
BREVE RESUMO DA MP 936/2020
PROGRAMA EMERGENCIAL À PROTEÇÃO DE 

EMPREGOS



A MP 936/2020: VIGÊNCIA E 
CONCEITOS INICIAIS

Nessa madrugada foi publicada a MP 936 que regulamenta as hipóteses de
redução de salário proporcional a redução de carga horária e suspensão do
contrato de trabalho, sua vigência é imediata, iniciando assim em 02.04.2020.

O escopo do programa é a criação de beneficio social que proteja o emprego e
a renda dos brasileiros, mantendo, pois, a economia rodando, beneficiando
empregados com CARTEIRA ASSINADA. A medida é válida para todos os
setores da economia e categorias profissionais, inclusive domésQcas.

Ø Não são passíveis de parQcipar do programa empregados que atualmente
estejam recebendo o seguro-desemprego ou trabalhadores do setor
público.

As Medidas do Programa, são:
I - o pagamento de BeneWcio Emergencial de Preservação 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.



A SUSPENSÃO DO 
CONTRATO DE 

TRABALHO

A suspensão do contrato, tem como PRAZOMÁXIMO 60 dias.
Este periodo pode ser fracionado em 2 períodos de 30 dias, ou de outra
forma que as partes entenderem conveniente, desde que respeitado o
limite máximo.

IMPORTANTE: Durante o período da suspensão, a MP garante ao
empregado ESTABILIDADE, não podendo ter seu contrato rescindido. Tal
estabilidade se estenderá por igual periodo. Exe.: Se suspenso o contrato
por 30 dias, ao retornar ao trabalho, este colaborador não poderá ser
demiPdo por mais 30 dias.

Durante a suspensão o empregado não poderá prestar NENHUM SERVIÇO
ao empregador, contudo, os pagamentos de beneUcios como vale-
alimentação e planos de saúde, desde que previstos em CCT devem
conPnuar sendo pagos.

Condições: Empresa com receita bruta inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro
milhões e oitocentos mil reais) anual, a considerar o faturamento de
2019, independentemente do regime tributário, não arcarão com
nenhuma verba salarial durante a suspensão, sendo que o valor mensal
equivalente à 100% do valor do seguro-desemprego a que o empregado
teria direito, serão pagos pelo Governo.



A SUSPENSÃO DO 
CONTRATO DE 

TRABALHO

Frisa-se que a ajuda do Governo Federal não é uma garan5a do pagamento do
mesmo valor salarial atual, mas sim do valor do seguro-desemprego que o
empregado estaria enquadrado. Exemplo: Empregado tem um salário base de
R$ 2.145,00, pelo enquadramento securitário, receberá do seguro-
desemprego a quan5a de R$ 1.552,39.

As empresas com receita bruta superior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e 
oitocentos mil reais), somente poderá́ suspender o contrato de trabalho de 
seus empregados mediante o pagamento de ajuda compensatória mensal no 
valor de 30% do valor do salario do empregado, o Governo por sua vez, 
auxiliária com uma ajuda de 70% do que receberia este funcionário do Seguro-
desemprego

ATENÇÃO: O valor pago pelo empregador neste momento, os citados 30%, não
terão natureza salarial, mas sim compensatória mensal, visto que o contrato de
trabalho ESTÁ SUSPENSO.

FORMA: A suspensão do contrato se dará por ACORDO INDIVIDUAL, para quem
recebe até 3 salários mínimos (R$ 3.135) ou para os empregados
hiperssuficientes, aqueles que percebem remuneração acima de R$ 12.202,12
e também são portadores de diploma de nível superior.



REQUISITOS PARA 
SUSPENSÃO DO CONTRATO 

DE TRABALHO

Para que a suspensão aconteça, devem ser observados os seguintes
requisitos:
1) CONTRATO INDIVIDUAL: Para casos enquadrados no acordo individual,
este depende de aceite do empregado. Se não aceitar não há suspensão.
2) CONTRATOS COLETIVOS: Para faixas salariais enquadradas na
necessidade de transação com o sindicado, depende de Acordo cole5vo,
pelo que os prazos para editais e assembleias foram reduzidos e podem
ser realizadas online.

PRAZOS:
Inicio da suspensão: Celebrado o acordo, o mesmo começa valer em 48h.
Término da suspensão: 48h horas a par5r da convocação pelo empregador,
da data prevista no Acordo Cole5vo ou do fim do estado de calamidade
pública.

REFLEXOS SALARIAIS:
Como o contrato NÃO ESTÁ VIGENTE, os reflexos salariais do periodo não
são devidos, inclusive INSS e FGTS.

CONTAGEM DE PRAZOS:
O periodo da suspensão contratual NÃO será computado para tempo
aquisi5vo de férias, tempo para previdência social e computo de 13º.
Salário.



REDUÇÃO DE JORNADA 
E SALÁRIO 

A redução de jornada tem como PRAZO MÁXIMO 90 dias. Este periodo pode ser
fracionado da forma que as partes entenderem conveniente, desde que respeitado o
limite máximo.

A redução ocorrerá nas faixas de 25%, 50% e 70% do salário e da jornada.

IMPORTANTE: Durante o período de redução salarial, a MP garante ao
empregado ESTABILIDADE, não podendo ter seu contrato rescindido. Tal
estabilidade se estenderá por igual periodo. Exe.: Se reduzida a jornada e salário
por 30 dias, ao retornar ao trabalho, este colaborador não poderá ser demi5do
por mais 30 dias.

Preserva-se o valor do salário-hora, o qual nao pode ser negociado, e garante-se o
recebimento do salario mínimo (R$ 1.045) ao empregado, pago pelo empregador.

CONDIÇÕES: Independente do valor salarial do empregado, as partes podem por
ACORDO INDIVIDUAL reduzir a jornada e o salário até 25%. Para redução de salário
nas faixas de 50% e 70%, devem ser observadas as seguintes exigências:

Ø Salário até R$ 3.135 ou, para o hiperssuficientes (recebimento acima de R$
12.202,12 portadores de diploma de nível superior) podem ter redução por
acordo individual de 50% e 70%

Ø Salários acima de R$3.135 e abaixo de R$12.202,12, somente poderão ter
redução de salário nas faixas de 50% e 70% mediante ACORDO COLETIVO.



REDUÇÃO DE JORNADA 
E SALÁRIO ATENÇÃO: A Redução pode ser feita para todo o quadro de

colaboradores ou apenas para alguns deles, sem nenhuma
vinculação neste senPdo.

A forma de redução é livre. Pode-se reduzir 50% da jornada diária,
pode-se colocar escala (trabalha um dia e folga o seguinte), trabalha
alguns dias da semana e outros não. Ou seja, reduz a jornada
mensal, de 220h para 110h da maneira que for mais adequada
podendo, inclusive, ser efePvada de forma diferente para cada um
dos colaborador.

TABELA DO SEGURO DESEMPREGO 
Salários até R$ 1.559,61 = recebe 80% do valor sendo a parcela mínima de R$ 
1.045,00 

Até R$ 2.666,29 = recebe R$ 1.279,69 + 50% do valor que exceder a R$ 1.599,61 

A parhr de R$ 2.666,30 = recebe R$ 1.813,03 

Salário até R$ 1.599,61 = recebe 80% do valor acima de R$ 1.599,61 receberá até o 
limite de R$ 1.813,03 



REQUISITOS PARA 
SUSPENSÃO DO 
CONTRATO DE 

TRABALHO

LEMBRE-SE: Nos dias trabalhados: empregador fará jus ao vale- transporte e ao vale

refeição.

PRAZOS:

Inicio da suspensão: Celebrado o acordo, o mesmo começa valer em 48h.

Término da suspensão: 48h horas a parhr da convocação pelo empregador, da data prevista

no Acordo Colehvo ou do fim do estado de calamidade pública.

REFLEXOS SALARIAIS:

Como o contrato está vigente, os reflexos salariais do periodo são devidos, inclusive INSS e

FGTS, este úlhmo já com pagamento diferido pela MP 927/2020.

CONTAGEM DE PRAZOS:

O periodo da redução salarial será computado para tempo aquisihvo de férias, tempo para

previdência social e computo de 13º. Salário.

FONTE: ABRASEL



ESCLARECIMENTOS FINAIS
v As duas possibilidades podem ser u.lizadas para o mesmo empregado. Exemplo: em abril pode-se reduzir a jornada e

emmaio suspender o contrato de trabalho. Um não elimina o outro.

v Se no futuro o empregado for demi.do sem justa causa ele não sofrerá redução alguma nos valores e quan.dades de
parcelas do seguro desemprego. .

v Todas as medidas tomadas devem ser informadas num prazo de 10 dias ao Ministério da Economia e ao Sindicato dos
Empregados.

v O salário de março não será pago por este acordo, somente o salário referente à abril, pago em inicio de maio.

EMPREGADOS EM AVISO PRÉVIO OU FÉRIAS: Caso opte o empregador, o aviso prévio e as férias podem ser
canceladas para que estes acordos sejam firmados. No caso das férias, deve comunicar o empregado com 2
dias de antecedência para retornar ao posto de trabalho e terá mais dois dias para entrar nos casos de
suspensão ou redução de jornada, periodo este que o salário deve ser regularmente pago.

COMO FAZER: As formas de se requisitar estes beneKcios ainda será determinada por portaria editadas pelo Governo,
segundo os secretários das pastas do Ministério do Trabalho, em pronunciamento à Abrasel, as empresas deverão
transmi.r as informações dos acordos individuais ou cole.vos firmados por meio eletrônico no EMPREGADOR WEB, bem
como deverão informar os dados da conta do empregado, que poderá inclusive ser conta diversa da conta salário.

$ TODO PAGAMENTO SERÁ REALIZADO DIRETAMENTE AO EMPREGADO. NENHUMVALOR SERÁ CREDITADO NA CONTA

DA EMPRESA

Mais informações estaremos enviando, uma vez disponibilizadas.

Mariana Domingues

OAB/PR 38.339




