8º da MP 1045/2021, que dispõe que durante o prazo
previsto no art. 2º, o empregador poderá, por acordo individual com o empregado,
suspender temporariamente o contrato de trabalho.

As relações coletivas de trabalho têm como principais atores os sindicatos de
trabalhadores e as empresas e suas representações sindicais, que personificam as
vicissitudes setoriais da economia e representam os interesses da categoria
instrumentalizados essencialmente nos acordos e convenções coletivas de trabalho.
Por essa razão, a Constituição da República não apenas assegurou o reconhecimento das
convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, inciso XXVI), mas também
estabeleceu a obrigatoriedade da participação dos sindicatos nas negociações coletivas de
trabalho (art. 8º VI).
Em meio à maior crise sanitária do Século XXI, o fomento à negociação coletiva como
instrumento para adoção do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da
Renda, que dispõe sobre medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do
estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública de importânc ia
internacional decorrente do coronavírus (covid-19) é, indubitavelmente, um mecanis mo
que não pode ser descartado para fins de atingimento de soluções criadas pelo estado.
É dizer que é a norma coletiva, com as duas partes negociando, quem vai conseguir o
equilíbrio necessário entre as possíveis medidas, desde a paralisação total de uma
atividade e o seu restabelecimento, com as reduções de jornadas e salários. Pode ser a
medida ideal diante da necessidade de combate ao vírus, preservação de direitos sociais
e a manutenção da economia.
Na contramão desta via jurídica, social e econômica de autocomposição de litígios e
pacificação de conflitos, a MP 936, na redação do art. 8º, a um só tempo, desestimula a
negociação coletiva, facultando aos empregadores a pactuação individual, bem como
afronta diretamente o comando constitucional que determina a obrigatoriedade da
participação dos sindicatos nas negociações coletivas e seus instrumentos normativos
resultantes.
A Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º, IV).
À toda evidência, o dispositivo viola a autonomia negocial coletiva agredindo,
primeiramente, o sistema normativo que deve vincular todos os Poderes Constituídos e
também a Convenção nº 98 da OIT, que equivale a norma de patamar superior ao das
medidas provisórias
É importante ressaltar que a Constituição promove, ainda, o reconhecimento das
convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de
direitos humanos trabalhistas, permitindo que incrementem a condição social dos
trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º, caput). Portanto, em autêntico diálogo das
fontes normativas, a prevalência de acordos individuais ou de acordos coletivos depende
da melhor realização da finalidade de avanço social. Medida Provisória não pode
eliminar, alterar ou desprezar a lógica desse diálogo das fontes jurídicas, que ocorre, aliás,
em outros campos do direito.

Tal medida acaba por direcionar o trabalhador para acordos individuais sem a adequada
representação e assistência dos sindicatos profissionais, atribuindo à parte mais fraca na
relação o tensionamento da relação de trabalho.
Com isso, a suspensão temporária do contrato de trabalho deve ser objeto de acordo
coletivo ou convenção coletiva de trabalho, com a participação obrigatória do sindicato
da categoria profissional.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2021

JOSÉ RICARDO
Deputado Federal

MPV 1045
00375

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.405, DE 27 DE ABRIL DE 2021

Institui o Novo Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e
dispõe sobre medidas complementa res
para o enfrentamento das consequências da
emergência
de saúde pública
de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) no âmbito das
relações de trabalho.

EMENDA MODIFICATIVA Nº

2021

Modificar o Art. 11º da MP 1045/2021 para o seguinte texto:
Art. 11. As medidas de redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão
temporária de contrato de trabalho de que trata esta Medida Provisória serão celebradas
por meio de negociação coletiva, observado o disposto no no § 1º e nos art. 7º, no art. 8º.

JUSTIFICAÇÃO

Deve ser alterado o texto do Art. 11, caput da MP 1045/2021, que dispõe sobre a
pactuação individual quanto à redução proporcional da jornada de trabalho e de salário
ou a suspensão do contrato de trabalho de seus empregados.
As relações coletivas de trabalho têm como principais atores os sindicatos de
trabalhadores e as empresas e suas representações sindicais, que personificam as
vicissitudes setoriais da economia e representam os interesses da categoria
instrumentalizados essencialmente nos acordos e convenções coletivas de trabalho.
Por essa razão, a Constituição da República não apenas assegurou o reconhecimento das
convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, inciso XXVI), mas também

estabeleceu a obrigatoriedade da participação dos sindicatos nas negociações coletivas de
trabalho (art. 8º VI).
Em meio à maior crise sanitária do Século XXI, o fomento à negociação coletiva como
instrumento para adoção do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da
Renda, que dispõe sobre medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do
estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública de importânc ia
internacional decorrente do coronavírus (covid-19) é, indubitavelmente, um mecanis mo
que não pode ser descartado para fins de atingimento de soluções criadas pelo estado.
É dizer que é a norma coletiva, com as duas partes negociando, quem vai conseguir o
equilíbrio necessário entre as possíveis medidas, desde a paralisação total de uma
atividade e o seu restabelecimento, com as reduções de jornadas e salários. Pode ser a
medida ideal diante da necessidade de combate ao vírus, preservação de direitos sociais
e a manutenção da economia.
Na contramão desta via jurídica, social e econômica de autocomposição de litígios e
pacificação de conflitos, a MP 1045, na redação do art. 11º, a um só tempo, desestimula
a negociação coletiva, facultando aos empregadores a pactuação individual, bem como
afronta diretamente o comando constitucional que determina a obrigatoriedade da
participação dos sindicatos nas negociações coletivas e seus instrumentos normativos
resultantes.
A Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º, IV).
À toda evidência, o dispositivo viola a autonomia negocial coletiva agredindo,
primeiramente, o sistema normativo que deve vincular todos os Poderes Constituídos e
também a Convenção nº 98 da OIT, que equivale a norma de patamar superior ao das
medidas provisórias
É importante ressaltar que a Constituição promove, ainda, o reconhecimento das
convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de
direitos humanos trabalhistas, permitindo que incrementem a condição social dos
trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º, caput). Portanto, em autêntico diálogo das
fontes normativas, a prevalência de acordos individuais ou de acordos coletivos depende
da melhor realização da finalidade de avanço social. Medida Provisória não pode
eliminar, alterar ou desprezar a lógica desse diálogo das fontes jurídicas, que ocorre, aliás,
em outros campos do direito.
Tal medida acaba por direcionar o trabalhador para acordos individuais sem a adequada
representação e assistência dos sindicatos profissionais, atribuindo à parte mais fraca na
relação o tensionamento da relação de trabalho.
Com isso, a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário e a suspensão de
contrato de trabalho deve ser objeto de acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho,
com a participação obrigatória do sindicato da categoria profissional.

O Art. 11 da MP 1045 deve, portanto, ser alterada, para que conste no seu caput a
obrigatoriedade de que as medidas de redução de jornada de trabalho sejam celebradas
por negociação coletiva.
Sala das Comissões, 30 de abril de 2021

JOSÉ RICARDO
Deputado Federal

MPV 1045
00376

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.405, DE 27 DE ABRIL DE 2021

Institui o Novo Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e
dispõe sobre medidas complementa res
para o enfrentamento das consequências da
emergência
de saúde pública
de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) no âmbito das
relações de trabalho.

EMENDA SUPRESSIVA Nº

2021

Suprima-se o artigo 12 da MP nº 1045, de 2021.

JUSTIFICAÇÃO
Deve ser suprimido integralmente o texto do Art. 12 da MP 1045.2021, que estabelece
diferença entre o tipo de pactuação (se individual ou coletivo) na redução proporcional
da jornada e salário ou suspensão do contrato de trabalho de empregados, dispondo que
para aqueles que tenham salário igual ou inferior a R$ 3.135,00 tal pactuação pode se dar
por meio de acordo individual ou de negociação coletiva, e quanto aos demais
empregados, as medidas referidas somente podem se dar através de convenção ou acordo
coletivo, ressalvada a redução de jornada de trabalho e de salário de vinte e cinco por
cento, prevista na alínea “a” do inciso III do caput do art. 7º, que poderá ser pactuada por
acordo individual.
Nesse contexto, e diante da absoluta impossibilidade de pactuação de redução
proporcional de jornada e salário ou mesmo suspensão do contrato de trabalho por meio
de acordo individual entre empregador e empregado, pelos motivos que serão adiante
explicitados, o art. 12 não se faz mais necessário no corpo da presente Medida Provisória.
Isso porque as relações coletivas de trabalho têm como principais atores os sindicatos de
trabalhadores e as empresas e suas representações sindicais, que personificam as
vicissitudes setoriais da economia e representam os interesses da categoria
instrumentalizados essencialmente nos acordos e convenções coletivas de trabalho.
Por essa razão, a Constituição da República não apenas assegurou o reconhecimento das
convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, inciso XXVI), mas também

estabeleceu a obrigatoriedade da participação dos sindicatos nas negociações coletivas de
trabalho (art. 8º VI).
Em meio à maior crise sanitária do Século XXI, o fomento à negociação coletiva como
instrumento para adoção do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da
Renda, que dispõe sobre medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do
estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública de importânc ia
internacional decorrente do coronavírus (covid-19) é, indubitavelmente, um mecanis mo
que não pode ser descartado para fins de atingimento de soluções criadas pelo estado.
É dizer que é a norma coletiva, com as duas partes negociando, quem vai conseguir o
equilíbrio necessário entre as possíveis medidas, desde a paralisação total de uma
atividade e o seu restabelecimento, com as reduções de jornadas e salários. Pode ser a
medida ideal diante da necessidade de combate ao vírus, preservação de direitos sociais
e a manutenção da economia.
Na contramão desta via jurídica, social e econômica de autocomposição de litígios e
pacificação de conflitos, a MP 1045, na redação do art. 12, a um só tempo, desestimula a
negociação coletiva, facultando a parte dos empregadores a pactuação individual, bem
como afronta diretamente o comando constitucional que determina a obrigatoriedade da
participação dos sindicatos nas negociações coletivas e seus instrumentos normativos
resultantes.
A Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º, IV).
À toda evidência, o dispositivo viola a autonomia negocial coletiva agredindo,
primeiramente, o sistema normativo que deve vincular todos os Poderes Constituídos e
também a Convenção nº 98 da OIT, que equivale a norma de patamar superior ao das
medidas provisórias
É importante ressaltar que a Constituição promove, ainda, o reconhecimento das
convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de
direitos humanos trabalhistas, permitindo que incremente m a condição social dos
trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º, caput). Portanto, em autêntico diálogo das
fontes normativas, a prevalência de acordos individuais ou de acordos coletivos depende
da melhor realização da finalidade de avanço social. Medida Provisória não pode
eliminar, alterar ou desprezar a lógica desse diálogo das fontes jurídicas, que ocorre, aliás,
em outros campos do direito.
Tal medida acaba por direcionar o trabalhador para acordos individuais sem a adequada
representação e assistência dos sindicatos profissionais, atribuindo à parte mais fraca na
relação o tensionamento da relação de trabalho.
Com isso, a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário deve ser objeto de
acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, com a participação obrigatória do
sindicato da categoria profissional.

A razão da supressão integral do artigo, além dos pontos mencionados, é a discriminação
existente entre trabalhadores, a depender de seus salários.
A Constituição determina aos Poderes a promoção do bem de todos, sem preconceitos de
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, IV),
por isso, não se pode, absolutamente, diferenciar os trabalhadores e as trabalhadoras, em
termos de proteção jurídica, pelo critério do valor do salário, sendo proibida diferença de
salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor
ou estado civil (art. 7º, XXX). Diferenciar os trabalhadores e as trabalhadoras, para
permitir acordo individual, negando a necessidade de negociação coletiva, acaso recebam
remuneração considerada superior e tenham curso superior, é negar a força normativa da
Constituição e do Direito do Trabalho. A proteção jurídica social trabalhista, como outras
proteções jurídicas, é universal, e não depende do valor do salário dos cidadãos.
O art. 12 da Medida Provisória nº 1045/2021, então, deve integralmente suprimido.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2021

JOSÉ RICARDO
Deputado Federal

MPV 1045
00377

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.405, DE 27 DE ABRIL DE 2021

Institui o Novo Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e
dispõe sobre medidas complementa res
para o enfrentamento das consequências da
emergência
de saúde pública
de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) no âmbito das
relações de trabalho.

EMENDA MODIFICATIVA Nº

2021

Modifica os incisos II e III do art. 7º da MP 1045/2021 para o seguinte texto:
Art. 7º ...
I - .........................................................................................................................
II - pactuação, conforme o disposto nos art. 11 e art. 12, por convenção coletiva de
trabalho ou acordo coletivo de trabalho;
III - a redução da jornada de trabalho e do salário somente poderá ser feita com os
seguintes percentuais:

JUSTIFICAÇÃO
Deve ser alterado o texto do Art. 7º da MP 1045.2021, que dispõe que a redução
proporcional da jornada de trabalho e de salário de seus empregados pode ser pactuada
por acordo individual escrito entre empregado e empregador.
As relações coletivas de trabalho têm como principais atores os sindicatos de
trabalhadores e as empresas e suas representações sindicais, que personificam as
vicissitudes setoriais da economia e representam os interesses da categoria
instrumentalizados essencialmente nos acordos e convenções coletivas de trabalho.
Por essa razão, a Constituição da República não apenas assegurou o reconhecimento das
convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, inciso XXVI), mas também

estabeleceu a obrigatoriedade da participação dos sindicatos nas negociações coletivas de
trabalho (art. 8º VI).
Em meio à maior crise sanitária do Século XXI, o fomento à negociação coletiva como
instrumento para adoção do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da
Renda, que dispõe sobre medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do
estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública de importânc ia
internacional decorrente do coronavírus (covid-19) é, indubitavelmente, um mecanis mo
que não pode ser descartado para fins de atingimento de soluções criadas pelo estado.
É dizer que é a norma coletiva, com as duas partes negociando, quem vai conseguir o
equilíbrio necessário entre as possíveis medidas, desde a paralisação total de uma
atividade e o seu restabelecimento, com as reduções de jornadas e salários. Pode ser a
medida ideal diante da necessidade de combate ao vírus, preservação de direitos sociais
e a manutenção da economia.
Na contramão desta via jurídica, social e econômica de autocomposição de litígios e
pacificação de conflitos, a MP 1045, na redação do art. 7º, a um só tempo, desestimula a
negociação coletiva, facultando aos empregadores a pactuação individual, bem como
afronta diretamente o comando constitucional que determina a obrigatoriedade da
participação dos sindicatos nas negociações coletivas e seus instrumentos normativos
resultantes.
A Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º, IV).
À toda evidência, o dispositivo viola a autonomia negocial coletiva agredindo,
primeiramente, o sistema normativo que deve vincular todos os Poderes Constituídos e
também a Convenção nº 98 da OIT, que equivale a norma de patamar superior ao das
medidas provisórias

É importante ressaltar que a Constituição promove, ainda, o reconhecimento das
convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de
direitos humanos trabalhistas, permitindo que incrementem a condição social dos
trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º, caput). Portanto, em autêntico diálogo das
fontes normativas, a prevalência de acordos individuais ou de acordos coletivos depende
da melhor realização da finalidade de avanço social. Medida Provisória não pode
eliminar, alterar ou desprezar a lógica desse diálogo das fontes jurídicas, que ocorre, aliás,
em outros campos do direito.
Tal medida acaba por direcionar o trabalhador para acordos individuais sem a adequada
representação e assistência dos sindicatos profissionais, atribuindo à parte mais fraca na
relação o tensionamento da relação de trabalho.
Com isso, a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário deve ser objeto de
acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, com a participação obrigatória do
sindicato da categoria profissional.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2021

JOSÉ RICARDO
Deputado Federal

MPV 1045
00378

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021
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.

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao o Art. 8º da Medida Provisória 1045 de 2021, a seguinte redação:
Art. 8º .............................................

§ 1º A suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada, conforme
o disposto nos art.11 e art.12, por convenção ou acordo coletivos, que será
encaminhado ao empregado com antecedência de, no mínimo, dois dias
corridos.
§ 2º (suprimir)
§ 3 º....
§ 4º O contrato de trabalho será restabelecido no prazo de dois dias corridos,
contado:
I - da data estabelecida na convenção ou acordo coletivo como termo de
encerramento do período e suspensão pactuado;
II- ....

JUSTIFICAÇÃO
Deve ser alterado o texto do Art. 8º da MP 1045/2021, que dispõe que durante
o prazo previsto no art. 2º, o empregador poderá, por acordo individual com o
empregado, suspender temporariamente o contrato de trabalho.
As relações coletivas de trabalho têm como principais atores os sindicatos de
trabalhadores e as empresas e suas representações sindicais, que
personificam as vicissitudes setoriais da economia e representam os interesses
da categoria instrumentalizados essencialmente nos acordos e convenções
coletivas de trabalho.
Por essa razão, a Constituição da República não apenas assegurou o
reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, inciso
XXVI), mas também estabeleceu a obrigatoriedade da participação dos
sindicatos nas negociações coletivas de trabalho (art. 8º VI).
Em meio à maior crise sanitária do Século XXI, o fomento à negociação
coletiva como instrumento para adoção do Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda, que dispõe sobre medidas trabalhistas
complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública e da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) é, indubitavelmente, um mecanismo que não pode ser
descartado para fins de atingimento de soluções criadas pelo estado.
É dizer que é a norma coletiva, com as duas partes negociando, quem vai
conseguir o equilíbrio necessário entre as possíveis medidas, desde a
paralisação total de uma atividade e o seu restabelecimento, com as reduções
de jornadas e salários. Pode ser a medida ideal diante da necessidade de
combate ao vírus, preservação de direitos sociais e a manutenção da
economia.
Na contramão desta via jurídica, social e econômica de autocomposição de
litígios e pacificação de conflitos, a MP 936, na redação do art. 8º, a um só
tempo, desestimula a negociação coletiva, facultando aos empregadores a
pactuação individual, bem como afronta diretamente o comando constitucional
que determina a obrigatoriedade da participação dos sindicatos nas
negociações coletivas e seus instrumentos normativos resultantes.
A Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo
(art. 7º, IV). À toda evidência, o dispositivo viola a autonomia negocial coletiva
agredindo, primeiramente, o sistema normativo que deve vincular todos os
Poderes Constituídos e também a Convenção nº 98 da OIT, que equivale a
norma de patamar superior ao das medidas provisórias

É importante ressaltar que a Constituição promove, ainda, o reconhecimento
das convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, XXVI), como
autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que
incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º,
caput). Portanto, em autêntico diálogo das fontes normativas, a prevalência de
acordos individuais ou de acordos coletivos depende da melhor realização da
finalidade de avanço social. Medida Provisória não pode eliminar, alterar ou
desprezar a lógica desse diálogo das fontes jurídicas, que ocorre, aliás, em
outros campos do direito.
Tal medida acaba por direcionar o trabalhador para acordos individuais sem a
adequada representação e assistência dos sindicatos profissionais, atribuindo à
parte mais fraca na relação o tensionamento da relação de trabalho.
Com isso, a suspensão temporária do contrato de trabalho deve ser objeto de
acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, com a participação
obrigatória do sindicato da categoria profissional.

Sala das Comissões, em 30 de abril de 2021.
Zé Carlos
Deputado Federal – PT/MA

MPV 1045
00379

EMENDA Nº
(à MPV nº 1045, de 2021)
Acrescente-se o seguinte § 8º ao art. 5º da Medida Provisória nº 1045, de 2021:

Art. 5º.......................................................................................
...................................................................................................
§ 8º O Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda poderá ser pago
retroativamente a fevereiro de 2021 para o empregador que, durante esse período, teve que
cessar ou reduzir as atividades de seu estabelecimento em razão de ato do poder público.

JUSTIFICAÇÃO

Ainda que seja justa e adequada a adoção do Novo Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda, sua adoção apenas a partir da edição da Medida
Provisória deixa a descoberto grande número de casos em que o empregador foi obrigado a
cerrar seu estabelecimento em virtude das demandas de isolamento advindas da segunda
onda do coronavírus.
Assim, propomos que, nesses casos, seja possível a retroação dos pagamentos,
como forma de compensação por esse tempo a descoberto.

Sala das Sessões,

Deputado Felipe Rigoni

MPV 1045

CÂMARA DOS DEPUTADOS
00380
DEPUTADA FERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 2021
Institui o Novo Programa Emergencial de Manutenção
do Emprego e da Renda que terá como base de cálculo
o valor do salário médio do empregado nos últimos três
meses 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.

EMENDA N° __________
Dê-se aos incisos II e III do caput do art. 10º a seguinte redação:
Art. 10 ...............................................................................
II - após o restabelecimento da jornada de trabalho e do salário ou do
encerramento da suspensão temporária do contrato de trabalho, por período
equivalente ao triplo do acordado para a redução ou a suspensão; e
III - no caso da empregada gestante, por período equivalente ao triplo do acordado
para a redução da jornada de trabalho e do salário ou 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.
..............................................................................................” (NR)

JUSTIFICATIVA
A Medida Provisória define que fica reconhecida a garantia provisória no emprego ao
empregado que receber o Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda tanto
durante o período acordado de redução da jornada de trabalho e do salário ou de suspensão
temporária do contrato de trabalho; como após o restabelecimento da jornada de trabalho e do
salário ou do encerramento da suspensão temporária do contrato de trabalho, por período

CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPUTADA FERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS
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 ao fim que o programa se propõe: a manutenção do
emprego e da renda.
Por conta disso, a presente emenda 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.
Por estas razões, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação desta emenda.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2021.

FERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS

MPV 1045
00381

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021
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.

EMENDA MODIFICATIVA

Modifica os incisos II e III do art. 7º da MP 1045/2021 para o seguinte texto:
Art. 7º ...
I - .........................................................................................................................
II - pactuação, conforme o disposto nos art. 11 e art. 12, por convenção
coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho;
III - a redução da jornada de trabalho e do salário somente poderá ser feita
com os seguintes percentuais:

JUSTIFICAÇÃO
Deve ser alterado o texto do Art. 7º da MP 1045.2021, que dispõe que a
redução proporcional da jornada de trabalho e de salário de seus empregados
pode ser pactuada por acordo individual escrito entre empregado e
empregador.
As relações coletivas de trabalho têm como principais atores os sindicatos de
trabalhadores e as empresas e suas representações sindicais, que
personificam as vicissitudes setoriais da economia e representam os interesses
da categoria instrumentalizados essencialmente nos acordos e convenções
coletivas de trabalho.

Por essa razão, a Constituição da República não apenas assegurou o
reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, inciso
XXVI), mas também estabeleceu a obrigatoriedade da participação dos
sindicatos nas negociações coletivas de trabalho (art. 8º VI).
Em meio à maior crise sanitária do Século XXI, o fomento à negociação
coletiva como instrumento para adoção do Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda, que dispõe sobre medidas trabalhistas
complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública e da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) é, indubitavelmente, um mecanismo que não pode ser
descartado para fins de atingimento de soluções criadas pelo estado.
É dizer que é a norma coletiva, com as duas partes negociando, quem vai
conseguir o equilíbrio necessário entre as possíveis medidas, desde a
paralisação total de uma atividade e o seu restabelecimento, com as reduções
de jornadas e salários. Pode ser a medida ideal diante da necessidade de
combate ao vírus, preservação de direitos sociais e a manutenção da
economia.
Na contramão desta via jurídica, social e econômica de autocomposição de
litígios e pacificação de conflitos, a MP 1045, na redação do art. 7º, a um só
tempo, desestimula a negociação coletiva, facultando aos empregadores a
pactuação individual, bem como afronta diretamente o comando constitucional
que determina a obrigatoriedade da participação dos sindicatos nas
negociações coletivas e seus instrumentos normativos resultantes.
A Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo
(art. 7º, IV). À toda evidência, o dispositivo viola a autonomia negocial coletiva
agredindo, primeiramente, o sistema normativo que deve vincular todos os
Poderes Constituídos e também a Convenção nº 98 da OIT, que equivale a
norma de patamar superior ao das medidas provisórias

É importante ressaltar que a Constituição promove, ainda, o reconhecimento
das convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, XXVI), como
autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que
incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º,
caput). Portanto, em autêntico diálogo das fontes normativas, a prevalência de
acordos individuais ou de acordos coletivos depende da melhor realização da
finalidade de avanço social. Medida Provisória não pode eliminar, alterar ou
desprezar a lógica desse diálogo das fontes jurídicas, que ocorre, aliás, em
outros campos do direito.

Tal medida acaba por direcionar o trabalhador para acordos individuais sem a
adequada representação e assistência dos sindicatos profissionais, atribuindo à
parte mais fraca na relação o tensionamento da relação de trabalho.
Com isso, a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário deve ser
objeto de acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, com a
participação obrigatória do sindicato da categoria profissional.
Sala das Comissões, em 30 de abril de 2021.
Zé Carlos
Deputado Federal – PT/MA

MPV 1045
00382

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021
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.

EMENDA MODIFICATIVA

Modificar o Art. 11º da MP 1045/2021 para o seguinte texto:
Art. 11. As medidas de redução de jornada de trabalho e de salário ou de
suspensão temporária de contrato de trabalho de que trata esta Medida
Provisória serão celebradas por meio de negociação coletiva, observado o
disposto no no § 1º e nos art. 7º, no art. 8º.

JUSTIFICAÇÃO

Deve ser alterado o texto do Art. 11, caput da MP 1045/2021, que dispõe sobre
a pactuação individual quanto à redução proporcional da jornada de trabalho e
de salário ou a suspensão do contrato de trabalho de seus empregados.
As relações coletivas de trabalho têm como principais atores os sindicatos de
trabalhadores e as empresas e suas representações sindicais, que
personificam as vicissitudes setoriais da economia e representam os interesses
da categoria instrumentalizados essencialmente nos acordos e convenções
coletivas de trabalho.

Por essa razão, a Constituição da República não apenas assegurou o
reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, inciso
XXVI), mas também estabeleceu a obrigatoriedade da participação dos
sindicatos nas negociações coletivas de trabalho (art. 8º VI).
Em meio à maior crise sanitária do Século XXI, o fomento à negociação
coletiva como instrumento para adoção do Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda, que dispõe sobre medidas trabalhistas
complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública e da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) é, indubitavelmente, um mecanismo que não pode ser
descartado para fins de atingimento de soluções criadas pelo estado.
É dizer que é a norma coletiva, com as duas partes negociando, quem vai
conseguir o equilíbrio necessário entre as possíveis medidas, desde a
paralisação total de uma atividade e o seu restabelecimento, com as reduções
de jornadas e salários. Pode ser a medida ideal diante da necessidade de
combate ao vírus, preservação de direitos sociais e a manutenção da
economia.
Na contramão desta via jurídica, social e econômica de autocomposição de
litígios e pacificação de conflitos, a MP 1045, na redação do art. 11º, a um só
tempo, desestimula a negociação coletiva, facultando aos empregadores a
pactuação individual, bem como afronta diretamente o comando constitucional
que determina a obrigatoriedade da participação dos sindicatos nas
negociações coletivas e seus instrumentos normativos resultantes.
A Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo
(art. 7º, IV). À toda evidência, o dispositivo viola a autonomia negocial coletiva
agredindo, primeiramente, o sistema normativo que deve vincular todos os
Poderes Constituídos e também a Convenção nº 98 da OIT, que equivale a
norma de patamar superior ao das medidas provisórias
É importante ressaltar que a Constituição promove, ainda, o reconhecimento
das convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, XXVI), como
autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que
incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º,
caput). Portanto, em autêntico diálogo das fontes normativas, a prevalência de
acordos individuais ou de acordos coletivos depende da melhor realização da
finalidade de avanço social. Medida Provisória não pode eliminar, alterar ou
desprezar a lógica desse diálogo das fontes jurídicas, que ocorre, aliás, em
outros campos do direito.
Tal medida acaba por direcionar o trabalhador para acordos individuais sem a
adequada representação e assistência dos sindicatos profissionais, atribuindo à
parte mais fraca na relação o tensionamento da relação de trabalho.

Com isso, a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário e a
suspensão de contrato de trabalho deve ser objeto de acordo coletivo ou
convenção coletiva de trabalho, com a participação obrigatória do sindicato da
categoria profissional.
O Art. 11 da MP 1045 deve, portanto, ser alterada, para que conste no seu
caput a obrigatoriedade de que as medidas de redução de jornada de trabalho
sejam celebradas por negociação coletiva.

Sala das Comissões, em 30 de abril de 2021.
Zé Carlos
Deputado Federal – PT/MA
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021
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.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o artigo 12 da MP nº 1045, de 2021.

JUSTIFICAÇÃO
Deve ser suprimido integralmente o texto do Art. 12 da MP 1045.2021, que
estabelece diferença entre o tipo de pactuação (se individual ou coletivo) na
redução proporcional da jornada e salário ou suspensão do contrato de
trabalho de empregados, dispondo que para aqueles que tenham salário igual
ou inferior a R$ 3.135,00 tal pactuação pode se dar por meio de acordo
individual ou de negociação coletiva, e quanto aos demais empregados, as
medidas referidas somente podem se dar através de convenção ou acordo
coletivo, ressalvada a redução de jornada de trabalho e de salário de vinte e
cinco por cento, prevista na alínea “a” do inciso III do caput do art. 7º, que
poderá ser pactuada por acordo individual.
Nesse contexto, e diante da absoluta impossibilidade de pactuação de redução
proporcional de jornada e salário ou mesmo suspensão do contrato de trabalho
por meio de acordo individual entre empregador e empregado, pelos motivos
que serão adiante explicitados, o art. 12 não se faz mais necessário no corpo
da presente Medida Provisória.
Isso porque as relações coletivas de trabalho têm como principais atores os
sindicatos de trabalhadores e as empresas e suas representações sindicais,
que personificam as vicissitudes setoriais da economia e representam os

interesses da categoria instrumentalizados essencialmente nos acordos e
convenções coletivas de trabalho.
Por essa razão, a Constituição da República não apenas assegurou o
reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, inciso
XXVI), mas também estabeleceu a obrigatoriedade da participação dos
sindicatos nas negociações coletivas de trabalho (art. 8º VI).
Em meio à maior crise sanitária do Século XXI, o fomento à negociação
coletiva como instrumento para adoção do Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda, que dispõe sobre medidas trabalhistas
complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública e da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) é, indubitavelmente, um mecanismo que não pode ser
descartado para fins de atingimento de soluções criadas pelo estado.
É dizer que é a norma coletiva, com as duas partes negociando, quem vai
conseguir o equilíbrio necessário entre as possíveis medidas, desde a
paralisação total de uma atividade e o seu restabelecimento, com as reduções
de jornadas e salários. Pode ser a medida ideal diante da necessidade de
combate ao vírus, preservação de direitos sociais e a manutenção da
economia.
Na contramão desta via jurídica, social e econômica de autocomposição de
litígios e pacificação de conflitos, a MP 1045, na redação do art. 12, a um só
tempo, desestimula a negociação coletiva, facultando a parte dos
empregadores a pactuação individual, bem como afronta diretamente o
comando constitucional que determina a obrigatoriedade da participação dos
sindicatos nas negociações coletivas e seus instrumentos normativos
resultantes.
A Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coleti vo
(art. 7º, IV). À toda evidência, o dispositivo viola a autonomia negocial coletiva
agredindo, primeiramente, o sistema normativo que deve vincular todos os
Poderes Constituídos e também a Convenção nº 98 da OIT, que equivale a
norma de patamar superior ao das medidas provisórias
É importante ressaltar que a Constituição promove, ainda, o reconhecimento
das convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, XXVI), como
autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que
incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º,
caput). Portanto, em autêntico diálogo das fontes normativas, a prevalência de
acordos individuais ou de acordos coletivos depende da melhor realização da
finalidade de avanço social. Medida Provisória não pode eliminar, alterar ou
desprezar a lógica desse diálogo das fontes jurídicas, que ocorre, aliás, em
outros campos do direito.

Tal medida acaba por direcionar o trabalhador para acordos individuais sem a
adequada representação e assistência dos sindicatos profissionais, atribuindo à
parte mais fraca na relação o tensionamento da relação de trabalho.
Com isso, a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário deve ser
objeto de acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, com a
participação obrigatória do sindicato da categoria profissional.
A razão da supressão integral do artigo, além dos pontos mencionados, é a
discriminação existente entre trabalhadores, a depender de seus salários.
A Constituição determina aos Poderes a promoção do bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação (art. 3º, IV), por isso, não se pode, absolutamente, diferenciar os
trabalhadores e as trabalhadoras, em termos de proteção jurídica, pelo critério
do valor do salário, sendo proibida diferença de salários, de exercício de
funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil
(art. 7º, XXX). Diferenciar os trabalhadores e as trabalhadoras, para permitir
acordo individual, negando a necessidade de negociação coletiva, acaso
recebam remuneração considerada superior e tenham curso superior, é negar
a força normativa da Constituição e do Direito do Trabalho. A proteção jurídica
social trabalhista, como outras proteções jurídicas, é universal, e não depende
do valor do salário dos cidadãos.
O art. 12 da Medida Provisória nº 1045/2021, então, deve integralmente
suprimido.
Sala das Comissões, em 30 de abril de 2021.
Zé Carlos
Deputado Federal – PT/MA
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045, DE 27 DE ABRIL DE 2021

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.

EMENDA MODIFICATIVA

Modificar o art. 6º da MP 1.045/2020 para inserir o seguinte parágrafo:
Art. 6º 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, nos termos do disposto no art. 5º da Lei nº
7.998, de 1990, observadas as seguintes disposições:
(...)
§ 6º Será garantido o pagamento do Benefício Emergencial de
Preservação do Emprego e da Renda para a trabalhadora ou trabalhador
com deficiência em valor mínimo equivalente a Benefício de Prestação
Continuada, previsto no art. 21-A da Lei n. 8742/1993.

JUSTIFICAÇÃO
A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi
incorporada ao sistema jurídico pátrio com força de emenda constitucional, pelo
rito do art. 5º, § 3º da Constituição da República, e dela decorre todo o
arcabouço protetivo indispensável ao desenvolvimento das potencialidades
da pessoa com deficiência, centrado nos princípios da igualdade e da nãodiscriminação, devendo promover o “respeito pela diferença e pela aceitação
das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e da
humanidade” (art. 3, alínea “d” da Convenção).

Um dos princípios decorrentes dos compromissos assumidos com a
integração da Convenção ao ordenamento jurídico é o da necessária
participação e consulta das entidades e organizações de defesa das pessoas
com deficiência, que concretiza o item “c” do art. 3 da Convenção: plena e
efetiva participação e inclusão na sociedade. Qualquer proposta tendente a
afetar os direitos das pessoas com deficiência, portanto, deve,
necessariamente, ser debatida em espaços que garantam a efetiva
participação constitucionalmente garantida.
Outro princípio da Convenção é o da progressividade dos direitos
garantidos às pessoas com deficiência, ou seja, da vedação de retrocesso,
conforme art. 4 item 2 da Convenção:
Em relação aos direitos econômicos, sociais e culturais, cada Estado
Parte se compromete a tomar medidas, tanto quanto permitirem os
recursos disponíveis e, quando necessário, no âmbito da cooperação
internacional, a fim de assegurar progressivamente o pleno exercício
desses direitos, sem prejuízo das obrigações contidas na presente
Convenção que forem imediatamente aplicáveis de acordo com o
direito internacional.
A Constituição da República, de 1988, por sua vez, em seus princípios
e regras essenciais, estabelece enfática direção normativa antidiscriminatória.
Ao fixar como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a
dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), a Constituição destaca, entre os
objetivos da República, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, IV) e,
em relação ao trabalhador pessoa com deficiência, há expressa proteção
constitucional, no artigo 7º, XXXI, que estabelece a “proibição de qualquer
discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador
portador de deficiência”.
A par de tais premissas, o Estado brasileiro, ao promulgar a Convenção
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, por meio do Decreto n.
6.949/2009, assumiu o compromisso de adotar todas as medidas com o
escopo de "promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de
todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas
com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente.”
Ainda, de acordo com o artigo 1º do supracitado diploma, alíneas “b” e
“e”, o Estado signatário deverá adotar “todas as medidas necessárias, inclusive
legislativas, para modificar ou revogar leis, regulamentos, costumes e práticas
vigentes, que constituírem discriminação contra pessoas com deficiência” e,
ainda, “tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação

baseada em deficiência, por parte de qualquer pessoa, organização ou
empresa privada”.
Por seu turno, o artigo 4º estabelece que:
Não haverá nenhuma restrição ou derrogação de qualquer dos direitos
humanos e liberdades fundamentais reconhecidos ou vigentes em
qualquer Estado Parte da presente Convenção, em conformidade com
leis, convenções, regulamentos ou costumes, sob a alegação de que a
presente Convenção não reconhece tais direitos e liberdades ou que os
reconhece em menor grau.
O Estado brasileiro comprometeu-se, portanto, com a garantia da
universalidade, da indivisibilidade de todos os direitos humanos e liberdades
fundamentais, da não discriminação, da responsabilidade e do
comprometimento da sociedade na promoção de todos os direitos
reconhecidos para as pessoas com deficiência.
No mais, em se tratando de direito ao trabalho, a Convenção é
manifesta ao afirmar que:
Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência
ao trabalho, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas,
abrangendo o direito à oportunidade de se manter com um trabalho de
sua livre escolha ou aceitação e, igualmente, em ambiente de trabalho
inclusivo e acessível.

No plano infraconstitucional, a Lei n° 13.146/2015, o artigo 10, parágrafo
único, estabelece o dever de o poder público garantir a dignidade da pessoa
com deficiência ao longo de toda a vida, acentuando que em situações de
risco, emergência ou estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência
será considerada vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para sua
proteção e segurança.
Ciente das inúmeras barreiras sociais com que se depara a pessoa com
deficiência para sua inclusão no mercado de trabalho, o art. 21-A da Lei nº
12.470/2011 prevê a suspensão do benefício de prestação continuada quando
a pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na condição
de microempreendedor individual, que, diante da ruptura contratual e término
do prazo do seguro desemprego, deverá ser continuado sem necessidade de
realização de perícia médica ou reavaliação da deficiência e do grau de
incapacidade:

Art. 21-A. O benefício de prestação continuada será suspenso pelo órgão
concedente quando a pessoa com deficiência exercer atividade
remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual.
§ 1o Extinta a relação trabalhista ou a atividade empreendedora de que
trata o caput deste artigo e, quando for o caso, encerrado o prazo de
pagamento do seguro-desemprego e não tendo o beneficiário adquirido
direito a qualquer benefício previdenciário, poderá ser requerida a
continuidade do pagamento do benefício suspenso, sem necessidade de
realização de perícia médica ou reavaliação da deficiência e do grau de
incapacidade para esse fim, respeitado o período de revisão previsto no
caput do art. 21.
As alterações propostas, em suma, aprofundam a vulnerabilidade e
afrontam as obrigações assumidas pelo Brasil ao ratificar a Convenção
Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, ao desrespeitar os
princípios dessa mesma Convenção, que tem status de norma constitucional e
atentar contra a proteção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho,
cuja garantia cabe ao Estado, enquanto promotor de políticas públicas de
trabalho e emprego, conforme especifica a LBI: Art. 35. É finalidade primordial
das políticas públicas de trabalho e emprego promover e garantir condições de
acesso e de permanência da pessoa com deficiência no campo de trabalho.
De modo que a previsão do art. 21-A da Lei n. 8742/1993 deve ser
utilizada como patamar mínimo de remuneração da pessoa com deficiência
trabalhadora, necessitando de acrescer um parágrafo ao art. 6º da MP
1045/2021.

Sala das Comissões, em 30 de abril de 2021.
Zé Carlos
Deputado Federal – PT/MA

MPV 1045
00385

EMENDA Nº
- PLEN
(à MPV nº 1.045, de 2021)
Dê-se ao caput do artigo 2º da MP nº 1.045, de 2021, a seguinte redação:

“Art. 2º Fica instituído o Novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e
da Renda, pelo prazo de cento e oitenta dias, contado da data de publicação desta
Medida Provisória, com os seguintes objetivos:
...............................................................................
...............................................................................

..................................................................”

JUSTIFICAÇÃO

A redação original da MPV nº 1.045, de 2021, estabelece o prazo inicial do Novo
Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda em 120 dias. Consideramos este
prazo insuficiente diante da crise sanitária e econômica que atravessamos.
Ao final de 2020, este Parlamento cobrou enfaticamente que o governo federal
prorrogasse o estado de calamidade, para que as regras fiscais continuassem suspensas e
houvesse continuidade em programas como o auxílio emergencial, o Pronampe e o BEM. No
entanto, o governo não teve o senso de urgência necessário, não prorrogou o estado de
calamidade e, por sua irresponsabilidade, esses programas deixaram de ser executados
praticamente em todo o primeiro quadrimestre de 2021, causando falência de empresas,
desemprego e fome a milhões de brasileiros.
Diante deste quadro, não podemos esperar por uma possível prorrogação do Novo BEM
por parte do governo federal, correndo o risco que sua falta de sensibilidade implique em nova
onda de elevação do desemprego. Portanto, cabe a este Parlamento, desde já, estabelecer um
prazo mínimo de 180 dias para o novo BEM, que é o objetivo da presente emenda. Deste modo,

espero contar com o apoio de todos os pares para a sua aprovação.
Sala das Sessões,
Senador Paulo Rocha
(PT-PA)

MPV 1045
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Christino Áureo – (PP/RJ)
MEDIDA PROVISÓRIA nº 1.045, de 27 de abril de 2021
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.

EMENDA ADITIVA
(Do Sr. Christino Áureo)

Art. 1º Inclua-se na Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de
2021 o seguinte dispositivo para alterar os §6º e §7º do artigo 1º
da Lei nº 11.053 de 29 de dezembro de 2004, para definir o
momento da opção pelo regime de tributação dos benefícios ou
resgates de planos de benefícios de caráter previdenciário das

entidades de previdência complementar
seguradoras, com a seguinte redação:

e das sociedades

................................................................................................................

Art. 1º É facultada aos participantes que ingressarem a partir de 1º
de janeiro de 2005 em planos de benefícios de caráter
previdenciário, estruturados nas modalidades de contribuição
definida ou contribuição variável, das entidades de previdência
complementar e das sociedades seguradoras, a opção por regime de
tributação no qual os valores pagos aos próprios participantes ou aos
assistidos, a título de benefícios ou resgates de valores acumulados,
sujeitam-se à incidência de imposto de renda na fonte às seguintes
alíquotas: (redação atual)
I - 35% (trinta e cinco por cento), para recursos com prazo de
acumulação inferior ou igual a 2 (dois) anos;
II - 30% (trinta por cento), para recursos com prazo de
acumulação superior a 2 (dois) anos e inferior ou igual a 4 (quatro)
anos;
III - 25% (vinte e cinco por cento), para recursos com prazo de
acumulação superior a 4 (quatro) anos e inferior ou igual a 6 (seis)
anos;
IV - 20% (vinte por cento), para recursos com prazo de
acumulação superior a 6 (seis) anos e inferior ou igual a 8 (oito)
anos;
V - 15% (quinze por cento), para recursos com prazo de
acumulação superior a 8 (oito) anos e inferior ou igual a 10 (dez)
anos; e
VI - 10% (dez por cento), para recursos com prazo de
acumulação superior a 10 (dez) anos.
§ 1º O disposto neste artigo aplica-se:

I - aos quotistas que ingressarem em Fundo de Aposentadoria
Programada Individual - FAPI a partir de 1º de janeiro de 2005;
II - aos segurados que ingressarem a partir de 1º de janeiro de
2005 em planos de seguro de vida com cláusula de cobertura por
sobrevivência em relação aos rendimentos recebidos a qualquer
título pelo beneficiário.
§ 2º O imposto de renda retido na fonte de que trata o caput
deste artigo será definitivo.
§ 3º Para fins do disposto neste artigo, prazo de acumulação é o
tempo decorrido entre o aporte de recursos no plano de benefícios
mantido por entidade de previdência complementar, por sociedade
seguradora ou em FAPI e o pagamento relativo ao resgate ou ao
benefício, calculado na forma a ser disciplinada em ato conjunto da
Secretaria da Receita Federal e do respectivo órgão fiscalizador das
entidades de previdência complementar, sociedades seguradoras e
FAPI, considerando-se o tempo de permanência, a forma e o prazo
de recebimento e os valores aportados.
§ 4º Nos casos de portabilidade de recursos e de transferência
de participantes e respectivas reservas entre planos de benefícios de
que trata o caput deste artigo, o prazo de acumulação do
participante que, no plano originário, tenha optado pelo regime de
tributação previsto neste artigo será computado no plano receptor.
§ 5º As opções de que tratam o caput e o § 1º deste artigo serão
exercidas pelos participantes e comunicadas pelas entidades de
previdência complementar, sociedades seguradoras e pelos
administradores de FAPI à Secretaria da Receita Federal na forma
por ela disciplinada.

................................................................................................................
(...)
“§ 6º - As opções mencionadas no § 5º deste artigo deverão ser
exercidas até a data de concessão do benefício, ou da primeira

solicitação de resgate da reserva, aquela que ocorrer primeiro, nos
planos de benefícios operados por entidade de previdência
complementar, por sociedade seguradora ou em FAPI e serão
irretratáveis, mesmo nas hipóteses de portabilidade de recursos e
de transferência de participantes e respectivas reservas.” (NR)
§7º - Para o participante, segurado ou quotista que houver
ingressado no plano de benefícios até o dia 30 de novembro de
2005, a opção de que trata o § 6º deste artigo, deverá ser feita até a
data de concessão do benefício, ou da primeira solicitação de
resgate da reserva, aquela que ocorrer primeiro.
(NR)

JUSTIFICATIVA

A presente Emenda Aditiva à Medida Provisória 1.045 de 27 de
abril de 2021 tem por objeto alterar os §6º e §7º do artigo 1º da Lei
nº 11.053 de 29 de dezembro de 2004, para definir o momento de
opção pelo regime de tributação dos benefícios ou resgates de planos
de benefícios de caráter previdenciário das entidades de previdência
complementar e das sociedades seguradoras, em complementação
ao texto originário apresentado ao Parlamento.
Conforme legislação vigente, existem duas opções de regimes de
tributações para escolha do participante de um plano de previdência
fechado. São conhecidos como: Regime de tributação Progressivo
Compensável e o Regime de tributação Regressivo definitivo.
No regime de tributação Progressivo Compensável, o participante,
conforme art. 3º da lei 11.053/2004, os resgates, parciais ou totais
de recursos acumulados relativos a participantes dos planos
mencionados no art. 1º desta Lei que não tenham efetuado a opção
nele mencionada, sujeitam-se à incidência de imposto de renda na
fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), como antecipação do
devido na declaração de ajuste da pessoa física, calculado sobre:

I - os valores de resgate, no caso de planos de previdência, inclusive
FAPI;
II - os rendimentos, no caso de seguro de vida com cláusula de
cobertura por sobrevivência.
Já no Regime de Tributação Regressiva Definitivos, os valores pagos
aos próprios participantes ou aos assistidos, a título de benefícios ou
resgates de valores acumulados, sujeitam-se à incidência de imposto
de renda na fonte às seguintes alíquotas:
I - 35% (trinta e cinco por cento), para recursos com prazo de
acumulação inferior ou igual a 2 (dois) anos;
II - 30% (trinta por cento), para recursos com prazo de acumulação
superior a 2 (dois) anos e inferior ou igual a 4 (quatro) anos;
III - 25% (vinte e cinco por cento), para recursos com prazo de
acumulação superior a 4 (quatro) anos e inferior ou igual a 6 (seis)
anos;
IV - 20% (vinte por cento), para recursos com prazo de acumulação
superior a 6 (seis) anos e inferior ou igual a 8 (oito) anos;
V - 15% (quinze por cento), para recursos com prazo de acumulação
superior a 8 (oito) anos e inferior ou igual a 10 (dez) anos; e
VI - 10% (dez por cento), para recursos com prazo de acumulação
superior a 10 (dez) anos.
Ao adquirir um Plano de Benefícios de caráter previdenciário, o
cidadão precisa optar por qual deve ser o Regime de Tributação até o
último dia útil do mês subsequente à adesão ao plano de
previdência, momento em que o cidadão dificilmente tem como
tomar tal decisão.
A aquisição de planos de benefícios de caráter previdenciário,
geralmente acontece, ou deveria ocorrer, numa fase bastante precoce
da vida profissional do cidadão, onde é impossível prever como será
a oscilação dos seus rendimentos durante sua jornada profissional,

bem como quão duradoura ela será, situações que impossibilitam
uma escolha segura sobre qual regime de tributação mais adequado
a escolher.
O procedimento determinante da contribuição mensal necessária
para os próximos anos deve ser reavaliado periodicamente ao longo
dos anos, sempre que um evento de vida ocorrer. Estes eventos estão
relacionados ao seu casamento – ou então, divórcio – nascimento ou
emancipação de filhos, entre outros. Ao pensar em contratar um
plano de previdência, deve-se ter em mente qual deverá ser seu
benefício na data de aposentadoria e para isso temos que prever
grande parte dos acontecimentos futuros, tais como, renda mensal,
patrimônio estimado, número de filhos, padrão de vida futuro, entre
outros.
Também é possível perceber que na fase de contribuição (acúmulo
de reserva), o participante não está fazendo uso dos recursos, sendo
incabível a determinação do regime de tributação antes mesmo do
gozo do benefício e/ou do resgate da sua reserva, objeto da
tributação.
Outro ponto relevante, é que tomar tal decisão no início do processo
de acumulação não traz nenhum ganho para as partes, cidadão e
Receita Federal.
O cidadão não tem como avaliar como será sua carreira profissional,
como serão seus rendimentos e como e quando se dará,
efetivamente, o resgate ou início do recebimento dos benefícios, o
que será determinante para uma melhor escolha de regime
tributário.
Para a Receita Federal também é impossível fazer qualquer
planejamento orçamentário ou avaliar perspectivas de receita, uma
vez que não tem como saber o momento da definição de resgate ou
de início de recebimento de benefício por parte do contribuinte,
tornando inócua tal opção no início do período de acumulação, pois
a tributação efetiva ocorrerá apenas no resgate ou recebimento de
benefícios.

Assim, é imprescindível a imediata correção/alteração da legislação,
a fim de garantir que o trabalhador e participante de plano de
benefícios de caráter previdenciário escolha o regime de tributação
no momento em que, de fato for utilizar os recursos, seja no resgate
ou na transformação de sua reserva em benefício.
A presente proposição tem, portanto, a preocupação de facilitar a
decisão dos participantes, não apenas quando decidirem fazer uso de
seus valores acumulados em face de contingências, mas também no
modo como seus recursos serão tributados quando do efetivo gozo
do benefício, proporcionando-lhes melhores chances de destinar
seus próprios recursos. Além disso, caso os participantes não
tenham realizado a opção pelo regime tributário, a lei permitirá aos
assistidos ou seus representantes legais que também possam fazê-la,
desde que satisfeitos os requisitos necessários à obtenção do
benefício.
Importante reforçar que essa proposição não fere os princípios da
Lei nº 11.053, de 2004, pois os incentivos à acumulação de poupança
em um prazo mais longo continuam dados e disponíveis ao livre
arbítrio do cidadão.
Por fim ao solicitar o apoio dos meus ilustre pares, para a aprovação
desta EMENDA ADITIVA à MP 1.045/2021, com reforço no
entendimento que, uma vez acolhida, estaremos disponibilizando os
meios apropriados na definição do momento de opção pelo regime
de tributação dos benefícios ou resgates de planos de benefícios de
caráter previdenciário das entidades de previdência complementar e
das sociedades seguradoras, que são questões determinantes para o
futuro de milhares de brasileiros quando da definição dos caminhos
a adotados quando da aposentadoria.
Sala da Comissão, em 30 de abril de 2021.
Deputado Christino Áureo
PP/RJ
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00387

Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021

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.

EMEND A MOD IFIC ATIVA Nº

Modifique-se a redação dos artigos 6º e 9º da Medida Provisória nº 1.045, de 2021:

Art. 6º O valor do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda terá
como base de cálculo o valor médio dos últimos três salários pagos ao empregado,
observadas as seguintes disposições:
I. Na hipótese de redução proporcional de jornada e salário, o benefício será computado a
partir das seguintes faixas salariais e montantes compensatórios da diminuição de renda
líquida:
a) Até 3 salários-mínimos, o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda
corresponderá a 100% da renda líquida reduzida;
b) De 3,01 salários-mínimos até 4 salários-mínimos, 95% renda líquida reduzida;
c) De 4,01 salários-mínimos até 5 salários-mínimos, 90% da renda líquida reduzida;
d) De 5,01 salários-mínimos até teto do Regime Geral de Previdência Social, 80% da renda
líquida reduzida;
e) Acima do teto do Regime Geral de Previdência Social, valor fixo de:
i) para redução de jornada de 30%, R$870,05;
ii) para redução de jornada de 50%: R$1.740,10;

iii) para redução de jornada de 70%: R$ 2.436,14
II. Na hipótese de suspensão temporária do contrato de trabalho, o benefício terá valor
mensal equivalente a 100% (cem por cento) do valor médio dos últimos três salários pagos
ao trabalhador até o limite de 3 salários-mínimos.
§ 1º No caso de suspensão temporária do contrato de trabalho de pessoas com salários
superiores a 3 salários-mínimos, a diferença entre o valor do Benefício Emergencial de
Preservação do Emprego e da Renda e o limite de R$ 6.101,06 deverá ser complementada
pelo empregador por meio de abono, vale-alimentação ou outros tipos de benefício
negociados com as representações sindicais.
§ 2º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda será pago ao
empregado independentemente de:
I. cumprimento de qualquer período aquisitivo;
II. natureza e modalidade do contrato de trabalho;
III. tempo de vínculo empregatício; e
IV. número de salários recebidos.
§ 3º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda não será devido ao
empregado que esteja:
I. ocupando cargo ou emprego público, cargo em comissão de livre nomeação e
exoneração ou titular de mandato eletivo; ou
II. 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.
§ 4º O empregado com mais de um vínculo formal de emprego poderá receber
cumulativamente um Benefício Emergencial de Preservação 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, observado os limites do valor previsto no
programa.

§ 5º Nos casos em que o cálculo do benefício emergencial resultar em valores decimais, o
valor a ser pago deverá ser arredondado para a unidade inteira imediatamente superior.
................................................
Seção V
D as disposições comuns às medidas do Programa Emergencial de Manutenção do Empreg o
e da Renda
Art. 9º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda deverá ser
complementado com o pagamento, pelo empregador, de ajuda compensatória mensal,
em decorrência da redução de jornada de trabalho e de salário ou da suspensão
temporária de contrato de trabalho de que trata esta Medida Provisória, até o teto de R$
6.101,06, se outro valor mais benéfico não for estipulado em norma coletiva.
§ 1º A ajuda compensatória mensal de que trata o caput:
I. deverá complementar o valor líquido recebido pelo trabalhador superior aos três
salários-mínimos até o limite de R$ 6.101,06, por meio de abono, vale-alimentação ou
refeição, ou demais benefícios negociados em acordo coletivo ou convenção coletiva de
trabalho;
II. terá natureza indenizatória;
III. não integrará a base de cálculo do imposto sobre a renda retido na fonte ou da
declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda da pessoa física do empregado;
IV. não integrará a base de cálculo da contribuição previdenciária e dos demais tributos
incidentes sobre a folha de salários;
V. não integrará a base de cálculo do valor devido ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS, instituído pela Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e pela Lei
Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015; e
VI. 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.
§ 2º Na hipótese de redução proporcional de jornada e de salário, a ajuda compensatória
prevista no caput não integrará o salário devido pelo empregador e observará o disposto
no § 1º.

§ 3º Ao empregador inscrito no programa e que observe as regras desta medida provisória
na preservação de emprego e renda, será concedida linha de crédito especial e subsidiada,
para manutenção e incremento da folha de pagamento de salários, seja no período de
ausência de funcionamento ou parcial funcionamento da atividade econômica, seja no
período de retomada das atividades após o fim da calamidade pública, conforme
regramento a ser definido pelo Ministério da Economia e com recursos do Tesouro
Nacional.

JUSTIFIC AÇ ÃO

A crise sanitária mundial impõe desafios para toda a sociedade brasileira, mas a capacidade
de combater a Covid-19 e os efeitos decorrentes da pandemia e de seu enfrentamento variam
conforme o estrato social e econômico da população. Por isso, é imprescindível as medidas
governamentais tomem em conta a realidade nacional e se orientem pelo objetivo fundamental da
República de reduzir a desigualdade social. Desse modo, propõe-se que o critério de fixação do
Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda seja variável conforme o rendimento
mensal do trabalhador e da trabalhadora afetada pela redução da jornada e salário ou suspensão do
contrato de trabalho, de modo que os ônus da crise sanitária sejam suportados solidária e
equanimemente por toda a sociedade.
Analisando as políticas de preservação de empregos e renda em vários países Europeus, entre
as medidas de enfrentamento dos impactos negativos do isolamento social, que é necessário para o
combate ao Covid-19, destaca-se a garantia de remuneração integral ou quase integral. Essa
proteção é mais efetiva do que a proposta no Brasil pela MP 1.045/2021, especialmente tendo em
vista o poder aquisitivo dos salários nacionais, a rede de serviços públicos mais estruturadas, o
menor peso de tarifas de energia elétrica, água e telefone e de despesas de transporte no
rendimento das pessoas que trabalham. Por isso, cabe discutir a elevação da taxa de reposição no
programa brasileiro.
Em estudo divulgado recentemente pela Fundação Hans Boeckler, da Alemanha, de 15 países
europeus, quatro pagam 100% do salário perdido. Na Suécia, varia de 92,5% a 96%, em quatro
países é de 80%, em três é de 70%, em Portugal, de 66,6% e na Alemanha, de 60% ou 67%. Em
contraste, no Brasil, a proposta apresentada no texto original da MP 936/2020 apresenta taxa de
reposição se aproxima dos patamares desses países apenas para menores.

Aqui no Brasil, os salários são claramente menores do que os menores salários europeus e
não asseguram, em seus valores integrais, padrão de vida satisfatório para a população brasileira. O
valor do salário mínimo necessário, conforme cálculo do DIEESE está em R$ 4.483,020.
Nesse sentido, para garantir a proteção adequada aos trabalhadores e às trabalhadoras
brasileiras, propomos a readequação dos valores pagos a título de Benefício Emergencial de
Preservação do Emprego e da Renda apresentada na presente emenda.

Sala da Comissão, em

D ep. C arlos Veras
PT/PE

de

de 2021.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
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DEPUTADA FERNANDA MELCHIONNA
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 2021
Institui o Novo Programa Emergencial de Manutenção
do Emprego e da Renda que terá como base de cálculo
o valor do salário médio do empregado nos últimos três
meses 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.

EMENDA N° __________
Acrescente-se o inciso IV no parágrafo 1º do artigo 6º da Medida Provisória nº 1.045,
de 2021, com a seguinte redação:
IV – natureza e modalidade do vínculo empregatício.
JUSTIFICAÇÃO

A inclusão de inciso visa explicitar o âmbito de aplicação do Benefício Emergencial de
Preservação do Emprego e da Renda, garantindo renda para todas as pessoas que, em função da
crise emergencial sanitária, tiveram redução de jornada e salarial ou suspensão do contrato de
trabalho. Como, por exemplo, aquelas pessoas contratadas sob a modalidade de prazo determinado
e os empregados e empregadas domésticas.
Por estas razões, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação desta emenda.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2021.

FERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS

MPV 1045

CÂMARA DOS DEPUTADOS
00389
DEPUTADA FERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 2021
Institui o Novo Programa Emergencial de Manutenção
do Emprego e da Renda que terá como base de cálculo
o valor do salário médio do empregado nos últimos três
meses 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.

EMENDA N° __________
Dê-se ao inciso I do parágrafo 1º do artigo 9º da Medida Provisória nº 1.045 a seguinte redação:
I - deverá ter o valor definido em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho,
observado o artigo 11;

JUSTIFICAÇÃO

A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de
trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que
incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º, caput), bem como
dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na negociação coletiva, conforme art.
8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º, IV).
Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos ditames da
Constituição Federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva, uma vez que a previsão de
acordos individuais viola a autonomia negocial coletiva agredindo, primeiro, o sistema normativo
que deve vincular todos os Poderes Constituídos e, segundo, a Convenção nº 98 da OIT, que
equivale a norma de patamar superior ao das medidas provisórias.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPUTADA FERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS
Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando atualmente, não
justifica a edição de normas que vão de encontro ao disposto na Constituição Federal, acarretando
insegurança jurídica para os empregadores que adotarem as medidas propostas e prejuízos ao
obreiro, parte hipossuficiente da relação de emprego.
Por estas razões, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação desta emenda.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2021.

FERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS

MPV 1045

CÂMARA DOS DEPUTADOS
00390
DEPUTADA FERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 2021
Institui o Novo Programa Emergencial de Manutenção
do Emprego e da Renda que terá como base de cálculo
o valor do salário médio do empregado nos últimos três
meses 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.

EMENDA N° __________
Suprima-se o artigo 17 da MP nº 1.045/2021.
JUSTIFICAÇÃO
Prever a compensação automática de valores pagos indevidamente com eventuais
parcelas devidas de Benefício Emergencial referentes ao mesmo acordo ou a acordos diversos ou
com futuras parcelas de abono salarial ou de seguro-desemprego prejudica o trabalhador, por erro
do empregador ou do governo federal.
Por estas razões, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação desta emenda.
Sala das Comissões, 30 de abril de 2021.
FERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS

MPV 1045

CÂMARA DOS DEPUTADOS
00391
DEPUTADA FERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 2021
Institui o Novo Programa Emergencial de Manutenção
do Emprego e da Renda que terá como base de cálculo
o valor do salário médio do empregado nos últimos três
meses 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.

EMENDA N° __________
Dê-se o parágrafo 4º do artigo 23 da MP nº 1.045 a seguinte redação:
§ 4º Caso os recursos relativos ao benefício emergencial de que trata o art. 5º,
creditados nos termos do disposto no § 2º, não sejam movimentados no prazo de cento
e oitenta dias, contado da data do depósito, o Ministério da Economia notificará o
empregador, que terá prazo de trinta dias para justificar a não movimentação e a
situação do trabalhador.
JUSTIFICAÇÃO
Prever que os recursos relativos ao benefício emergencial creditados, mas não
movimentados pelo trabalhador no prazo de cento e oitenta dias, contado da data do depósito,
retornem para a União é prejudicial ao trabalhador que esteja impossibilitado de sacar os valores e
mesmo sua família, em caso de seu falecimento.
Sala das Comissões, 30 de abril de 2021.
FERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS

MPV 1045

CÂMARA DOS DEPUTADOS
00392
DEPUTADA FERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 2021
Institui o Novo Programa Emergencial de Manutenção
do Emprego e da Renda que terá como base de cálculo
o valor do salário médio do empregado nos últimos três
meses 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.

EMENDA SUBSTITUTIVA PARCIAL Nº

2021

Modifique-se a MP nº 1.045 nos seguintes artigos:
“Os Artigos 7º, 8º, 9º e 12, da Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021 passam a ter
a seguinte redação:
Art. 7º ....................
I - .........................
II - pactuação, conforme o disposto nos art. 11 e art. 12, por convenção coletiva de
trabalho ou acordo coletivo de trabalho; e
III - na pactuação por convenção ou acordo coletivo, a redução da jornada de
trabalho e do salário somente poderá ser feita com os seguintes percentuais:
Art. 8º................…
§ 1º A suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada, conforme o
disposto nos art. 11 e art. 12, por convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo
de trabalho
§ 2º (suprimir integralmente)
Art. 9º .................................…
§ 1º A ajuda compensatória mensal de que trata o caput:

CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPUTADA FERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS
I - deverá ter o valor definido em negociação coletiva,
Art. 12. As medidas de que trata o art. 3º serão implementadas por meio de
negociação coletiva de trabalho aos empregados:
I - ……………….
II - ………………
§ 1º Para os empregados que não se enquadrem no disposto no caput, as medidas de
que trata o art. 3º somente poderão ser estabelecidas por convenção coletiva ou
acordo coletivo de trabalho, inclusive nos seguintes casos:
I - .................…
II - .................…
§ 2º Para os empregados que se encontrem em gozo do benefício de aposentadoria, a
implementação das medidas de redução proporcional de jornada de trabalho e de
salário ou suspensão temporária do contrato de trabalho por convenção ou acordo
coletivo nas seguintes condições:
I .....................…
II - ...................…
§ 3º Os atos necessários à pactuação das convenções e acordos coletivos de que trata
este artigo poderão ser realizados por meios físicos ou eletrônicos.
...…
Suprima-se os seguintes artigos e parágrafos da Medida Provisória nº 1.045, de
27 de abril de 2021:
Art. 8º ...................
§ 1º ......................
§ 2º (suprimir integralmente)
Art. 12. .....................
3º Os atos necessários à pactuação das convenções e acordos coletivos de que trata
este artigo poderão ser realizados por meios físicos ou eletrônicos.
§ 4º (suprimir integralmente).
§ 5º (suprimir integralmente)
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I (suprimir integralmente)
II – (suprimir integralmente)
§ 6º (suprimir integralmente)

Acrescente-se o art. 23-A ao texto da Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril
de 2021:
Art. 23-A. O art. 477 da CLT passa a ter a seguinte redação:
“Art. 477. ..........................
§ 1º - O pedido de demissão ou recibo de quitação de rescisão, do contrato de
trabalho, só será válido quando feito com a assistência do respectivo Sindicato.”

JUSTIFICAÇÃO
A modificação nos artigos da MP nº 1.045/2021 prestigia a negociação coletiva e a
participação dos sindicatos em momento essencial de defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras
durante a pandemia.
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de
trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que
incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º, caput), bem como
dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na negociação coletiva, conforme art.
8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º, IV).
Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos ditames da
Constituição Federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva, uma vez que a previsão de
acordos individuais viola a autonomia negocial coletiva agredindo, primeiro, o sistema normativo
que deve vincular todos os Poderes Constituídos e, segundo a Convenção nº 98 da OIT, que
equivale a norma de patamar superior ao das medidas provisórias.
Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando atualmente, não
justifica a edição de normas que vão de encontro ao disposto na Constituição federal, acarretando
insegurança jurídica para os empregadores que adotarem as medidas propostas e prejuízos ao
obreiro, parte hipossuficiente da relação de emprego.
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Sala das Comissões, 30 de abril de 2021.
FERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 2021
Institui o Novo Programa Emergencial de Manutenção
do Emprego e da Renda que terá como base de cálculo
o valor do salário médio do empregado nos últimos três
meses 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.

EMENDA N° __________
Dê-se ao art. 6º a seguinte redação:
Art. 6º O valor do Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda
terá como base de cálculo o valor do salário médio do empregado nos últimos três
meses, observadas as seguintes disposições:
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; e
II - na hipótese de suspensão temporária do contrato de trabalho, terá valor
mensal:
a) equivalente a cem por cento do valor do salário médio do empregado nos
últimos três meses, na hipótese prevista no caput do art. 8º; ou
b) equivalente a setenta por cento do valor do salário médio do empregado nos
últimos três meses, na hipótese prevista no § 6º do art. 8º.
§ 1º O Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda será pago
ao empregado independentemente do:
I - cumprimento de qualquer período aquisitivo;
II - tempo de vínculo empregatício; e
III - número de salários recebidos
§ 2º O Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda não será
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devido ao empregado que esteja ocupando cargo ou emprego público ou cargo em
comissão de livre nomeação e exoneração ou seja titular de mandato eletivo
§ 3º 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.
§ 4º Nos casos em que o cálculo do Benefício Emergencial de Manutenção do
Emprego e da Renda resultar em valores decimais, o valor a ser pago deverá ser
arredondado para a unidade inteira imediatamente superior.
§ 5º O empregado com contrato de trabalho intermitente a que se refere o § 3º do
art. 443 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1943, não faz jus ao Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego
e da Renda.

JUSTIFICATIVA
A Medida Provisória define o seguro-desemprego como a base de cálculo do Benefício
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (custeado pelo governo federal). É justamente
este dispositivo que implica na redução da renda do trabalhador, que não raramente terá perdas
mensais próximas de 30% em relação ao salário habitual a depender da remuneração. Isso acontece
porque as parcelas do seguro-desemprego são substancialmente menores do que os salários. Em
2021, por exemplo, o valor máximo das parcelas passou a ser de R$ 1.911,84 e o mínimo de R$
1.100. Já a regra de cálculo do seguro-desemprego reduz o salário médio em pelo menos 20%,
tendo como piso o salário mínimo.
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 esta emenda promove.
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Por estas razões, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação desta emenda.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2021.

FERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS
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DEPUTADA FERNANDA MELCHIONNA
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 2021
Institui o Novo Programa Emergencial de Manutenção
do Emprego e da Renda que terá como base de cálculo
o valor do salário médio do empregado nos últimos três
meses 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.

EMENDA N° __________
Inclua-se onde couber:
“Art. XX - O órgão competente deverá regulamentar os dispositivos da Lei nº
14.128 de março de 2021 que se referem à compensação financeira a ser paga pela
União aos profissionais e trabalhadores de saúde no prazo de 15 (quinze) dias
após a data de publicação desta lei.
JUSTIFICATIVA
Originária do PL 1.826/2020, de autoria dos deputados Reginaldo Lopes (PT-MG) e
Fernanda Melchionna (PSOL-RS), a Lei 14.128/21 concede indenização aos profissionais de saúde
tornados incapacitados para o trabalho pela Covid-19. Apesar do mérito inquestionável da matéria e
do amplo apoio do conjunto da sociedade e dos profissionais de saúde, a lei havia sido vetada
totalmente por Bolsonaro. Veto esse derrubado pelo Congresso Nacional.
Contudo, a nova lei ainda carece de regulamentação de órgão competente do Poder
Executivo, que se furta da obrigação e posterga ato tão urgente. Por conta disso, a presente emenda
visa estabelecer prazo para a regularização da matéria.
Especificamente, a emenda estabelece que o órgão competente deverá regulamentar os
dispositivos da a Lei 14.128/21 que se referem à compensação financeira a ser paga pela União aos
profissionais e trabalhadores de saúde no prazo de 15 (quinze dias após) após a data de publicação
desta lei.
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Por estas razões, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação desta emenda.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2021.

FERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS
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DEPUTADA FERNANDA MELCHIONNA
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 2021
Institui o Novo Programa Emergencial de Manutenção
do Emprego e da Renda que terá como base de cálculo
o valor do salário médio do empregado nos últimos três
meses 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.

EMENDA N° __________
Dê-se ao artigo 4º da MP nº 1.045/2021 a seguinte redação:
Art. 4º Compete ao Ministério da Economia, após consulta ao Conselho Nacional
do Trabalho, coordenar, executar, monitorar e avaliar o Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e editar normas complementares necessárias
à sua execução.
JUSTIFICAÇÃO

O acréscimo de consulta ao Conselho Nacional do Trabalho visa garantir que o órgão,
restabelecido pelo próprio governo em 30 de julho de 2019 pelo Decreto nº 9.944, participe das
políticas e ações relativas às relações de trabalho. A composição tripartite do Conselho garante que
todos os atores sociais participem da tomada de decisões em momento grave de pandemia, de
acordo com os ditames estabelecidos pela Organização Internacional do Trabalho.
Por estas razões, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação desta emenda.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2021.
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DEPUTADA FERNANDA MELCHIONNA
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 2021
Institui o Novo Programa Emergencial de Manutenção
do Emprego e da Renda que terá como base de cálculo
o valor do salário médio do empregado nos últimos três
meses 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.

EMENDA N° __________
Dê-se ao parágrafo 1º do artigo 8º da Medida Provisória nº 1.045 a seguinte redação:
§ 1º A suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada, conforme o
disposto no art. 11, por convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de
trabalho.
JUSTIFICAÇÃO

A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de
trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que
incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º, caput), bem como
dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na negociação coletiva, conforme art.
8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º, IV).
Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos ditames da
Constituição Federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva, uma vez que a previsão de
acordos individuais viola a autonomia negocial coletiva agredindo, primeiro, o sistema normativo
que deve vincular todos os Poderes Constituídos e, segundo, a Convenção nº 98 da OIT, que
equivale a norma de patamar superior ao das medidas provisórias.
Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando atualmente, não
justifica a edição de normas que vão de encontro ao disposto na Constituição Federal, acarretando
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insegurança jurídica para os empregadores que adotarem as medidas propostas e prejuízos ao
obreiro, parte hipossuficiente da relação de emprego.
Por estas razões, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação desta emenda.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2021.

FERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 2021
Institui o Novo Programa Emergencial de Manutenção
do Emprego e da Renda que terá como base de cálculo
o valor do salário médio do empregado nos últimos três
meses 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.

EMENDA N° __________
Acrescente-se onde couber o parágrafo ao artigo 10 da Medida Provisória nº 1.045, de 2021 com a
seguinte redação:
Parágrafo xx. O pedido de demissão ou recibo de quitação de rescisão do contrato de
trabalho firmado por empregado durante o estado de calamidade pública só será válido
quando feito com a assistência do respectivo sindicato profissional.
JUSTIFICAÇÃO

A inclusão de parágrafo visa garantir a assistência do sindicato ao trabalhador e à
trabalhadora demitidos durante o estado de calamidade pública decretado em razão da pandemia do
Covid-19, já que a MP nº 936 não garante os empregos.
A homologação visa oferecer suporte técnico ao trabalhador e à trabalhadora, na
conferência das verbas pagas. É ato gratuito, que fomenta a segurança jurídica no encerramento do
contrato de trabalho, que não acarreta nenhum prejuízo para nenhuma das partes envolvidas na
relação de trabalho, muito menos para os sindicatos, afinal, ao realizar as homologações, as
entidades sindicais exercem função primordial e justificadora de suas próprias existências, ainda
mais considerando a grave situação atual.
As demissões em massa impactarão não somente trabalhadores e empresas, mas a
sociedade como um todo. Desde o abalo à economia, até, por vezes, o severo comprometimento da
saúde de cidades, como nos casos de encerramento das atividades de uma empresa que emprega
parte considerável da população daquela localidade.
Por estas razões, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação desta emenda.
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Sala das Comissões, 30 de abril de 2021.

FERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS
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DEPUTADA FERNANDA MELCHIONNA
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 2021
Institui o Novo Programa Emergencial de Manutenção
do Emprego e da Renda que terá como base de cálculo
o valor do salário médio do empregado nos últimos três
meses 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.

EMENDA N° __________
Dê-se aos artigos 6º e 9º da Medida Provisória nº 1.045, de 2021 a seguinte redação:
Art. 6º O valor do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda terá
como base de cálculo o valor médio dos últimos três salários pagos ao empregado,
observadas as seguintes disposições:
I. Na hipótese de redução proporcional de jornada e salário, o benefício será computado a
partir das seguintes faixas salariais e montantes compensatórios da diminuição de renda
líquida:
a) Até 3 salários-mínimos, o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da
Renda corresponderá a 100% da renda líquida reduzida;
b) De 3,01 salários-mínimos até 4 salários-mínimos, 95% renda líquida reduzida;
c) De 4,01 salários-mínimos até 5 salários-mínimos, 90% da renda líquida reduzida;
d) De 5,01 salários-mínimos até teto do Regime Geral de Previdência Social, 80% da renda
líquida reduzida;
e) Acima do teto do Regime Geral de Previdência Social, valor fixo de:
i) para redução de jornada de 30%, R$870,05;
ii) para redução de jornada de 50%: R$1.740,10;
iii) para redução de jornada de 70%: R$ 2.436,14
II. Na hipótese de suspensão temporária do contrato de trabalho, o benefício terá valor
mensal equivalente a 100% (cem por cento) do valor médio dos últimos três salários pagos
ao trabalhador até o limite de 3 salários-mínimos.
§ 1º No caso de suspensão temporária do contrato de trabalho de pessoas com salários
superiores a 3 salários-mínimos, a diferença entre o valor do Benefício Emergencial de
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Preservação do Emprego e da Renda e o limite de R$ 6.101,06 deverá ser complementada
pelo empregador por meio de abono, vale-alimentação ou outros tipos de benefício
negociados com as representações sindicais.
§ 2º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda será pago ao
empregado independentemente de:
I. cumprimento de qualquer período aquisitivo;
II. natureza e modalidade do contrato de trabalho;
III. tempo de vínculo empregatício; e
IV. número de salários recebidos.
§ 3º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda não será devido ao
empregado que esteja:
I. ocupando cargo ou emprego público, cargo em comissão de livre nomeação e
exoneração ou titular de mandato eletivo; ou
II. 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.
§ 4º O empregado com mais de um vínculo formal
cumulativamente um Benefício Emergencial de Preservação
cada vínculo com redução proporcional de jornada de
suspensão temporária do contrato de trabalho, observado
programa.

de emprego poderá receber
do Emprego e da Renda para
trabalho e de salário ou com
os limites do valor previsto no

§ 5º Nos casos em que o cálculo do benefício emergencial resultar em valores decimais, o
valor a ser pago deverá ser arredondado para a unidade inteira imediatamente superior.
................................................
Seção V
Das disposições comuns às medidas do Programa Emergencial de Manutenção do
Emprego e da Renda
Art. 9º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda deverá ser
complementado com o pagamento, pelo empregador, de ajuda compensatória mensal, em
decorrência da redução de jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária de
contrato de trabalho de que trata esta Medida Provisória, até o teto de R$ 6.101,06, se outro
valor mais benéfico não for estipulado em norma coletiva.
§ 1º A ajuda compensatória mensal de que trata o caput:
I. deverá complementar o valor líquido recebido pelo trabalhador superior aos três saláriosmínimos até o limite de R$ 6.101,06, por meio de abono, vale-alimentação ou refeição, ou
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demais benefícios negociados em acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho;
II. terá natureza indenizatória;
III. não integrará a base de cálculo do imposto sobre a renda retido na fonte ou da
declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda da pessoa física do empregado;
IV. não integrará a base de cálculo da contribuição previdenciária e dos demais tributos
incidentes sobre a folha de salários;
V. não integrará a base de cálculo do valor devido ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS, instituído pela Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e pela Lei
Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015; e
VI. 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.
§ 2º Na hipótese de redução proporcional de jornada e de salário, a ajuda compensatória
prevista no caput não integrará o salário devido pelo empregador e observará o disposto no
§ 1º.
§ 3º Ao empregador inscrito no programa e que observe as regras desta medida provisória
na preservação de emprego e renda, será concedida linha de crédito especial e subsidiada,
para manutenção e incremento da folha de pagamento de salários, seja no período de
ausência de funcionamento ou parcial funcionamento da atividade econômica, seja no
período de retomada das atividades após o fim da calamidade pública, conforme
regramento a ser definido pelo Ministério da Economia e com recursos do Tesouro
Nacional.
JUSTIFICAÇÃO
A crise sanitária mundial impõe desafios para toda a sociedade brasileira, mas a capacidade
de combater a Covid-19 e os efeitos decorrentes da pandemia e de seu enfrentamento variam
conforme o estrato social e econômico da população. Por isso, é imprescindível as medidas
governamentais tomem em conta a realidade nacional e se orientem pelo objetivo fundamental da
República de reduzir a desigualdade social. Desse modo, propõe-se que o critério de fixação do
Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda seja variável conforme o
rendimento mensal do trabalhador e da trabalhadora afetada pela redução da jornada e salário ou
suspensão do contrato de trabalho, de modo que os ônus da crise sanitária sejam suportados
solidária e equanimemente por toda a sociedade.
Analisando as políticas de preservação de empregos e renda em vários países Europeus, entre
as medidas de enfrentamento dos impactos negativos do isolamento social, que é necessário para o
combate ao Covid-19, destaca-se a garantia de remuneração integral ou quase integral. Essa
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proteção é mais efetiva do que a proposta no Brasil pela MP 1.045/2021, especialmente tendo em
vista o poder aquisitivo dos salários nacionais, a rede de serviços públicos mais estruturadas, o
menor peso de tarifas de energia elétrica, água e telefone e de despesas de transporte no rendimento
das pessoas que trabalham. Por isso, cabe discutir a elevação da taxa de reposição no programa
brasileiro.
Em estudo divulgado recentemente pela Fundação Hans Boeckler, da Alemanha, de 15 países
europeus, quatro pagam 100% do salário perdido. Na Suécia, varia de 92,5% a 96%, em quatro
países é de 80%, em três é de 70%, em Portugal, de 66,6% e na Alemanha, de 60% ou 67%. Em
contraste, no Brasil, a proposta apresentada no texto original da MP 936/2020 apresenta taxa de
reposição se aproxima dos patamares desses países apenas para menores.
Aqui no Brasil, os salários são claramente menores do que os menores salários europeus e não
asseguram, em seus valores integrais, padrão de vida satisfatório para a população brasileira. O
valor do salário mínimo necessário, conforme cálculo do DIEESE está em R$ 4.483,020.
Nesse sentido, para garantir a proteção adequada aos trabalhadores e às trabalhadoras
brasileiras, propomos a readequação dos valores pagos a título de Benefício Emergencial de
Preservação do Emprego e da Renda apresentada na presente emenda.
Por estas razões, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação desta emenda.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2021.

FERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS

MPV 1045

CÂMARA DOS DEPUTADOS
00399
DEPUTADA FERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 2021
Institui o Novo Programa Emergencial de Manutenção
do Emprego e da Renda que terá como base de cálculo
o valor do salário médio do empregado nos últimos três
meses 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.

EMENDA N° __________
Dê-se ao inciso II do parágrafo 3º do artigo 8º da Medida Provisória nº 1.045, de 2021, a seguinte
redação:
§ 3º Durante o período de suspensão temporária do contrato, o empregado:
(...)
II – terá direito ao recolhimento para o Regime Geral de Previdência, feito pelo
empregador, no mesmo valor recolhido no mês que antecedeu a suspensão do contrato.

JUSTIFICAÇÃO

O texto original da Medida Provisória impõe ao trabalhador o ônus de recolher a
contribuição previdenciária, em momento de extrema vulnerabilidade. Se o governo está
concedendo benefícios emergenciais, tendo em vista que o trabalhador não terá renda, como pode
estabelecer que este possa contribuir facultativamente ao Regime Geral de Previdência? A alteração
do dispositivo, assim, é medida que se impõe e protege o direito à aposentadoria digna de quem
trabalha.
Por estas razões, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação desta emenda.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2021.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
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FERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS

MPV 1045

CÂMARA DOS DEPUTADOS
00400
DEPUTADA FERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 2021
Institui o Novo Programa Emergencial de Manutenção
do Emprego e da Renda que terá como base de cálculo
o valor do salário médio do empregado nos últimos três
meses 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.

EMENDA N° __________
Inclua-se o parágrafo único ao artigo 4º da MP nº 1.045/2021 a seguinte redação:
Art. 4º (...)
Parágrafo único. O Ministério da Economia divulgará semanalmente, por meio
eletrônico, as informações detalhadas sobre os acordos firmados, com o número de
empregados e empregadores beneficiados, bem como divulgará o quantitativo de
demissões e admissões mensais realizados no País.
JUSTIFICAÇÃO
O acréscimo do parágrafo único restabelece o disposto na Lei nº 14.020, de 2020, e
visa garantir a transparência do Programa e a fiscalização do uso do dinheiro público.
Por estas razões, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação desta emenda.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2021.

FERNANDA MELCHIONNA

CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPUTADA FERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS
PSOL/RS

MPV 1045

CÂMARA DOS DEPUTADOS
00401
DEPUTADA FERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 2021
Institui o Novo Programa Emergencial de Manutenção
do Emprego e da Renda que terá como base de cálculo
o valor do salário médio do empregado nos últimos três
meses 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.

EMENDA N° __________
Acresça-se ao artigo 6º da Medida Provisória nº 1.045, de 2021, o §5º com a seguinte redação:
§ 5º Aplica-se o artigo 5º da Lei nº 7.998, de 1990, como base de cálculo do valor do
Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda para a categoria dos
trabalhadores domésticos.

JUSTIFICAÇÃO

A categoria doméstica, em sua grande maioria formada por mulheres, reconhecida por
sua grade vulnerabilidade, foi drasticamente afetada com a crise da pandemia, tanto em termos de
saúde como pelo grande número de demissões.
No entanto, domésticas contratadas com valor maior que o salário-mínimo, se tiverem
seus contratos de trabalho suspensos ou jornada e salário reduzidos, serão prejudicadas pela
limitação imposta pelo artigo 6º da Lei nº 10.208/2001, que assegura o recebimento do segurodesemprego nos termos da Lei nº 7.998, de 1990, mas, de forma discriminatória, limita o cálculo do
valor do benefício em um salário-mínimo legal.
A citada limitação imposta ao cálculo do seguro-desemprego da trabalhadora
doméstica não deve perpetrar nesse momento de pandemia no valor calculado quando
empregadores domésticos optarem pela redução da jornada ou pela suspensão do contrato nos
termos da MP.
A inclusão do §5 º ao artigo 6º da MP 1.045 é medida que se impõem como forma de
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DEPUTADA FERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS
reconhecimento constitucional da igualdade de todo os trabalhadores.
Por estas razões, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação desta emenda.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2021.

FERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS

MPV 1045

CÂMARA DOS DEPUTADOS
00402
DEPUTADA FERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 2021
Institui o Novo Programa Emergencial de Manutenção
do Emprego e da Renda que terá como base de cálculo
o valor do salário médio do empregado nos últimos três
meses 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.

EMENDA N° __________
Dê-se ao artigo 11 da Medida Provisória nº 1.045 a seguinte redação:
Art. 11. As medidas de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou de
suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata esta Medida Provisória serão
implementadas:
I – preferencialmente por convenções coletivas de trabalho, para uniformidade de
tratamento no setor econômico;
II – por acordos coletivos aditivos às convenções coletivas de trabalho ou na ausência de
convenção coletiva de trabalho aplicável à empresa;
III - por meio de acordo individual, nos casos em que não houver disposição em norma
coletiva ou quando a entidade sindical laboral deixar de se manifestar no prazo de 10 dias a
contar da entrega da solicitação formal do empregador para entidade representativa da
categoria.
Parágrafo único. Nos casos da celebração de acordo individual conforme disposto inciso
III, caberá ao empregador no prazo de até 10 dias da celebração do referido acordo
encaminhar cópia para o respectivo sindicato representativo da categoria do trabalhador.

JUSTIFICAÇÃO

A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de
trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que
incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º, caput), bem como
dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na negociação coletiva, conforme art.
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8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º, IV).
Ocorre que, em razão do estado de calamidade pública instituído no Brasil, há a
necessidade de se adotar urgentes ações que possibilitem a manutenção do emprego e resguardem
os princípios e leis que protegem a relação empregatícia.
As entidades representativas, no uso de suas atribuições e, verificando a oportunidade
e conveniência administrativa, poderão anuir com acordos celebrados individualmente, no sentido
de possibilitar ao empregador e empregado a agilidade requerida para alguns casos.
Por estas razões, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação desta emenda.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2021.

FERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS

MPV 1045

CÂMARA DOS DEPUTADOS
00403
DEPUTADA FERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 2021
Institui o Novo Programa Emergencial de Manutenção
do Emprego e da Renda que terá como base de cálculo
o valor do salário médio do empregado nos últimos três
meses 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.

EMENDA N° __________
Dê-se ao inciso I do parágrafo 5º do artigo 8º da MP nº 1.045 a seguinte redação:
I - ao pagamento imediato da remuneração e dos encargos sociais e trabalhistas referentes
a todo o período;
JUSTIFICAÇÃO
O texto do inciso I do parágrafo 5º do artigo 8º da Medida Provisória retira a obrigação
de o empregador pagar imediatamente os encargos trabalhistas em caso de descaracterização da
suspensão temporária do contrato de trabalho, quando, o empregado mantiver as atividades de
trabalho, ainda que parcialmente, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho a distância.
A expressão “encargos trabalhistas”, que constava no texto da Lei nº 14.020/2020 e foi
agora suprimida, remete às obrigações trabalhistas acessórias, como determinados benefícios que
somente são devidos em caso de ativação normal do contrato de trabalho do empregado, e por isso
deve ser incluída no texto do dispositivo.
Por estas razões, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação desta emenda.
Sala das Comissões, 30 de abril de 2021.
FERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS

MPV 1045

CÂMARA DOS DEPUTADOS
00404
DEPUTADA FERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 2021
Institui o Novo Programa Emergencial de Manutenção
do Emprego e da Renda que terá como base de cálculo
o valor do salário médio do empregado nos últimos três
meses 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.

EMENDA N° __________
Dê-se ao o artigo 11 da MP nº 1.045 a seguinte redação:

Art. 11. As medidas de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou de
suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata esta Medida Provisória deverão
ser celebradas por meio de negociação coletiva, observado o disposto no § 1º e nos art. 7º e
art. 8º.
JUSTIFICAÇÃO
A modificação do art. 11 prestigia a negociação coletiva.
A Constituição promove o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de
trabalho (art. 7º, XXVI), como autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo que
incrementem a condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras (art. 7º, caput), bem como
dispõe ser obrigatória a participação das entidades sindicais na negociação coletiva, conforme art.
8º, VI.
Ademais, a Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à dignidade humana, a
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º, IV).
Assim, a presente emenda visa adequar à Medida Provisória aos ditames da
Constituição federal, prevendo a necessidade da negociação coletiva, uma vez que a previsão de
acordos individuais viola a autonomia negocial coletiva agredindo, primeiro, o sistema normativo
que deve vincular todos os Poderes Constituídos e, segundo a Convenção nº 98 da OIT, que
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equivale a norma de patamar superior ao das medidas provisórias.
Mesmo em momentos de crise, como a que estamos vivenciando atualmente, não
justifica a edição de normas que vão de encontro ao disposto na Constituição federal, acarretando
insegurança jurídica para os empregadores que adotarem as medidas propostas e prejuízos ao
obreiro, parte hipossuficiente da relação de emprego.
Por estas razões, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação desta emenda.
Sala das Comissões, 30 de abril de 2021.
FERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS

MPV 1045

CÂMARA DOS DEPUTADOS
00405
DEPUTADA FERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 2021
Institui o Novo Programa Emergencial de Manutenção
do Emprego e da Renda que terá como base de cálculo
o valor do salário médio do empregado nos últimos três
meses 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.

EMENDA N° __________
Inclua-se artigo à da Medida Provisória nº 1.045, de 2021:
Art. As pessoas com contrato de trabalho intermitente ou contrato de trabalho por tempo
determinado formalizado até a data de publicação desta Medida Provisória, farão jus a
benefício emergencial mensal no valor de um salário mínimo pelo tempo que durar a
emergência sanitária.
§ 1º O benefício emergencial mensal será devido a partir da data de publicação desta
Medida Provisória e será pago em até trinta dias.
§ 2º Aplica-se ao benefício previsto no caput o disposto nos § 1º, § 6º e § 7º do art. 5º e nos
§ 1º e § 2º do art. 6º.
§ 3º A existência de mais de um contrato de trabalho nos termos do disposto no § 3º do art.
443 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943,
não gerará direito à concessão de mais de um benefício emergencial mensal.
§ 4º Ato do Ministério da Economia disciplinará a concessão e o pagamento do benefício
emergencial de que trata este artigo.
§ 5º O benefício emergencial mensal de que trata o caput não poderá ser acumulado com o
pagamento de outro auxílio emergencial.

JUSTIFICAÇÃO

A modificação visa estender o benefício a dois grupos de trabalhadores vulneráveis, os
quais, em razão da modalidade contratual a que estão submetidos, que não tem direito ao
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recebimento de seguro-desemprego. Por essa razão, o benefício é estabelecido em quantia fixa, cujo
valor atende ao preceito constitucional de atendimento das necessidades vitais básicas.
Por estas razões, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação desta emenda.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2021.

FERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS

MPV 1045

CÂMARA DOS DEPUTADOS
00406
DEPUTADA FERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 2021
Institui o Novo Programa Emergencial de Manutenção
do Emprego e da Renda que terá como base de cálculo
o valor do salário médio do empregado nos últimos três
meses 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.

EMENDA N° __________
Dê-se ao artigo 16 da MP nº 1.04 a seguinte redação:

Art. 16. O disposto neste Capítulo aplica-se a todos os contratos de trabalho,
independentemente da data de sua celebração.
JUSTIFICAÇÃO
A modificação do art. 16 garante maior abrangência ao Programa. Restringir sua
aplicação apenas aos contratos celebrados até a data de publicação da Medida Provisória não
garante o emprego e renda das trabalhadoras e dos trabalhadores brasileiros e fere o princípio da
isonomia, ainda mais considerando-se o momento de pandemia e crise econômica.
Por estas razões, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação desta emenda.
Sala das Comissões, 30 de abril de 2021.
FERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS

MPV 1045

CÂMARA DOS DEPUTADOS
00407
DEPUTADA FERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1045, DE 2021
Institui o Novo Programa Emergencial de Manutenção
do Emprego e da Renda que terá como base de cálculo
o valor do salário médio do empregado nos últimos três
meses 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.

EMENDA N° __________
Inclua-se parágrafo ao artigo 8º da MP nº 1.045 para a seguinte redação:
II – terá direito ao recolhimento para o Regime Geral de Previdência, feito pelo
empregador, no mesmo valor recolhido no mês que antecedeu a suspensão do contrato.
JUSTIFICAÇÃO

O acréscimo do parágrafo único restabelece o disposto na Lei nº 14.020, de 2020, e visa garantir a
transparência do Programa e a fiscalização do uso do dinheiro público.
Por estas razões, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação desta emenda.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2021.

FERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS

