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1. QUAIS AS  MEDIDAS DO NOVO  PROGRAMA PREVISTO NA MP 936 PUBLICADO EM 01º DE ABRIL 

DE 2020? (ART 3º)  

I - o pagamento de Benefício 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. 

2. TODOS OS TRABALHADORES PODERÃO SE BENEFICIAR DAS 3 MEDIDAS PREVISTAS NESSE 

PROGRAMA? 

 

• Todos os trabalhadores podem se beneficiar, inclusive trabalhadores com contratos de trabalho de 

aprendizagem e de jornada parcial, contratos intermitentes (esses com condição especial)  e trabalhadores 

com mais de um vínculo de emprego. No entanto, o que muda é a forma que os acordos para redução de 

salário ou suspensão devem ser feito para a validade do programa. Alguns trabalhadores podem fazer 

acordos individuais (sem participação de sindicatos) e se beneficiarem outros precisam de  acordos ou 

convenções coletivas prevendo condições.  

 

3. QUAIS TRABALHADORES PODEM SE BENEFICIAR DO PROGRAMA FAZENDO ACORDO INDIVIDUAL 

COM SEUS EMPREGADORES?  

 

• Segundo o art 12 da MP 936 podem fazer acordos individuais (sem sindicato) os empregados: 

 

 I - com salário igual ou inferior a R$ 3.135,00 (três mil cento e trinta e cinco reais); ou  

II - portadores de diploma de nível superior e que percebam salário mensal igual ou superior a duas vezes o 

limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social  (são aqueles que ganham em carteira 

mais de R$ 12.202,12 –Teto Previdência é de R$ 6.101,06.) 

 

4. QUAIS TRABALHADORES PODEM SE BENEFICAR DO PROGRAMA FAZENDO APENAS ACORDO 

COLETIVO DE  TRABALHO?  

 

• Todos os demais trabalhadores não enquadrados na regra acima, ou seja, os que ganham em 

carteira entre R$ 3.136,00 até 12.201,00 para se beneficiarem do programa deverão fazer negociação 

apenas por acordo ou convenção coletiva de trabalho. No entanto, o parágrafo único do art 12 permite 

negociação individual para esse grupo de trabalhadores,  apenas para reduzir jornada de trabalho e salário 

em até 25%.    

 

5. ENTÃO EMPREGADOR ESTÁ AUTORIZADO A REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO E 

PROPORCIONALMENTE O  SALÁRIO? QUAIS AS REGRAS PARA ESSE TIPO DE ACORDO? 

 

• Sim. As regras estão no art 7º da MP 936/20 e são as seguintes:  

• Enquanto durar o estado de calamidade pública decretado pelo governo federal (a principio este foi 

decretado até 31 de dezembro), o empregador poderá acordar a redução proporcional da jornada de 

trabalho e de salário de seus empregados, por até 90 dias, observados os seguintes requisitos: 
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I - preservação do valor do salário-hora de trabalho;  

II - pactuação por acordo individual escrito entre empregador e empregado, que será encaminhado ao 

empregado com antecedência de, no mínimo, dois dias corridos; e 

III - redução da jornada de trabalho, exclusivamente, nos seguintes percentuais:  

a) (25%) vinte e cinco por cento (Exemplo: empregado que trabalhava 8h dia ou 44h semana trabalhará só 

6h dia ou 33 h por semana) –reduz 2 h dia; 

b) (50%) cinquenta por cento (Exemplo: empregado que  trabalhava 8h dia ou 44h semana trabalhará só 4h 

dia ou 22 h por semana)-reduz 4h dia; 

c) (70%) setenta por cento (Exemplo: empregado que trabalhava 8h dia ou 44h semana trabalhará só 2h dia 

ou  11 h por semana)-reduz 6h dia; 

• A jornada de trabalho e o salário pago anteriormente serão restabelecidos no prazo de dois dias 

corridos, contado:  

I - da cessação do estado de calamidade pública; 

 II - da data estabelecida no acordo individual como termo de encerramento do período e redução 

pactuado; ou  

III - da data de comunicação do empregador que informe ao empregado sobre a sua decisão de antecipar o 

fim do período de redução pactuado. 

 

OBS IMPORTANTE:  

Não poderá ser acordado redução de horas diferentes das alternativas  propostas na Medida Provisória em 

questão. Salário será proporcional as horas laboradas. 

Iremos elaborar um modelo de Acordo para aqueles que tiverem interesse nessa modalidade.  

 

6. O EMPREGADOR TAMBÉM ESTÁ AUTORIZADO A SUSPENDER OS CONTRATOS DE TRABALHO? 

COMO ISSO VAI FUNCIONAR?  

A previsão está no art 8º da MP 936 e funcionará assim:  

• Enquanto perdurar o estado de calamidade pública federal (decretado até 31 de dezembro a 

princípio), o empregador poderá acordar a suspensão temporária do contrato de trabalho de seus 

empregados, pelo prazo máximo de 60 dias, que poderá ser fracionado em até dois períodos de 30 dias. 

• Será pactuada por acordo individual escrito entre empregador e empregado, que será 

encaminhado ao empregado com antecedência de, no mínimo, dois dias corridos 

• Durante o período de suspensão temporária do contrato, o empregado:  

I – não receberá salário do seu empregador, mas fará jus a todos os benefícios concedidos pelo 

empregador aos seus empregados (Exemplo: se empresa tem plano de saúde empregado segue fazendo 

juz);  



   

Acompanhe nas redes sociais instagram e facebook @flavianavpaim ou pela página www.flavianapaim.com.br 

II – o empregado pode  contribuir  para o Regime Geral de Previdência Social na qualidade de segurado 

facultativo 

III- Esse período de suspensão pelas regras celetistas, não contam tempo de serviço para empregado.  

 

• Se durante o período de suspensão temporária do contrato de trabalho o empregado mantiver as 

atividades de trabalho, ainda que parcialmente, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à 

distância, ficará descaracterizada a suspensão temporária do contrato de trabalho, e o empregador estará 

sujeito a penalidades estabelecidas na própria MP 936. 

 

• O contrato de trabalho será restabelecido no prazo de dois dias corridos, contado: 

 I - da cessação do estado de calamidade pública;  

II - da data estabelecida no acordo individual como termo de encerramento do período e suspensão 

pactuado; ou  

III - da data de comunicação do empregador que informe ao empregado sobre a sua decisão de antecipar o 

fim do período de suspensão pactuado. 

 

• MUITO IMPORTANTE: AS empresas com faturamento maior do que 4,8 milhões de reais no ano 

calendário de 2019 terão de bancar 30% do auxílio ao funcionário afastado. O Programa bancará  os 70% 

do valor correspondente ao seguro-desemprego do funcionário, conforme esta esclarecido na resposta a 

pergunta de nº  

 

7. PARA ATENDER AS MEDIDAS PREVISTAS NESTA MEDIDA PODERÁ SER FEITO ACORDO OU 

CONVENÇÃO COLETIVA E NÃO INDIVIDUAL, VISANDO MAIOR SEGURANÇA JURÍDICA PARA AS 

PARTES?   

 

• Sim. As medidas trazidas na MP 936 também poderão ser celebradas por meio de negociação 

coletiva junto a Sindicatos  obedecendo aos requisitos trazidos no art 11, os quais podem inclusive 

acordarem reduções de jornada e salário diferentes das estabelecidas pela MP 936. Conforme já exposto 

nas perguntas de  nº 3 e 4 conforme o salário do empregado, empregador poderá fazer acordo individual, 

mas há casos em eu só é permitido acordo coletivo ou previsão em Convenção.  

 

8. O ACORDO INDIVIDUAL FIRMADO DEVERÁ SER COMUNICADO AOS SINDICATOS LABORAIS? ESTES 

PRECISARÃO DAR ALGUM TIPO DE AUTORIZAÇÃO? 

 

• Os acordos individuais de redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária 

do contrato de trabalho, pactuados nos termos da MP, deverão ser comunicados pelos empregadores ao 

respectivo sindicato laboral, no prazo de até 10 dias corridos, contado da data de sua celebração. É o que 

determina o art 11,  4º. Mas a MP não determinou se o sindicato precisa concordar com os termos. A 

princípio, salvo seja publicado  novas orientações a respeito, bastaria enviar uma cópia do acordo firmado 

aos sindicatos.  

 

9. COMO FUNCIONARÁ O BENEFÍCIO EMERGENCIAL DE PRESERVAÇÃO DO EMPREGO E DA RENDA? 
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• Será pago pela União para os empregados que estiverem em uma dessas situações: 1) redução 

proporcional de jornada de trabalho e de salário; e 2) suspensão temporária do contrato de trabalho 

• O benefício será pago mensalmente  a partir da data do início da redução da jornada de trabalho e 

de salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho.  

 

10. QUAL A CONDIÇÃO PARA EMPREGADO RECEBER O BENEFÍCIO?  

 

• Para empregado receber o Benefício o empregador deverá comunicar o Ministério da Economia 

sobre o acordo firmado com empregados em 10 dias  

• Se empregador não informar o acordo feito, estará sujeito a pagar salários e encargos com valores 

anteriores a data do acordo.  

 

11. O PROGRAMA PREVE ALGUMA RESTRIÇÃO PARA EMPREGADOS QUE OS IMPEÇAM DE RECEBER O 

BENEFÍCIO? 

  

• O Benefício será pago ao empregado independentemente do: I - cumprimento de qualquer período 

aquisitivo; II - tempo de vínculo empregatício; e III - número de salários recebidos.   

 

• Não terá direito a receber o benefício, aqueles que estejam: 

a) ocupando cargo ou emprego público, cargo em comissão de livre nomeação e exoneração ou titular 

de mandato eletivo;  

b)  trabalhando e recebendo normalmente;  

c) Se receberem benefício de prestação continuada do Regime Geral de Previdência Social ou dos 

Regimes Próprios de Previdência Social; 

d)  Que estiverem recebendo o  seguro-desemprego, em qualquer de suas modalidades; 

e)  Receberem  bolsa de qualificação profissional de que trata o art. 2º-A da Lei n° 7.998, de 1990. 

 

12. EMPREGADO COM MAIS DE UM VÍNCULO TRABALHISTA OU COM CONTRATO INTERMITENTE DE 

TRABALHO TAMBÉM PODERÃO RECEBER O BENEFÍCIO?  

• Sim. O empregado  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 algumas condições, assim como se houver 

vínculo na modalidade de contrato intermitente, nos termos do disposto no § 3º do art. 443 da CLT. Os 

contratos intermitentes possuem condição especial para recebimento do benefício.   

13. QUEM VAI PAGAR ESSE BENEFÍCIO?  

 

• Quem pagará será a União. O Ministério da Economia irá regulamentar o programa e como essas 

informações dos acordos serão feitas.  

• Primeira parcela do Beneficio será paga ao empregado  em  30 dias após o acordo firmado, desde 

que empregador informe no prazo  
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14. SE EMPREGADO RECEBER O BENEFÍCIO E FOR DEMITIDO EM SEGUIDA ELE PERDERÁ O DIREITO 

AO SEGURO-DESEMPREGO?  

 

• Não. O  recebimento do Benefício pelo empregado não impede a concessão e não altera o valor do 

seguro-desemprego se este for demitido posteriormente e tiver o direito.  

 

15. QUAL SERÁ O VALOR DO BENEFÍCIO QUE CADA EMPREGADO VAI RECEBER? 

 

• O valor do Benefício terá como base de cálculo o valor mensal do seguro-desemprego a que o 

empregado teria direito, observada as seguintes disposições:  

 

� EMPREGADO COM JORNADA DE TRABALHO E SALÁRIO REDUZIDOS:  

 

O valor do benefício será calculado aplicando-se sobre a base de cálculo o percentual da redução feita no 

acordo (Isso porque o empregado seguirá recebendo salário do empregador mais o benefício). 

 

� EMPREGADO COM SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO: 

 

a) Receberá o equivalente a 100% do valor do seguro-desemprego a que o empregado teria direito, na 

hipótese das partes acordarem suspensão por até 60 dias, podendo ser fracionado em dois períodos de 30 

dias.  

 

b) equivalente a 70% do seguro-desemprego a que o empregado teria direito, na hipótese da empresa ter 

auferido, no ano-calendário de 2019, receita bruta superior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e 

oitocentos mil reais. Nesse caso o  empregador bancará o correspondente a 30% do auxílio.  

 

16. O EMPREGADOR PODE PREVER EM ACORDO PAGAMENTO DE ALGUMA AJUDA COMPENSATÓRIA 

PARA OS CASOS DE SUSPENSÃO OU DE REDUÇÃO DE JORNADA E SALÁRIO?  

 

• Sim. Essa hipótese esta prevista no artigo 9º da MP 936/20, com as seguintes regras:  

I - deverá ter o valor definido no acordo individual pactuado ou em negociação coletiva;  

II - terá natureza indenizatória;  

III - não integrará a base de cálculo do imposto sobre a renda retido na fonte ou da declaração de ajuste 

anual do imposto sobre a renda da pessoa física do empregado;  

IV - não integrará a base de cálculo da contribuição previdenciária e dos demais tributos incidentes sobre a 

folha de salários; 

V - não integrará a base de cálculo do valor devido FGTS; 

VI - 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. 

 

• Quem optar pela redução proporcional de jornada e de salário, e quiser pagar ajuda compensatória 

esta não integrará o salário devido pelo empregador. 
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17. EMPREGADO COM ACORDO DE REDUÇÃO DE HORAS OU COM CONTRATO SUSPENSO TEM 

GARANTIA DE EMPREGO ENQUANTO RECEBER O BENEFÍCIO? 

 

• Sim. O art 10 da MP 936  reconheceu  a garantia provisória no emprego ao empregado que receber 

o Benefício. Assim o empregado não deve ser demitido enquanto perdurar o prazo estabelecido no acordo 

feito.  Há previsão ainda da garantia de emprego se estender após o restabelecimento da jornada de 

trabalho e de salário ou do encerramento da suspensão temporária do contrato de trabalho, por período 

equivalente ao acordado para a redução ou a suspensão. Ou seja, se redução de jornada foi acordada para 

60 dias, após o termino do período, voltando o empregado a trabalhar normalmente este terá mais 60 dias 

de garantia de emprego.  

 

18. MAS EMPREGADO COM ACORDO DE REDUÇÃO DE HORAS OU COM CONTRATO SUSPENSO  

PODEM SER DEMITIDOS DURANTE O PRAZO DO ACORDO OU ENQUANTO PERDURAR O SEU  

DIREITO A GARANTIA DE EMPREGO? 

 

• Sim. Pode haver a demissão pelo empregador. Além dos demais direitos rescisórios,  a MP 936, em 

seu art 10,  1º,  preveu uma das seguintes indenizações abaixo, conforme o caso:  

 

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 a70%; 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% ou de suspensão 

temporária do contrato de trabalho. 

 

19. E SE O EMPREGADO PEDIR DEMISSÃO OU FOR DISPENSADO POR JUSTA CAUSA ENQUANTO 

DURAR SEU ACORDO OU DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA DE EMPREGO?  

 

• Se isso ocorrer o empregado não receberá a indenização a que teria direito conforme art 10,  1º da 

M 936/20 (esclarecido na pergunta 15 acima). Fará juz apenas aos direitos rescisórios previstos na 

legislação conforme for o motivo da sua  rescisão.  

 

20. QUAL PRAZO MÁXIMO ADMITIDO NA MP PARA REDUÇÃO DE SALÁRIOS OU SUSPENSÃO DOS 

CONTRATOS? 

 

• O tempo máximo de redução proporcional de jornada e de salário e de suspensão temporária do 

contrato de trabalho, ainda que sucessivos, previsto no art 18,  não poderá ser superior a 90 dias, 

respeitado o prazo máximo de 60 dias que fora concedido para realização das medidas por  acordos 

individuais. 

 

21. QUAL VALOR DE BENEFÍCIO OS TRABALHADORES COM CONTRATO INTERMITENTE DEVERÃO 

RECEBER?  
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• O trabalhador intermitente, conforme caput do art. 18 da MP, fará jus ao benefício emergencial 

mensal no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), pelo período de três meses. Lembrando que estes podem 

entrar nos Acordos para suspensão ou redução de jornada e salário.  

 

22. EMPREGADOS PODEM CUMULAR BENEFICIOS EMERGENCIAIS PAGOS PELO GOVERNO? 

 

• Não. Conforme art 18, § 5º não poderá ser acumulado com o pagamento de outro auxílio 

emergencial. 

 
 

 

 

 

 

 


