
 
 

Programa Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 936, de 1º abril de 2020 
 
Trata do Programa Emergencial de Preservação do Emprego e Renda, que busca 
preservar o emprego e renda, garantir a continuidade das atividades laborais e 
empresarias e reduzir o impacto social da pandemia do COVID-19.  
 
A referida MP 936/2020 estipula a possibilidade de redução proporcional temporária 
da jornada de trabalho e respectivo salário. Nesta situação, o Governo 
complementará a renda do empregado, por meio do pagamento de Benefício 
Emergencial. 
 
Adicionalmente, a MP 936/2020 também prevê a possibilidade de suspensão 
temporária do contrato de trabalho. Nesta hipótese, o Governo garantirá parte da 
renda ao empregado, também por meio do pagamento de Benefício Emergencial. 
 
O referido Benefício Emergencial, que será pago pelo Governo, terá como base o valor 
do seguro-desemprego ao qual o empregado teria direito se fosse demitido, possuirá 
natureza indenizatória e não integrará base de cálculo do IRRF, da contribuição 
previdenciária e tributos sobre folha de salários e do FGTS. Da mesma forma, Benefício 
Emergencial poderá ser excluído do lucro líquido para fins de IRPJ e CSLL das 
empresas tributadas pelo lucro real. 
 
Ainda, prevê a MP que o empregado fará jus a garantia provisória de emprego pelo 
dobro do tempo em que seu contrato de trabalho permaneceu suspenso ou teve sua 
jornada e salários reduzidos. De toda forma, mesmo com a estabilidade provisória, é 
cabível a dispensa por justa causa ou o pedido de demissão pelo empregado. Contudo, 
caso o empregador entenda por rescindir o contrato de trabalho sem justa causa ainda 
durante o período de estabilidade deverá pagar ao empregado: 
 

I- 50% 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 25%  e inferior a 50%;  

II- 75% 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 50% e inferior a 70%; ou  

III- 100% 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 70%,  sendo que o mesmo vale para os 
casos de suspensão temporária do contrato de trabalho. 

 
REDUÇÃO PROPORCIONAL DE JORNADA DE TRABALHO E SALÁRIO 
 

• Pelo prazo de até 90 dias. Na hipótese de cessação do estado de calamidade 
pública, a jornada de trabalho e o salário pago anteriormente serão 
restabelecidos no prazo de 02 dias corridos. 

• Ajuste entre empregador e empregado realizado com antecedência mínima de 
02 dias. 



 
 

• Retorno à jornada anterior em 02 dias contados a partir da (i) cessação do estado 
de calamidade; (ii) do término do acordo celebrado e (iii) pedido de retorno ao 
trabalho pelo empregador. 

• Deverá ser preservado o valor do salário-hora do empregado na redução. 

• Os benefícios regulares deverão ser mantidos (Ex.: plano de saúde e 
odontológico, vale alimentação, vale refeição, vale alimentação, cesta básica, 
dentre outros). 

• É facultado à empresa complementar a renda do empregado.  

• Implementação por ACORDO INDIVIDUAL**1 (com comunicação ao 
Sindicato no prazo de 10 dia contados a partir da celebração) OU 
COLETIVO (tanto faz) para empregados com salários iguais ou inferiores a 
R$3.135,00 ou para empregados com diploma universitário e salário 
superior a R$12.202,12. Percentuais de redução: 25%, 50% ou 70%. 

• Já para os empregados com salário acima de R$ 3.135,00 e abaixo de R$ 
12.202,12, poderá ser celebrado acordo individual apenas para prever redução 
de 25%, ao passo que para as reduções de 50% ou 70%, se faz necessário 
acordo coletivo. 

• O Ministério da Economia deve ser informado no prazo de 10 dias contados da 
assinatura dos acordos. 

 
Abaixo uma tabela explicativa: 
 

REDUÇÃO 

Faixa salarial 25% 50% 70% 

Até R$ 3.135,00 

Acordo individual 
com comunicação 

ao sindicato em até 
10 dias; ou Acordo 

Coletivo 

Acordo individual 
com comunicação 

ao sindicato em até 
10 dias; ou Acordo 

Coletivo 

Acordo individual com 
comunicação ao 

sindicato em até 10 
dias; ou Acordo 

Coletivo 

Entre R$ 
3.135,00 e R$ 

12.202,12 

Acordo individual 
com comunicação 

ao sindicato em até 
10 dias; ou Acordo 

Coletivo 

Acordo Coletivo Acordo Coletivo 

Acima de R$ 
12.202,12 com 

diploma 
universitário 

Acordo individual 
com comunicação 

ao sindicato em até 

Acordo individual 
com comunicação 

ao sindicato em até 

Acordo individual com 
comunicação ao 

sindicato em até 10 

 
1 Em que pese o previsto no texto da MP 936/2020, o Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal 

Federal (STF), preferiu ontem, 06/04/2020, decisão cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 
6363 MC/DF promovida pela Rede Sustentabilidade para determinar que os acordos individuais de redução 
de jornada de trabalho e salário ou de suspensão temporária de contrato de trabalho sejam comunicados 
pelos empregadores ao respectivo sindicato laboral no prazo de até 10 dias corridos, contados da sua 
celebração, “para que este, querendo, deflagre a negociação coletiva, importando sua inércia em anuência 
com o acordado pelas partes”, ou seja, na convalidação dos acordos individuais.  
 
De toda forma, esta decisão liminar do Ministro Lewandowski é “ad referendum” e deverá ser remetida ao 
Plenário do STF para referendo, sendo que a próxima sessão está originalmente marcada para 24 de abril 
de 2020. 

 



 
 

10 dias; ou Acordo 
Coletivo 

10 dias; ou Acordo 
Coletivo 

dias; ou Acordo 
Coletivo 

Acima de R$ 
12.202,12 sem 

diploma 
universitário 

Acordo individual 
com comunicação 

ao sindicato em até 
10 dias; ou Acordo 

Coletivo 

Acordo Coletivo Acordo Coletivo 

 
 
 
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONTRATO DE TRABALHO 
 

• Pelo prazo de até 60 dias, podendo ser fracionado em dois períodos de 30 dias. 
Na hipótese de cessação do estado de calamidade pública, o contrato de 
trabalho será restabelecido no prazo de 02 dias corridos. 

• Implementação por ACORDO INDIVIDUAL**2 (com comunicação ao 
Sindicato no prazo de 10 dia contados a partir da celebração) OU 
COLETIVO (tanto faz) para empregados com salários iguais ou inferiores a 
R$3.135,00 ou para empregados com diploma universitário e salário 
superior a R$12.202,12.  Já para os empregados com salário acima de R$ 
3.135,00 e abaixo de R$ 12.202,12, se faz necessário ACORDO COLETIVO. 

• Necessidade de comunicação ao Ministério da Economia no prazo de 10 dias 
contados da assinatura do acordo. 

• Manutenção de todos os benefícios habitualmente concedidos. 

• Ajuste entre empregador e empregado realizado com antecedência mínima de 
02 dias. 

• Retorno às atividades em 02 dias contados a partir da (i) cessação do estado de 
calamidade; (ii) do término do acordo celebrado ou (iii) pedido de retorno ao 
trabalho pelo empregador. 

• Empresas com receita bruta superior a R$ 4.800.000,00 no ano de 2019, 
deverão pagar ajuda compensatória mensal, de natureza indenizatória, de 30% 
do valor do salário do trabalhador. 

• A suspensão do contrato de trabalho será nula se o empregado prestar serviços 
durante o período, ainda que parcialmente, por meio de teletrabalho, trabalho 
remoto ou à distância, e o empregador estará sujeito ao pagamento da 
remuneração e dos encargos sociais de todo o período, bem como às 
penalidades previstas na legislação em vigor e às sanções previstas em 
convenção ou acordo coletivo. 

 
COMUNICAÇÃO COM SINDICATOS 
As comunicações com os sindicatos e formalidades para convocação, deliberação, 
decisão, formalização de convenção ou de acordo coletivo, podem ser realizadas por 
meios eletrônicos. 
 
TRABALHO INTERMITENTE 
O empregado em regime de trabalho intermitente fará jus ao Benefício Emergencial de 
R$ 600,00 pelo período de 3 (três) meses. 
 

 
2 Vide nota 1. 



 
 
VALOR DO BENEFÍCIO EMERGENCIAL DE PRESERVAÇÃO DO EMPREGO E 
RENDA 
 
O valor do Benefício Emergencial terá como base de cálculo o valor mensal do seguro-
desemprego a que o empregado teria direito, nos termos do art. 5º da Lei 7.998/1990, 
calculado da seguinte forma: 
 

MÉDIA SALARIAL (últimos 3 
meses) 
 

FORMA DE CÁLCULO 

Até R$   1.599,61 Multiplica-se o salário médio por 0.8 = (80%) 

De R$ 1.599,62 a  
R$ 2.666,29 
 

A média salarial que exceder a R$ 1.599,61 
multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 
1.2179,69. 

Acima de R$ 2.666,29 
O valor da parcela será de R$ 1.813,03, 
invariavelmente 

 
(Exemplo: empregado que, nos últimos 3 meses, teve média salarial de R$ 5.000,00, o 
valor de carda parcela do seguro-desemprego seria de R$ 1.813,03) 
 
ASPECTOS GERAIS 
 

• Poderá ser cumulada a suspensão do contrato de trabalho e a redução de 
jornada e salário, desde que a somatória do período de adoção das medidas não 
seja superior a 90 (noventa dias). 

 

• Estão incluídos na MP 936/2020 os contratos de aprendizagem e jornada parcial. 
 

• Aqueles empregados com mais de um contrato de trabalho, podem receber 
cumulativamente o Benefício Emergencial. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS E DE ORDEM PRÁTICA 
 
Entendemos que a implementação das medidas autorizadas pelo Governo serão objeto 
de diversos questionamentos de ordem prática. Para tanto, o Ministério da Economia 
criou um portal (https://servicos.mte.gov.br/bem) com explicações acerca da forma de 
transmissão das informações sobre a redução de jornada e salário ou suspensão do 
contrato de trabalho. 
 
Sem prejuízo, como ponto de partida, será necessário existir uma avaliação das 
necessidades das empresas por parte dos empregadores para que seja avaliada a 
pertinência e conveniência do uso das medidas autorizadas pelo Governo, lembrando a 
redução e suspensão são flexíveis. Poderá ser feita a redução de jornada e salário para 
um grupo de empregados em 25% e para outro grupo em 50%, além da suspensão do 
contrato de um terceiro grupo. 
 
Após tal avaliação, é de se pressupor a existência de uma comunicação franca, clara e 
objetiva entre empregadores e empregados. Embora a implementação das medidas 
possa parecer (e seja) dura, não se deve perder de vista que as medidas autorizadas 
pela MP 936/20 têm efetivo cunho social e como pano de fundo um pensamento 

https://servicos.mte.gov.br/bem


 
 
coletivo. Ou seja, se individualmente cada um dos empregados não aceitar a redução 
ou suspensão, o prejuízo será coletivo e a ideia da MP 936/2020 se tornará inócua.  
 
Ainda, lembramos que caso empregador, empregados e sindicato (quando for o caso) 
não chegarem a um acordo quanto a redução de jornada e salário ou suspensão do 
contrato de trabalho, existe a possiblidade de ser ajustada a rescisão por mútuo acordo 
ou ainda realizada da demissão, com rescisão completa do contrato de trabalho. 
 
 
Os profissionais do VBD ADVOGADOS estão à disposição para sanar quaisquer 
dúvidas relacionadas ao tema, bem como assessorá-los na avaliação das melhores 
medidas a serem tomadas. 
 


