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A MEDIDA PROVISÓRIA 936/2020  
MANUTENÇÃO DE EMPREGO E RENDA 

 
Publicação aguardada por todos os estudiosos do Direito de 

Trabalho, antes mesmo de publicada já havia sido objeto de inúmeras reportagens 
e guias para entendimento. 

 
Adiante iremos esclarecer as principais inovações, discorrer em 

uma linguagem simples sobre as mesmas, bem como trazer algumas ideias para 
implementação das medidas no seu negócio. 

 
As principais intenções declaradas pelo governo são a preservação 

do emprego e renda, a continuidade das atividades e a redução do impacto social 
decorrente da crise que enfrentamos. 

 
 
DO BENEFÍCIO EMERGENCIAL 
 
Foi criado o benefício, que será custeado com recursos da União, 

e poderá ser utilizado na hipótese de redução de jornada de trabalho, bem como 
em caso de suspensão temporária dos contratos. 

 
O Benefício será pago em prestações mensais, sendo devido a 

partir da data de início do trabalho em jornada reduzida, ou da suspensão do 
contrato de trabalho. 

 
Será necessária informar ao Ministério da Economia a redução da 

jornada ou a suspensão do contrato, no prazo de 10 dias após realizado o acordo 
para tanto com os empregados.  

 
Os pagamentos aos empregados ocorrerão no prazo de 30 dias, 

contados da data da celebração dos acordos, desde que comunicados no prazo de 
10 dias acima mencionado. Caso não haja tal comunicação nesse prazo, os 
pagamentos acontecerão no prazo de 30 dias contados da data da comunicação 
em atraso. 

 
O valor do benefício será calculado conforme as regras aplicáveis 

para o cálculo do seguro desemprego a que o empregado teria direito, o que, de 
regra, implica em uma redução proporcional ao valor dos salários, sendo que os 
salários maiores sofrerão redução maior, e vice-e-versa. 
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Em caso de redução de jornada o valor do benefício será calculado 

proporcionalmente à parte da jornada reduzida. 
 
Em caso de suspensão do contrato, a base de cálculo para se 

chegar ao valor do benefício será a de 100% do seguro desemprego a que o 
empregado teria direito, para suspensão de até 60 dias, para empresas com 
faturamento em 2019 inferior a R$ 4.800.000,00. 

 
Para as empresas com faturamento superior a tal valor, o valor 

seria equivalente a 70% do seguro desemprego devido ao empregado, sendo os 
restantes 30% bancados pelo empregador. 

 
 
DA REDUÇÃO DE JORNADA 
 
A redução de jornada (e proporcionalmente do salário) poderá ser 

utilizada, sendo que o valor do salário-hora terá de ser preservado, ou seja, o valor 
que o empregado recebe por hora não poderá ser reduzido. Tal redução poderá ser 
pactuada por até 90 dias. 

 
Deverá ser acordada através de acordo individual escrito entre 

patrão e empregado, devendo ser encaminhado ao empregado, para análise, com 
dois dias de antecedência à assinatura e início da vigência. 

 
A redução poderá ser acordada, exclusivamente, em 25, 50 ou 70% 

da jornada. 
 
Somente poderá perdurar até dois dias após a cessação do estado 

de calamidade pública, ou da data estabelecida no acordo, ou ainda da data da 
comunicação do empregador sobre o fim do período de redução. 

 
 
DA SUSPENSÃO DOS CONTRATOS 
 
Na hipótese de contratante e contratado optarem pela suspensão 

dos contratos, a mesma só poderá ocorrer por no máximo 60 dias. 
 
Também deverá ser acordada por pacto individual escrito, com as 

mesmas exigências da redução de jornada quanto à antecedência de dois dias para 
comunicação da intenção ao empregado. 

 
Os benefícios comumente pagos pelo empregador aos 

empregados deverão ser mantidos. 
 
O empregado poderá continuar recolhendo ao INSS, como 

contribuinte facultativo. 
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O encerramento da suspensão também acontecerá nos mesmos 
casos previstos e mencionados para a redução de jornada, ou seja, ao final do 
período de calamidade pública, ao final do período acordado entre as partes, ou 
mediante comunicação prévia de dois dias do empregador. 

 
Ou seja, o empregador poderá, a qualquer momento, convocar o 

empregado, com antecedência de dois dias, para retorno ao trabalho, independente 
do prazo inicialmente previsto para a suspensão. 

 
Durante o período de suspensão o empregado não poderá 

trabalhar, mesmo que parcialmente e em regime de teletrabalho, sendo que tais 
hipóteses importam em descaracterização da suspensão e imposição de 
penalidades ao empregador, inclusive a de recolher todos os encargos sociais 
referentes ao período previsto para a suspensão. 

 
 
 
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS 
 
As próximas considerações se aplicam tanto para os casos de 

redução de jornada, quanto para os de suspensão dos contratos. 
 
O benefício poderá ser complementado pelo empregador, através 

do ajuste prevendo pagamento de uma ajuda compensatória mensal. Tal ajuda 
deverá constar do acordo que instituiu a redução/suspensão, terá natureza 
indenizatória (ou seja, não sofrerá incidência de tributos e contribuições sociais) e 
poderá ser excluída do lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real. 

 
Muito importante ressaltar que a MP trouxe também, em 

contrapartida, a previsão de garantia de emprego provisória aos empregados que 
participarem de acordos para redução/suspensão, durante a vigência dos acordos, 
e, após seu encerramento, por prazo equivalente ao qual o contrato restou 
suspenso ou teve a jornada reduzida. 

 
A MP traz, ainda a menção de que os acordos previstos também 

poderão ser realizados de modo coletivo, ou seja, com os Sindicatos 
representantes dos empregados, sendo quem em caso de negociação coletiva 
poderá ocorrer a pactuação de redução de jornada e de salário diversos dos 
estabelecidos na MP. 

 
Os acordos individuais deverão ser comunicados aos sindicatos de 

empregados em até 10 dias da data de sua celebração. 
 
Os acordos poderão ser individuais (ou coletivos) para empregados 

com salários inferiores a R$ 3.135,00, bem como para aqueles com diploma de 
nível superior que ganhem mais de duas vezes o teto de benefícios da previdência, 
ou seja, que ganhem mais de R$ 12.202,12 mensais. 
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Relativamente aos empregados que recebam entre R$ 3.135,00 e 
R$ 12.202,12 mensais, somente será possível a pactuação dos benefícios através 
de negociação coletiva, exceto a redução de jornada e salário de 25% que poderá 
ser pactuada individualmente com qualquer empregado. 

 
Poderá haver a implantação sucessiva de suspensão e redução, 

desde que a soma dos períodos não ultrapasse 90 dias, ou o período de calamidade 
pública. 

 
 
 
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Em breve deveremos ter instruções burocráticas mais detalhadas 

acerca dos atos necessários à habilitação dos empregados submetidos à 
suspensão/redução ao recebimento dos benefícios. 

 
Curitiba, 02/04/2020. 
 


