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Resumo: Este trabalho é fruto das análises das ações emergenci-
ais previstas na Medida Provisória n. 1.045/2021, que instituiu o 
Novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da 
Renda face a disseminação do COVID-19, com enfoque ao con-
trato de trabalho do empregado hipersuficiente. O problema de 
pesquisa enfrentado consistiu na indagação quanto a efetividade 
das medidas para proteção do emprego e renda e das incompati-
bilidades com as configurações da condição ocupada pelo traba-
lhador. Como resultado da pesquisa, foi possível concluir que o 
Programa Emergencial traz soluções diversas para o enfrenta-
mento da crise econômica, no entanto, não garante a preservação 
da renda do hipersuficiente, por fatores diversos. 
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COVID-19, PROVISIONAL MEASURE 1.045/2021 AND 
THE HYPERSUFFICIENT EMPLOYEE 
 
Abstract: This work is the result of the analysis of emergency 
actions provided for in Provisional Measure no. 1.045/2021, 
which instituted the New Emergency Employment and Income 
Maintenance Program in view of the dissemination of COVID-
19, focusing on the employment contract of the hypersufficient 
employee. The research problem faced consisted of inquiring as 
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to the effectiveness of measures to protect employment and in-
come and of incompatibilities with the configurations of the con-
dition occupied by the worker. As a result of the research, it was 
possible to conclude that the Emergency Program brings differ-
ent solutions to face the economic crisis, but, it doesn’t guaran-
tee preservation to the hypersufficient's income, due to different 
factors. 
 
Keywords: COVID-19. Provisional Measure 1.045/2021. Law 
No. 14.020/2020 Hypersufficient Employee. Autonomy 
 
Sumário: 1. Introdução. 2. Noções Gerais da Medida Provisória 
1.045/2021. 3. Suspensão contratual e redução salarial e de jor-
nada dos Empregados Hipersuficientes. 4. Necessidade de pro-
teção mesmo em tempos de crise. 5. Considerações finais. 6. Re-
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1. INTRODUÇÃO 
 

o dia 27 de abril de 2021, foi editada a Medida 
Provisória n. 1.045/2021, que instituiu o Novo 
Programa Emergencial de Manutenção do Em-
prego e da Renda tendo em vista a continuidade 
do cenário de crise econômica e social ocasionado 

pela propagação do contágio do novo Coronavírus (COVID-19) 
no Brasil. 

A referida norma promove uma revisão do programa 
emergencial lançado anteriormente por meio da Medida Provi-
sória 936/2020, convertida na Lei n. 14.020/2020, cuja operação 
já havia se encerrado. No entanto, considerando a crescente de 
casos ativos e falecimentos decorrentes do Coronavírus no país, 
já no ano de 2021, foram revistas as medidas para criação de 
nova etapa do projeto em comento. 

A referida norma previu diversas medidas emergenciais 

N
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com a finalidade de viabilizar a proteção do emprego e da renda 
dos trabalhadores que prestam serviços no bojo de relações de 
emprego e a solvabilidade das empresas, permitindo, em linhas 
gerais, que os empregadores suspendam tais contratos ou pro-
movam a redução proporcional entre o salário e a jornada de tra-
balho, com pagamento de ajuda compensatória pelo empregador 
ou benefício suplementar pelo governo em determinados casos. 

A norma em comento destacou, expressamente, que os 
empregados que possuem diploma de nível superior e que per-
cebem salário maior ou igual ao valor equivalente a duas vezes 
o teto dos benefícios pagos pela Previdência Social poderão 
acordar, diretamente com o empregador, o ajuste da opção a ser 
implementada em seu contrato laboral. 

É de se destacar, no entanto, que também restou previsto 
que os sindicatos devem ser comunicados das negociações indi-
viduais firmadas nos termos da referida norma, bem como que 
poderão ser firmadas convenções coletivas para tratar das maté-
rias ali dispostas. 

O presente trabalho tem por objetivo a realização da aná-
lise das ações emergenciais prevista na MP 1.045/2021, com en-
foque na aplicação das suas diretrizes ao contrato de trabalho do 
empregado hipersuficiente, avaliando a sua compatibilidade 
face as particularidades desse trabalhador. 

O problema de pesquisa enfrentado nesse trabalho com-
preende a verificação dos efeitos da norma em estudo, principal-
mente com vistas a indagação a respeito da efetividade das ações 
previstas para proteção do emprego e renda do referido empre-
gado, bem como da existência de incompatibilidades com as ca-
racterísticas que configuram a condição ocupada por esse traba-
lhador. 

Para tanto, a metodologia utilizada consistiu essencial-
mente no método dedutivo, utilizando a análise de legislação, 
revisão de textos acadêmicos e artigos científicos publicados em 
revistas especializadas. 
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2. NOÇÕES GERAIS DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.045/2021 

 
A Medida Provisória 1.O45/2021, em mesmo sentido da 

MP 936/2020, trouxe previsão legal para a adoção de diversas 
ações e providências de cunho emergencial por empregadores e 
obreiros para enfrentamento da crise laboral decorrente da dis-
seminação do COVID-19 no Brasil. 

Como mencionado no tópico anterior, a referida medida 
provisória editada em abril de 2021 trata-se de revisão da norma 
anterior para fins de promoção de nova etapa do programa fede-
ral de proteção de empregos, cujos os termos legais do programa 
anterior foram estabelecidos de forma definitiva na Lei n. 
14.020/2020. 

Cabe destacar, de início, que o art. 2º do texto da MP 
1.045/21 relaciona os objetivos do Novo Programa Emergencial 
instituído pela norma: (i) preservação do emprego; (ii) garantia 
da continuidade das atividades laborais e empresariais; e (iii) re-
dução do impacto social decorrente das consequências do estado 
da emergência de saúde pública de importância internacional de-
corrente do coronavírus (covid-19). 

Nesse contexto, pontua-se que em face da chegada do 
Coronavírus em território brasileiro e do aumento gradual no nú-
mero de casos de pacientes contagiados confirmados e de óbitos 
relacionados a essa patologia, foi decretado o estado de calami-
dade pública no país, conforme disposto no art. 1º do Decreto 
Legislativo n. 6 de 20 de março de 20202. 

Com a alegada finalidade de proporcionar mecanismos 
 

2 O art. 1º do Decreto Legislativo n. 6 de 20 de março de 2020 apresentou a seguinte 
redação: “Fica reconhecida, exclusivamente para os fins do art. 65 da Lei Comple-
mentar nº 101, de 4 de maio de 2000, notadamente para as dispensas do atingimento 
dos resultados fiscais previstos no art. 2º da Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 
2019, e da limitação de empenho de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 101, 
de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 
31 de dezembro de 2020, nos termos da solicitação do Presidente da República enca-
minhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020.” 
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de promoção da continuidade da atividade laboral, principal-
mente no que concerne ao contrato de emprego, a referida Me-
dida Provisória, entre outras ações, previu a possibilidade de re-
dução proporcional da jornada de trabalho e do salário e a sus-
pensão temporária do contrato de trabalho, ações que também 
foram previstas pela MP 936/20. 

Impende salientar que, conforme previsto no parágrafo 
único do art. 3º da medida em comento, o programa emergencial, 
coordenado pelo Ministério da Economia, não se aplica “no âm-
bito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
aos órgãos da administração pública direta e indireta, às empre-
sas públicas e sociedades de economia mista, inclusive às suas 
subsidiárias, e aos organismos internacionais”, não trazendo 
maiores detalhes quanto a tal vedação. 

Pontue-se que, na aludida norma, houve previsão de re-
torno do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e 
da Renda – também anteriormente previsto na MP 936/20, o qual 
deve ser custeado com recursos provenientes da União e será 
pago nos casos de suspensão temporária do contrato de trabalho 
e redução de salário e jornada, consoante se verifica nos incisos 
I e II e no §1º do art. 5º da MP 1.045/21. 

Tal benefício possui como base de cálculo o valor equi-
valente a parcela mensal do seguro desemprego que o empre-
gado teria direito, obedecendo alguns critérios estabelecidos no 
art. 6º da norma legal. 

Desse modo, à luz do quanto disposto no referido dispo-
sitivo, o cálculo do referido benefício deve observar: (i) no caso 
de redução de jornada e salário, o percentual da diminuição pro-
movida pelo empregador; e (ii) havendo suspensão do contrato 
terá valor mensal consistente em 100% do valor do seguro de-
semprego que faça jus o obreiro ou o equivalente a setenta por 
cento do valor do seguro-desemprego se este a empresa tiver au-
ferido receita bruta superior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões 
e oitocentos mil reais) no ano calendário de 2019, hipótese em 
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que deve arcar com ajuda compensatória ao empregado no valor 
de 30% do seu salário. 

A suspensão do contrato de trabalho pode ocorrer pelo 
prazo máximo de 120 dias, de forma setorial, departamental, 
parcial ou na totalidade dos postos de trabalho, possibilitando-
se, ainda, possibilidade de prorrogação desses prazos pelo Poder 
Executivo, conforme disposto no §7º do art. 8º da norma provi-
sória em estudo.  

Além disso, restou consignado que nos casos em que for 
pactuada por meio de acordo individual entre o obreiro e seu 
empregador, o instrumento do acordo deve ser encaminhado 
para o empregado com antecedência mínima de 2 dias corridos. 

Cumpre destacar que, em 2020, quando da edição da MP 
936, os prazos ali fixados foram prorrogados em algumas opor-
tunidades pelo Poder Executivo, a exemplo da extensão deter-
minada em 13 de julho de 2020, pelo decreto n. 10.422, em que 
se previu prazo total de 120 dias, bem como em 24 de agosto de 
2020, por meio do decreto nº 10.470/2020, em que restou dis-
posta a possibilidade de extensão para prazo total de 180 dias. 

A MP 1.045/21, ainda previu que o contrato de trabalho 
deve ser reestabelecido no prazo de dois dias corridos contados 
a partir: a) da data estabelecida como termo de encerramento da 
suspensão firmado entre as partes; e b) da data da comunicação 
do empregador ao obreiro da sua determinação de que o fim da 
suspensão seja antecipado. 

Com relação a redução de salário, a norma previu expres-
samente que se trata de diminuição proporcionalizada em rela-
ção a jornada efetivamente elaborada, não havendo que se falar 
em redução apenas do salário, conforme explicitado no caput do 
art. 7º da legislação em referência. 

Aponta-se, inclusive, ao tratar das condições para redu-
ção salarial e de jornada, a MP dispôs, ainda, no seu art. 7º, in-
ciso I a III, que deve ser preservado o valor do salário-hora e 
que, também nesse caso, o termo do acordo escrito, quando 



RJLB, Ano 8 (2022), nº 5________685_ 
 

 

pactuado individualmente, deve ser encaminhado ao empregado 
com antecedência mínima de dois dias corridos. 

Impende destacar que a MP n. 1.045/21, previu que a re-
dução proporcional de jornada e salário podem ocorrer nos per-
centuais de vinte e cinco por cento, cinquenta por cento e setenta 
por cento, sendo implementadas por meio de acordo individual 
ou negociação coletiva para empregados que percebam salário 
igual ou inferior a R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais). 

O acordo para redução de salário e jornada envolvendo 
os empregados que possuem diploma de nível superior e que 
percebem salário mensal igual ou superior a duas vezes o limite 
máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, 
também poderão ser feitos por meio de acordo individual ou 
convenção coletiva. 

Os demais empregados, que não estejam enquadrados 
nas condições acima mencionadas deverão ter ajuste em sede de 
acordo ou convenção coletiva, com exceção para os casos de di-
minuição em 25% ou quando do acordo não resultar diminuição 
do valor total recebido mensalmente pelo empregado, oportuni-
dade em que o acordo poderá ser individual, conforme § 1º do 
art. 12 da Medida Provisória em estudo. 

O referido dispositivo legal prevê, ainda, que caso a re-
dução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou sus-
pensão temporária do contrato de trabalho não resulte em dimi-
nuição do valor total recebido mensalmente pelo empregado, in-
cluídos neste valor o Benefício Emergencial de Manutenção 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 trabalhadas pelo empregado, poderá ser feito acordo 
individual por escrito. 

Superadas as exceções descritas acima, a adoção de re-
dução salarial em percentuais diversos para esses empregados 
em percentuais superiores deve ser feita por meio de convenção 
ou acordo coletivo, com a necessária representação do sindicato 
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que represente a sua classe. 
Assim, da análise da referida norma, que decorreu da MP 

936 e da Lei n. 14.020/20, o que se observa é que a regra geral é 
a de que a redução do salário e da jornada poderá ser feita por 
meio de acordo individual, respeitando as exceções acima des-
tacadas. 

Nesse aspecto, chama a atenção, Gustavo Jacques Mo-
reira da Costa, a crítica lançada sobre as notáveis incongruências 
das medidas emergenciais com o regramento constitucional: 

“Em manifesta dissonância à norma constitucional de partici-
pação do ente sindical, quando da possibilidade de redução sa-
larial (art. 7, VI), bem como aos ditames internacionais (Con-
venção 98 e 154 da OIT, as quais fomentam a participação dos 
entes coletivos), a medida provisória é uma flagrante ofensa 
aos fundamentos (valor social do trabalho, dignidade da pessoa 
humana – art. 1, III e IV)  e objetivos fundamentais do Estado 
Democrático de Direito, como a busca da redução das desigual-
dades sociais e regionais (art. 3, III), além de ofender os prin-
cípios regentes da ordem econômica (justiça social e função 
social da propriedade – art. 170, caput e inciso III). Destaca-se 
que há manifesta agressão ao próprio regime constitucional, ao 
se editar legislações em descompasso com cláusulas pétreas 
(art. 60, §4º, inciso IV, CRFB), havendo abalo a um valor ele-
mentar de uma sociedade fundada no Estado de Democrático 
de Direito, quando editadas medidas desta natureza, qual seja, 
a segurança jurídica (artigos 30 da Lei de Introdução às Nor-
mas do Direito Brasileiro e 926 do CPC)”.3 

Vólia Bomfim Cassar afirma, por sua vez, que a situação 
decorrente do COVID-19 é urgente e transitória, devendo este 
fato ser levado em consideração, sem deixar de observar os pre-
ceitos constitucionais: 

“Não se pode simplesmente afastar a MP 936/20 na parte que 
autoriza o ajuste individual reduzir os salários, pois a medida é 

 
3 COSTA. Gustavo Jacques Moreira da. MP 936: descompasso com princípio da irre-
dutibilidade salarial e segurança jurídica. Disponível em: https://www.jota.info/opi-
niao-e-analise/artigos/mp-936-descompasso-com-principio-da-irredutibilidade-sala-
rial-e-seguranca-juridica-11042020. Publicado em 11 abr. 2020. Acesso em: 18 mai. 
2021. 
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transitória, urgente e necessária; lado outro, também não se 
pode ignorar o comando do artigo 7º, VI da CF. A solução está 
em priorizar o público sobre o privado, a coletividade sobre o 
particular, a sociedade sobre o indivíduo, exigindo a solidarie-
dade, em que todos ganham e todos perdem. Ganham os que 
ainda estão empregados e as empresas que não fecharam e per-
dem as empresas que estão amargando graves prejuízos e em-
pregados com seus salários diminuídos ou contratos suspen-
sos”.4 

Ora, de fato, em um primeiro momento, ante a urgência 
que se impõe, a utilização do acordo individual parece ser a me-
dida mais célere para realização dos ajustes necessários no con-
trato de emprego para que este tenha potencial de sobreviver à 
crise que se emerge. No entanto não se pode desprezar a impor-
tância da participação dos sindicatos para a preservação dos in-
teresses dos trabalhadores, ainda mais nesse momento. 

Fato é que a norma em estudo previu, no § 4º do seu art. 
12, a necessidade de comunicação dos pactos individuais aos 
sindicatos, conforme se verifica: “Os acordos individuais de re-
dução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão tem-
porária do contrato de trabalho, pactuados nos termos do dis-
posto nesta Medida Provisória, deverão ser comunicados pelos 
empregadores ao sindicato da categoria profissional no prazo de 
dez dias corridos, contado da data de sua celebração.”. 

Analisando esta disposição, vê-se que trata-se de deter-
minação legal similar à constante na MP 936/20, no sentido de 
que o empregador deve noticiar ao ente sindical o teor da nego-
ciação individual no prazo de 10 dias após firmados os seus ter-
mos, não constando qualquer ressalva quanto a renda do empre-
gado, de modo que a necessidade de comunicação existe para 
todos os ajustes que forem formados e para todos os trabalhado-
res que acordem as ações emergenciais por meio de negociação 

 
4 CASSAR, Vólia Bomfim. Medida Provisória 935/20 - Programa Emergencial de 
Manutenção do Emprego e da Renda. Disponível em: https://www.lfg.com.br/conteu-
dos/artigos/geral/medida-provisoria-mp-936-20-programa-emergencial-de-manuten-
cao-do-emprego-e-da-renda Publicado em: 9 abr. 2020. Acesso em: 10 mai. 2021. 
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individual. 
Acerca da necessidade de comunicação da negociação 

individual aos sindicatos prevista à época pela MP 936/20, foi 
ajuizada a ação direta de inconstitucionalidade n. 6.363, pelo 
partido político Rede Sustentabilidade, questionando a necessi-
dade de validação do ente sindical para que o acordo gere efeitos 
jurídicos. 

O Ministro Relator Ricardo Lewandowski deferiu parci-
almente pedido liminar, determinando que após a comunicação 
obrigatória prevista na norma, os sindicatos teriam prazo para 
manifestar oposição aos termos do acordo, hipótese em que po-
deria dirigir a negociação em substituição do empregado, sob o 
fundamento de que há que se obter alguma efetividade na refe-
rida comunicação5.  

Vale destacar, entretanto, que a aludida medida cautelar 
deferida pelo Relator não foi referendada em julgamento pelo 
Pleno do STF no dia 16 de abril de 2020, que afastou a possibi-
lidade de oposição do sindicato aos termos do acordo individual 
após comunicação pela empresa6. 

Desse modo, a negociação individual firmada entre o 
empregador e o obreiro, conforme reconhecido pelo Supremo 
Tribunal Federal em interpretação do dispositivo legal previsto 
na Medida Provisória 936/2020, mantido no texto da Lei n. 
14.020/2020, não necessita do aval dos entes sindicais para surtir 
efeitos jurídicos, os quais devem apenas ser comunicados sobre 
a existência da pactuação. 

Sendo assim, considerando o exposto e o fato de que 
também fora mantido pela MP 1.045/21 o mesmo procedimento 
quanto a comunicação do acordo ao sindicato, não haverá neces-
sidade de autorização ou participação efetiva do ente coletivo 

 
5 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 6.363. Decisão liminar. Relator Ricardo 
Lewandowski. Disponível em: stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia-
Detalhe.asp?s1=000440095&base=baseMonocraticas. Acesso em: 30 abr. 2021.  
6 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 6.363. Disponível em: http://por-
tal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5886604. Acesso em: 30 abr. 2021. 
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para confirmação dos efeitos do pacto individual – o qual é va-
lido de imediato. 

 
3. DA SUSPENSÃO CONTRATUAL E REDUÇÃO SALA-
RIAL E DE JORNADA DOS EMPREGADOS HIPERSUFICI-
ENTES  

 
A Lei n. 13.467/17, que promoveu a chamada Reforma 

Trabalhista, trouxe diversas inovações no âmbito do direito ma-
terial do trabalho, com a alegada pretensão de ajustar a legisla-
ção à modernização das relações laborais no Brasil. 

Entre as mudanças proporcionadas pela legislação em 
comento, tem-se a inserção do parágrafo único no art. 444 da 
CLT, criando uma categoria de empregados com amplos pode-
res para negociar termos do contrato de trabalho diretamente 
com o seu empregador, obreiros que foram intitulados usual-
mente pelo adjetivo de hipersuficientes (em clara oposição aos 
empregados em geral, considerados historicamente por sua hi-
possuficiência). 

O referido dispositivo legal previu que há, para os em-
pregados que percebem salário igual ou superior ao dobro do 
valor máximo pago pelo INSS e que possua diploma de nível 
superior, livre estipulação quanto as matérias dispostas no art. 
611-A da CLT, artigo que apresenta o rol exemplificativo de te-
mas a serem tratados especificamente em sede de tutela coletiva. 

O parágrafo único do art. 444 da CLT dispôs, ainda, que 
as negociações firmadas pelos empregados hipersuficientes te-
rão mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos 
coletivos, o que, em uma interpretação textual levaria ao enten-
dimento de que os instrumentos coletivos não se aplicariam ao 
contrato de trabalho de tais trabalhadores, no que com este haja 
colisão, haja vista que aqueles prevaleceriam sobre esses. 

No que concerne aos empregados hipersuficientes, a MP 
1.045/21, objeto de estudo desse trabalho, assim como as normas 
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de emergência antecedentes, contemplou a previsão de que po-
derão suspender o seu contrato de trabalho ou reduzir proporci-
onalmente a jornada e o salário por meio de acordo individual, 
sendo-lhes, no entanto, permitido o intermédio da negociação 
coletiva. 

É o entendimento que se extrai da análise do caput e in-
ciso segundo do art. 12, nos seguintes termos: “As medidas de 
que trata o art. 3º serão implementadas por meio de acordo indi-
vidual escrito ou de negociação coletiva aos empregados: (...) 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”. 

É importante ressaltar que o texto legal especificou que 
a redução proporcional entre jornada e salário poderão ser reali-
zadas nos percentuais de vinte e cinco, cinquenta e setenta por 
cento quando firmados por acordo individual7. Outros percentu-
ais, no entanto, poderão ser estipulados, desde que sejam promo-
vidos por meio de negociação coletiva, com a obrigatória parti-
cipação sindical, consoante previu o § 1º do art. 11. 

A percepção de benefício emergencial pelo hipersufici-
ente deve observar os critérios gerais fixados na norma, tratadas 
no item anterior, de modo que devem considerar a base de cál-
culo do seguro-desemprego a que faria jus o trabalhador, bene-
fício estatal que possui o teto de R$ 1.909,34 para o ano de 2021, 
consoante critérios fixados na Resolução CODEFAT 707/2013. 

Ora, o que caracteriza a hipersuficiência do trabalhador, 

 
7 A propósito, ver nota técnica do Ministério da Economia, do qual destacamos o se-
guinte trecho: “Quanto menor a renda do trabalhador, maior a proporção da renda 
mantida pela concessão do benefício emergencial. É exatamente por esse motivo que 
o artigo 12 da MP veda o acordo individual de redução de jornada acima de 25% para 
quem ganha acima de R$ 3.135,00. Para reduções maiores e suspensão do contrato de 
trabalho, só por meio da negociação coletiva, salvo para os trabalhadores que recebem 
acima do dobro do limite do RGPS (R$ 12.202,12) e com diploma superior, reconhe-
cidos pela CLT como hipersuficientes, casos em que a liberdade de negociação indi-
vidual já era maior.” Disponível no link: https://www.gov.br/trabalho/pt-br/assun-
tos/noticias/trabalho/ultimas-noticias/nota-informativa . Acesso em: 22 mai 2021. 
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segundo o parágrafo único do art. 444 da CLT, é que possua en-
sino superior completo certificado, bem como a percepção de 
salário maior ou igual ao dobro do valor equivalente ao teto dos 
benefícios pagos pela Previdência Social, o que consiste, no cor-
rente ano, ao importe de R$ 12.867,14 (doze mil, oitocentos e 
sessenta e sete reais e quatorze centavos). 

Nesse ponto, é importante diferenciar o critério de “salá-
rio”, utilizado como elemento caracterizador do hipersuficiente, 
para o critério da “remuneração”, prevista no art. 507-A da CLT, 
que permite que os empregados que sejam remunerados em im-
porte superior ao dobro do teto dos benefícios da Previdência 
Social possam utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos 
trabalhistas. 

Assim é que havendo redução salarial, mesmo que acom-
panhada de redução proporcional de jornada, o empregado terá 
perda em seus ganhos pelo trabalho, afastando-se do valor ne-
cessário para a caracterização de sua condição de hipersufici-
ente, ante ao teto do valor do seguro desemprego que não alcan-
çará os valores anteriormente percebidos pelo obreiro. 

Pontue-se, inclusive, que havendo suspensão do contrato 
de trabalho, o referido empregado que detenha a faixa salarial 
do hipersuficiente perceberá apenas o benefício emergencial 
com importe limitado ao teto do valor do seguro desemprego, 
qual seja R$ 1.909,34, o que equivale a pouco menos de 20% do 
salário comumente recebido. 

Caso a empresa empregadora tenha produzido, no ano-
calendário de 2019, receita bruta superior a R$ 4.800.000,00, de-
verá ajustar com o trabalhador o pagamento de ajuda compensa-
tória mensal no valor de trinta por cento do valor do salário do 
empregado, oportunidade em que o obreiro receberá apenas 70% 
do valor do seguro desemprego pelo governo. 

Desse modo, neste último caso, analisando, por exemplo, 
a situação de empregado com o salário mensal de R$ 12.867,14 
e que venha sofrer suspensão contratual nos exatos termos da 
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Lei, vê-se que a seu ganho mensal não alcança sequer 50% do 
que percebia o empregado hipersuficiente, visto que perceberá 
R$ 3.860,14 de ajuda compensatória a ser custeada pelo empre-
gador e 70% do valor do seguro desemprego a que faria jus, isto 
é, R$ 1.336,54, totalizando o importe de R$ 5.196,68. 

Nesta toada, destaca-se que Vólia Bomfim, ao tratar da 
análise da MP 936, sugeriu que a redução de salários somente 
deve ser considerada constitucional se o percentual fixado for 
compatível com o abalo vivenciado pela empresa e com a ma-
nutenção de, pelo menos, 50% da renda do empregado, fine: 

“Sob este prisma, podemos afirmar que a MP 936/20 é consti-
tucional na parte que autoriza a redução dos salários por ajuste 
individual para os trabalhadores em que o percentual ajustado 
seja compatível com a crise enfrentada pela empresa ou esta-
belecimento e que não abale mais que 50% de sua renda, per-

centual mínimo para manutenção dos compromissos financei-

ros e dignidade do trabalhador”.8 (grifo nosso). 
Da análise das hipóteses de redução da renda do hipersu-

ficiente, vê-se que esta poderá chegar, a teor do texto legal, a 
mais de 50% do valor do salário percebido pelo trabalhador, co-
locando em situação dificultosa para que honre com os seus 
compromissos mais básicos, atingindo de forma veemente a sua 
dignidade. 

Das informações acima examinadas, o que se pode cons-
tatar é que o Novo Programa Emergencial de Manutenção do 
Emprego e da Renda, assim como o anterior, malgrado tenha o 
objetivo de proteger o emprego e a renda dos empregados, não 
logra êxito em manter a renda do hipersuficiente em um patamar 
digno, levando-o a uma redução brusca em sua remuneração. 

Cabe destacar, também, que a autonomia do empregado 
que se enquadra nos requisitos postos no parágrafo único do art. 
444 da CLT permite que este negocie individualmente com o 

 
8 CASSAR, Vólia Bomfim. Medida Provisória 935/20 - Programa Emergencial de 
Manutenção do Emprego e da Renda. Disponível em: https://www.lfg.com.br/conteu-
dos/artigos/geral/medida-provisoria-mp-936-20-programa-emergencial-de-manuten-
cao-do-emprego-e-da-renda Publicado em: 9 abr. 2020. Acesso em: 10 mai. 2021. 
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empregador sobre as matérias de reserva exclusiva da negocia-
ção coletiva, as quais se encontram listadas em rol exemplifica-
tivo, no art. 611-A da CLT.  

Entre as matérias suscetíveis a negociação individual es-
tão a jornada de trabalho, banco de horas, intervalo, plano de 
cargos, salários e funções, remuneração por produtividade, par-
ticipação nos lucros e resultados, prêmio, enquadramento do 
grau de insalubridade, dentre outros. 

Ocorre que, na hipótese de que esse trabalhador sofra re-
dução salarial ou suspensão contratual em decorrência da pan-
demia do COVID-19, deixando de cumprir o requisito salarial 
que lhe assegura a condição de hipersuficiente, não haverá am-
paro legal que lhe permita firmar pactos individuais para regular 
com o empregador as cláusulas do seu contrato sem participação 
do ente sindical, ao menos no curso da redução salarial ou sus-
pensão contratual.  

A razão disso é que, em momento de forte vulnerabili-
dade social, que atinge, de modo geral, a todos os trabalhadores, 
acarretando, inclusive, perdas salariais em grandes proporções, 
não é razoável que o trabalhador esteja exposto a maiores preju-
ízos, atravessando esse momento histórico desassistido pelo seu 
sindicato laboral. 

O Direito do Trabalho, enquanto disciplinador das rela-
ções laborais no seio das teias sociais, deve ser interpretado em 
consonância com os princípios constitucionais, sendo que, 
mesmo em tempos de crise, o valor social do trabalho e a proi-
bição do retrocesso social necessitam ser observados. 

Nesse ponto, Ailton Schramm de Rocha aduziu que: 
“Se o contexto atual exige atenção com prioridades e proteção 
social em face da grave crise que se apresenta, não se pode des-
viar a atenção da importante e permanente necessidade de pro-
teção de toda a conquista civilizatória que os direitos funda-
mentais representam, neles incluídos e sem ressalvas os direi-
tos sociais.” 9 

 
9 ROCHA, Ailton Schramm de. A Proibição de Retrocesso como Princípio 
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Desse modo, a fim de garantir ao máximo a melhoria das 
condições sociais dos trabalhadores, princípio insculpido no ca-
put do art. 7º da Constituição Federal, não se pode admitir que 
trabalhadores em estado de vulnerabilidade, sejam os hipersufi-
cientes ou não, estejam suscetíveis a prejuízos maiores do que 
os que, por força das medidas legais de urgência que se impõe 
em adotar face a crise laboral emergente, já estão suscetíveis a 
sofrer. 

 
4. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO MESMO EM TEMPOS 
DE CRISE 

 
É cediço que a relação laboral é marcada pela existência 

de polos diametralmente opostos, os quais buscam finalidade di-
versas – se de um lado o empregador objetiva o lucro e o desen-
volvimento da atividade empresarial, na outra ponta, o obreiro 
empenha sua força de trabalho visando a sua subsistência10. 

Malgrado também ocupe o polo mais fraco da relação la-
boral, ante a condição de subordinação jurídica a que está sub-
metido, o chamado empregado hipersuficiente possui, desde o 
advento da Reforma Trabalhista, maiores possibilidades de ne-
gociação individual, consonante previsto no parágrafo único do 
art. 444 da CLT. 

O referido dispositivo legal possui nítido intento de equi-
parar esse trabalhador à entidade sindical, prevendo que haverá 
mesma eficácia e preponderância aos acordos individuais firma-
dos por ele sobre os instrumentos coletivos assinados pelo seu 
sindicato. 

Com a declaração de estado de calamidade pública e com 

 
Constitucional: Interpretação dos Direitos Fundamentais Sociais em Contexto de 
Emergência Global. In: BAHIA, Saulo José Casali (Org.). Direitos e Deveres Funda-
mentas em Tempos de Coronavirus, p. 30-41. São Paulo: Editora Iasp, 2020, p. 39. 
10 FERREIRA, Miguel. Hipossuficiência e subordinação jurídica nas relações de tra-
balho contemporâneo. Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, n. 
40, p. 97-127. Campinas, 2012, p. 108. 
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os notáveis impactos do COVID-19 sobre o mercado, as medi-
das emergenciais apresentadas pelo Governo Brasileiro promo-
veram ainda mais flexibilização de direitos trabalhistas, proce-
dimentos e, inclusive, de normas de segurança e saúde do traba-
lho. 

Nesse contexto, valida é a observação trazida por Anto-
nio Umberto de Souza Junior (et. al):  

“Assim, para viabilizar o alívio das empresas, transfere o Go-
verno da regulação heterônoma da lei e autônoma das normas 
coletivas para a autonomia contratual individual a disciplina 
das medidas de enfrentamento da crise do coronavírus na área 
trabalhista”.11 

Salienta-se, no entanto, que com a adoção de medidas 
emergenciais nos contratos de trabalho de empregados que se 
encaixem nas condições contidas no parágrafo único do art. 444 
da CLT, não há como considerar que permanecem com grande 
autonomia para negociar as cláusulas do seu contrato. 

Em verdade, não se pode equiparar o empregado ao seu 
sindicato, ainda que este goze de altos salários, visto que indivi-
dualmente depende economicamente do fruto do seu trabalho, 
bem como, conforme assevera Alice Monteiro de Barros, que o 
obreiro se submete a gestão da prestação de serviços pelo seu 
empregador, estando sujeito ao seu poder diretivo e disciplinar12. 

Dessa maneira, com base no princípio do valor social do 
trabalho, bem como em atenção a necessidade de melhoria das 
condições sociais do trabalhador, impõe-se que sobre o hipersu-
ficiente haja tutela protetiva do Estado, assim como no caso dos 
demais empregados. 

Nesse contexto, vislumbra-se dois importantes mecanis-
mos que devem ser garantidos a esse empregado: a limitação de 

 
11 SOUZA JUNIOR, Antonio Umberto de. GASPAR, Danilo Gonçalves; COLEHO, 
Fabiano; MIZIARA, Raphael. Medida Provisória 927/2020 comentada artigo por ar-
tigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020, p. 10. 
12 BARROS, Alice Monteiro de. Trabalhadores Intelectuais. Disponível em: 
https://www.trt3.jus.br/escola/download/revista/rev_69/Alice_Barros.pdf. Acesso 
em: 01 mai. 2021, p. 151. 
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redução salarial com base na teoria da onerosidade excessiva e 
a garantia de assistência e representação sindical. 

Como visto anteriormente, com a implementação de me-
didas emergenciais previstas na MP 936, posteriormente estabe-
lecidas na Lei n, 14.020/2020 e revisadas na MP 1.045/21, a per-
cepção salarial do empregado que recebe duas vezes o teto dos 
benefícios do INSS poderá ser reduzido a cifra de aproximada-
mente R$ 1.900,00, o que, notavelmente, importa em onerosi-
dade excessiva ao obreiro. 

Veja-se que o art. 480 do Código Civil prevê que ha-
vendo desequilíbrio nas prestações contratuais, poderá haver 
modificação do modo de execução do contrato a se evitar one-
rosidade excessiva: “Se no contrato as obrigações couberem a 
apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação 
seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar 
a onerosidade excessiva”. 

Necessário pontuar, inclusive, que no seio da relação la-
boral as partes devem observar, também, a função social do con-
trato, princípio basilar das relações privadas no ordenamento ju-
rídico pátrio, não podendo deixar o empregador de observar a 
natureza alimentar do salário do seu funcionário. 

Desse modo, admitir a redução salarial irrestrita para tra-
balhadores que gozam de autonomia similar àquela conferida ao 
sindicato, na forma do parágrafo único do art. 444 da CLT, em 
decorrência, justamente, do nível salarial, os coloca em notável 
situação de vulnerabilidade, necessitando, portanto, de proteção. 

Nesse ponto, impende comentar que o art. 11, § 1º da MP 
em análise destacou que os instrumentos coletivos poderão dis-
por de redução salarial em percentuais diversos das regras pre-
vistas naquela norma (25%, 50% e 70%).  

No entanto, malgrado o comando do parágrafo único do 
art. 444 da CLT indicar que os acordos individuais firmados pelo 
hipersuficiente tenham mesma eficácia e preponderância sobre 
normas coletivas, permitir que o trabalhador possa acordar 
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redução em percentuais diversos e superiores à regra geral con-
tida na norma poderá implicar prejuízos e violações a direitos 
fundamentais do empregado, notadamente no tocante a irreduti-
bilidade salarial (que em muito já foi mitigada com a normativa 
ora em vigor). 

Além disso, no curso da execução das medidas emergen-
ciais em que há notável situação de vulnerabilidade social, even-
tuais acordos individuais firmados por esses empregados no que 
concerne as matérias previstas no art. 611-A da CLT devem ser, 
necessariamente, apreciados pelo ente sindical que o represente, 
ante a garantia prevista no art. 8º, VI da Constituição Federal de 
1988 que menciona que “é obrigatória a participação dos sindi-
catos nas negociações coletivas de trabalho”. 

Sobre a tutela coletiva dos conflitos trabalhista em tem-
pos de COVID-19, menciona-se o contributo de Christianne 
Gurgel: 

“Controvérsias e debates sobre a (in)constitucionalidade, de al-
guns aspectos da MP 936, já foram instalados no ambiente ju-
rídico. O instituto protagonista é o da redução salarial, posto 
que a MP permite por meio de acordo individual, enquanto a 
Constituição Federal, sem fazer distinção, só permite por meio 
de negociação coletiva de trabalho (art.7o, VI). Dessa forma, 
para maior segurança das relações de trabalho. Para os empre-
gadores, o meio mais eficaz e seguro é a negociação coletiva 
para tanto, seja por força da validade emprenhada pela Carta 
Magna, seja pelo negociado sobre o legislado, regulado no 
art.611-A da CLT. Para o empregado/a, por sua vez, o processo 
negocial é garantidor dos direitos fundamentais trabalhistas, e 
o sindicato que representa a classe trabalhadora estará negoci-
ando em situação de igualdade jurídica em face do ente cole-
tivo patronal”.13 

Com a assistência do sindicato, se busca garantir a repre-
sentação coletiva, que mitiga a condição de sujeição do 

 
13 GURGEL, Christianne Moreira Moraes. Medidas Trabalhistas e COVID-19: A Ne-
gociação Coletiva de Trabalho Como Garantia dos Direitos Fundamentais. In: BA-
HIA, Saulo José Casali (Org.). Direitos e Deveres Fundamentas em Tempos de Coro-
navirus, p. 63-81. São Paulo: Editora Iasp, 2020, p. 78. 
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empregado14, de modo que se poderá negociar com os emprega-
dores os melhores rumos para a garantia dos direitos do traba-
lhador, respeitando as modificações nas condições financeiras 
da empresa face a crise decorrente do COVID-19. 

Cabe destacar que as dificuldades decorrentes do enfren-
tamento da pandemia que segue em curso não se limitarão a este 
momento, visto que as empresas devem recuperar-se financeira-
mente de forma lenta, face aos prejuízos já existentes desde o 
início das medidas de restrição e funcionamento de atividades 
coletivas e a ausência de efetivas medidas econômicas lançadas 
pelo Estado. 

Desse modo, considerando a necessidade de que seja ob-
servado o respeito ao valor social do trabalho, faz-se necessário 
que os governos em conjunto com a iniciativa privada e os entes 
sindicais busquem meios adequados para superação das dificul-
dades financeiras que se instalaram no país, observando a neces-
sidade de observância dos direitos sociais. 

Em suma, mesmo em tempos de crise, o comando cons-
titucional de que os direitos trabalhistas se servem a melhoria 
das condições sociais dos trabalhadores urbanos e rurais deve ser 
observado, a fim de proteger o obreiro de violações em seus di-
reitos fundamentais. 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O COVID-19 gerou diversas modificações no tecido so-

cial, impondo a realizações de ações que visam assegurar a so-
brevivência das pessoas face a letalidade da patologia e da pos-
sibilidade inexorável de que o sistema público de saúde brasi-
leiro entre em colapso pela alta demanda em um mesmo mo-
mento. 

Com as medidas de isolamento e distanciamento social, 

 
14 SUPIOT, Alain. Crítica do Direito do Trabalho. Lisboa: Fundação Calouste Gul-
benkian, 2016, p. 184. 
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a prestação de atividades laborais também sofreu mudanças, as 
quais geraram impactos notáveis na produção de grandes, pe-
quenas e medias empresas. 

As deliberações previstas na MP 1.045/21 visaram asse-
gurar o emprego e a renda dos trabalhadores, bem como a solva-
bilidade de empresas e demais empregadores, no entanto, no to-
cante ao empregado hipersuficiente, se mostraram insuficientes, 
ante a possibilidade de redução significativa da remuneração. 

A fim de que se garanta a manutenção do emprego e da 
renda desses trabalhadores, impõe-se que lhes seja garantido o 
ganho mensal que contemple o pagamento dos seus gastos mais 
básicos, além de ser necessária a assistência sindical em um mo-
mento de notável vulnerabilidade dos obreiros em geral. 

Não se pode perder de vista, finalmente, a necessidade 
de que sejam respeitados os preceitos constitucionais que visam 
a proteção do trabalhador, com a observância do leque de direi-
tos sociais mínimos e outros que visem a melhoria de sua condi-
ção social ou, em tempos de crise, ao menos a manutenção das 
condições já conquistadas. 

W 
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