
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 936/2020

PROGRAMA EMERGENCIAL DE 
MANUTENÇÃO DO EMPREGO E 

DA RENDA



No último dia 01/04/2020 foi publicada a MP 936/2020 que
instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do
Emprego e da Renda, permitindo às empresas pactuarem a
suspensão do contrato de trabalho e/ou a redução da jornada
e salários dos empregados.

A nova Medida Provisória se soma às alternativas já trazidas
pela MP 927/2020 e visa:

✓ Preservar o emprego e a renda;

✓ Garantir a continuidade das atividades laborais e 
empresariais; e

✓ Reduzir o impacto social decorrente das
consequências do estado de calamidade pública e de
emergência de saúde pública.

Objetivos da MP 
936/2020



O art. 3º da MP 936/2020 elenca as medidas do Programa
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda,
quais sejam:

✓ O pagamento de Benefício Emergencial de Preservação 
do Emprego e da Renda;

✓ A redução proporcional de jornada de trabalho e de 
salários; e

✓ A suspensão temporária do contrato de trabalho.

Das medidas



Benefício emergencial 
de preservação do 
emprego e da renda

O grande diferencial da MP 936/2020 é a previsão
de pagamento, por parte do governo, de ajuda
compensatória mensal aos empregados na
hipótese de o empregador suspender o contrato de
trabalho e/ou reduzir a jornada de trabalho e
salários.

Não obstante seja muito menos do que esperavam
os empregados e empresários, esta medida trouxe
alguma segurança jurídica para as empresas que já
se viam obrigadas a promover a demissão de
empregados, ou ainda adotar medidas sem
fundamento legal (atentar-se para a decisão do STF na
ADI n. 6363 que será melhor explanada ao final – fls. 20/22).



Benefício emergencial 
de preservação do 
emprego e da renda

O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da
Renda será pago, portanto, se houver:

- Redução proporcional de jornada de trabalho e de 
salário; ou

- Suspensão temporária do contrato de trabalho.

A empresa deve informar ao Ministério da Economia
quaisquer das medidas adotadas, no prazo de dez dias,
contados da celebração do acordo individual ou coletivo, sob
pena de ser responsável pelo pagamento da remuneração do
empregado no valor anterior à medida, e ainda dos encargos
sociais incidentes, até que a informação seja prestada.

A empresa também deverá informar o pacto de acordos
individuais de redução de jornada de trabalho e de salário ou de
suspensão temporária do contrato de trabalho, ao respectivo
sindicato laboral, no prazo de até dez dias corridos, contados
da data de sua celebração, observando-se a decisão do STF na
ADI nº 6.383 (fls. 20/22).



Benefício emergencial 
de preservação do 
emprego e da renda

O valor do Benefício Emergencial de Preservação do
Emprego e da Renda terá como base de cálculo o valor
mensal do seguro-desemprego, observando-se:

- Na Redução da jornada e salário: o valor será calculado
aplicando-se sobre a base de cálculo o percentual da redução.

Ex.: Redução de salário de 25% → benefício será pago no importe de 25% do
seguro-desemprego;

- Na Suspensão do contrato:

✓ Para empresas com receita bruta inferior a 4,8 milhões no ano-
calendário 2019 o Governo Federal arcará com 100% do
benefício, calculado sobre seguro-desemprego a que o
empregado teria direito;

✓ Para empresas com receita bruta superior a 4,8 milhões no ano-
calendário 2019 o Governo Federal arcará com 70% do benefício,
calculada esta cota-parte sobre o valor do seguro-desemprego a
que o empregado teria direito. Neste caso, os empregadores
deverão arcar ajuda compensatória mensal em favor do
trabalhador no valor de 30% do salário do empregado.



Benefício emergencial 
de preservação do 
emprego e da renda

Segue abaixo, o valor do benefício do seguro –
desemprego para 2020, de acordo com a Portaria
914/2020 do Ministério da Economia:

Fonte: http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/seguro_desemprego.htm

Faixa de Salário Média Salarial Cálculo

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

De
Até

R$1.599,62
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$1.279,69

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



Benefício Emergencial 
de Preservação do 
Emprego e da Renda

O Benefício Emergencial de Preservação do
Emprego e da Renda será pago ao empregado
independentemente do:

- cumprimento de qualquer período aquisitivo;
- tempo de vínculo empregatício; 
- número de salários recebidos.

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 o teto).



Benefício Emergencial 
de Preservação do 
Emprego e da Renda

O Benefício Emergencial de Preservação do
Emprego e da Renda NÃO será devido ao
empregado que esteja:

✓ Ocupando cargo ou emprego público, cargo em
comissão de livre nomeação e exoneração ou
titular de mandato eletivo;

✓ Em gozo de benefício de prestação continuada do
INSS ou dos Regimes Próprios da Previdência
Social (exceto pensão por morte ou auxílio-
acidente);

✓ Recebendo seguro-desemprego;

✓ Recebendo bolsa de qualificação profissional (art.
2º-A Lei 7.998/90).



As empresas poderão acordar com seus empregados a redução
proporcional da jornada de trabalho e de salário, observando-
se os seguintes requisitos:

✓ Preservação do valor do salário-hora de trabalho;

✓ Prazo máximo de 90 dias durante o estado de calamidade
pública;

✓ Pacto por acordo individual escrito entre empregador e
empregado, devendo a proposta ser encaminhada ao
empregado com antecedência de 48 horas, observando-se a
decisão do STF na ADI nº 6.383(fls. 20/22);

✓ Garantia provisória no emprego durante o período de
redução e após o restabelecimento da jornada por período
equivalente ao da redução. Ex.: redução de dois meses garante uma
estabilidade de quatro meses (exceto no caso de justa causa ou pedido
demissão).

Da redução 
proporcional de 
jornada de 
trabalho e de 
salário



✓ Redução da jornada de trabalho e de salário, exclusivamente,
nos seguintes percentuais:

A jornada de trabalho e o salário pago anteriormente serão restabelecidos
no prazo de dois dias corridos, contados:
- da cessação do estado de calamidade pública;
- da data estabelecida no acordo individual; ou
- da data de comunicação do empregador que informe ao empregado
sobre a sua decisão de antecipar o fim do período de redução pactuado.

Obs.: Quando a redução for pactuada via acordo individual, o percentual de
redução deverá observar estritamente aqueles percentuais dispostos no quadro
acima, não podendo ocorrer variações.

Da redução 
proporcional de 
jornada de 
trabalho e de 
salário

Redução Valor do Benefício

25% 25% do seguro desemprego

50% 50% do seguro desemprego

70% 70% do seguro desemprego



Durante o estado de calamidade pública, o empregador poderá
acordar a suspensão temporária do contrato de trabalho de seus
empregados, observando-se:

✓ Prazo máximo de 60 dias, que pode ser fracionado em dois períodos de 30 dias;

✓ Pacto por acordo individual escrito entre empregador e empregado, devendo a
proposta ser encaminhada ao empregado com antecedência de 48 horas,
observando-se a decisão do STF na ADI nº 6.383(fls. 20/22) e as limitações do art. 12 (fls.
16 e 18);

✓ Durante o período, o empregador deverá manter os benefícios sociais pagos aos
empregados (ex.: plano de saúde, cesta básica, auxílio alimentação);

✓ O empregado não pode permanecer trabalhando para o empregador, ainda que
parcialmente, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância,
sob pena de se descaracterizar a suspensão do contrato e o empregador ter de
arcar com a remuneração integral do empregado no período, além de encargos
sociais e eventuais penalidades aplicáveis;

✓ Garantia provisória no emprego durante o período de suspensão e após o
restabelecimento da jornada por período equivalente ao da suspensão (exceto no
caso de justa causa ou pedido demissão).

Da suspensão 
temporária do 
contrato de 
trabalho



✓ Durante o período de suspensão temporária do contrato, o
empregado, ficará autorizado a recolher para o Regime Geral
de Previdência Social na qualidade de segurado facultativo;

Na hipótese da empresa que obteve receita bruta superior a 4,8
milhões no ano-calendário 2019, 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 salário do empregado. Portanto:

Da suspensão 
temporária do 
contrato de 
trabalho

Receita bruta anual
Ajuda compensatória 
Empresa

Valor do benefício pago pela 
União

Até 4,8 milhões Não obrigatória 100% do seguro-desemprego

Acima de 4,8 milhões Obrigatório – 30% do salário 70% do seguro-desemprego



A empresa poderá realizar o pagamento de ajuda compensatória mensal
em decorrência da redução de jornada de trabalho e de salário ou da
suspensão temporária de contrato de trabalho, sendo que:

✓ O valor deve ser definido no acordo individual ou em negociação
coletiva;

✓ Terá natureza indenizatória;

✓ Não terá incidência de imposto de renda, contribuição previdenciária
ou base de cálculo de FGTS;

✓ 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.

Disposições 
comuns 



A redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão
temporária de contrato de trabalho poderão ser celebradas por
meio de negociação coletiva.

A convenção ou o acordo coletivo de trabalho podem estabelecer
percentuais de redução de jornada de trabalho e de salário
diversos dos previstos no inciso III do caput do art. 7º, sendo:

Disposições 
comuns 

Redução da Jornada Percentual do Benefício Emergencial

Percentual inferior a 25% Sem percepção do benefício emergencial

25% a 49% 25% do seguro-desemprego

50% a 69% 50% do seguro-desemprego

Acima de 70% 70% do seguro-desemprego



O art. 12 da MP afirma que a redução de jornada de trabalho e de
salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho serão
implementadas por meio de acordo individual ou negociação
coletiva aos empregados:

- Com salário igual ou inferior a R$3.135,00 ou;

- Portadores de diploma de nível superior e que percebam
salário mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo
dos benefício do RGPS;

- Para os demais empregados as medidas somente poderão ser
estabelecidas por norma coletiva, ressalvada a redução da
jornada de trabalho e salário de 25%.

Disposições 
comuns 



Sendo assim, em relação à redução de jornada e salário:Disposições 
comuns 

Redução Valor do Benefício
Pode ser feita por acordo 
individual com quais 
empregados?

Pode ser feita 
por acordo 
coletivo com 
quais 
empregados?

25%
25% do seguro 
desemprego

Todos Todos

50%
50% do seguro 
desemprego

Empregados que 
recebem até R$3.135,00 
ou mais de dois tetos do 
RGPS (R$12.202,12)

Todos

70%
70% do seguro 
desemprego

Empregados que 
recebem até R$3.135,00 
ou mais de dois tetos do 
RGPS (R$12.202,12)

Todos



E, em relação à suspensão do contrato de trabalho:Disposições 
comuns 

Receita 
bruta 
anual

Ajuda 
compensatória 
Empresa

Valor do 
benefício pago 
pela União

Pode ser feita por 
acordo individual 
com quais 
empregados?

Pode ser feita 
por acordo 
coletivo com 
quais 
empregados?

Até 4,8 
milhões

Não 
obrigatória

100% do seguro-
desemprego

Empregados que 
recebem até
R$3.135,00 ou mais 
de dois tetos do 
RGPS (R$12.202,12)

Todos

Acima de 
4,8 
milhões

Obrigatório –
30% do salário

70% do seguro-
desemprego

Empregados que 
recebem até
R$3.135,00 ou mais 
de dois tetos do 
RGPS (R$12.202,12)

Todos



✓ A MP se aplica aos contratos de trabalho de aprendizagem e de
jornada parcial;

✓ O tempo máximo de redução proporcional de jornada e de salário e de
suspensão temporária do contrato de trabalho, ainda que sucessivos,
não poderá ser superior a noventa dias;

✓ O curso ou o programa de qualificação profissional de que trata o art.
476-A da CLT, poderá ser oferecido pelo empregador exclusivamente
na modalidade não presencial, e terá duração não inferior a um mês e
nem superior a três meses;

✓ Poderão ser utilizados meios eletrônicos para atendimento dos
requisitos formais previstos na CLT, inclusive para convocação,
deliberação, decisão, formalização e publicidade de convenção ou de
acordo coletivo de trabalho;

✓ O empregado com contrato de trabalho intermitente (formalizado até a
data de publicação da MP 936) fará jus ao benefício emergencial mensal
no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), pelo período de três meses.

Disposições 
comuns 



No último dia 06.04.2020, foi publicada decisão liminar do
Supremo Tribunal Federal, na qual foi deferido em parte o
pedido de medida cautelar da ADI 6.383 de maneira a
assentar que “[os] acordos individuais de redução de jornada de
trabalho e de salário ou de suspensão temporária de contrato de
trabalho [...] deverão ser comunicados pelos empregadores ao
respectivo sindicato laboral, no prazo de até dez dias corridos,
contado da data de sua celebração”, para que este, querendo,
deflagre a negociação coletiva, importando sua inércia em
anuência com o acordado pelas partes.

Ou seja, se a empresa tiver realizado acordo individual com
seus empregados, seja para aplicação de redução de jornada de
trabalho e de salário ou de suspensão temporária de contrato de
trabalho, deverá comunicar ao Sindicato respectivo em 10
(dez) dias corridos para assumir as negociações.

Disposições 
comuns

Decisão proferida 
pelo Supremo 
Tribunal Federal 
na ADI nº 6.363



O Sindicato, no prazo de 08 (oito) dias e nos termos do artigo
617 da CLT, poderá adotar as seguintes condutas:

- Concordar com o acordo individual e validar a medida
adotada pela empresa;

- Discordar do acordo individual e sugerir a aplicação de
norma coletiva;

Caso o sindicato não apresente qualquer manifestação, a
empresa, então, deverá dar conhecimento do fato à Federação
a que estiver vinculado o Sindicato e, na falta dessa, à
correspondente Confederação, para que, no mesmo prazo,
assuma a direção dos entendimentos.

Disposições 
comuns

Decisão proferida 
pelo Supremo 
Tribunal Federal 
na ADI nº 6.363



Esgotado esse prazo sem qualquer manifestação, os interessados
(empresa e empregados) poderão prosseguir diretamente no acordo.

Note-se, portanto, que o acordo individual para aplicação de redução
de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária de
contrato de trabalho resta praticamente inviabilizado, pois, segundo
o STF, “somente se convalidarão, ou seja, apenas surtirão efeitos jurídicos
plenos, após a manifestação dos sindicatos dos empregados”.

Referida decisão esvaziou a questão emergencial trazida pela Medida
Provisória, ocasionando insegurança e instabilidade, além de
burocratizar procedimentos em momento de crise pandêmica e
econômica.

Com isso, caso alguma empresa ainda tenha interesse em promover a
suspensão do contrato de trabalho ou a redução da jornada e salário,
recomenda-se análise criteriosa da viabilidade prática de
implementação dos institutos previstos na MP e regulados pelo STF.

Disposições 
comuns

Decisão proferida 
pelo Supremo 
Tribunal Federal 
na ADI nº 6.363



COM DÚVIDAS?

ENTRE EM CONTATO CONOSCO: 

www.advocaciaramosfernandez.com.br

hamilton@ramosfernandez.com.br

gabriel@ramosfernandez.com.br

jonatan@ramosfernandez.com.br

maria.gabriela@ramosfernandez.com.br

TUPÃ – SP

Rua Potiguaras, 426 - Centro
CEP 17601-080
Fone: 55 (14) 3441-3271

SÃO PAULO – SP

Rua Padre Chico, 85 -2° andar 
Conjunto 24 – Edifício Alcobaça 
Perdizes - CEP 05008-010
Fone: 55 (11) 2589-5409

POMPÉIA – SP

Rua Dr. Luiz Miranda, 878 - Centro
CEP 17580-000
Fone: 55 (14) 3452-3751




