
   

 
 

    

Considerações ao Programa Emergencial de 

Manutenção de Emprego e Renda no estado de 

Calamidade Pública - MP 936/2020 

1) Qual vigência e eficácia da MP? 

A medida provisória possui efeito imediato, a partir de 

02/04/2020, mas depende de aprovação do Congresso 

Nacional para transformação definitiva em lei. Seu 

prazo de vigência é de sessenta dias, prorrogáveis uma 

vez por igual período.  

2) O que é? 

A MP garante que os empregadores possam suspender 
os contratos de trabalho ou reduzirem a jornada e 
consequentemente o salário em até 70%. Em 
contrapartida, o governo federal pagará o Benefício 
Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, 
de acordo com o percentual de redução e com base no 
valor do seguro desemprego.   

3) Para quem? 

 Para os trabalhadores com carteira assinada, 
independente de tempo de vínculo empregatício, 
período aquisitivo ou número de salários 
recebidos. Não há distinção de categoria 
profissional e se aplica aos contratos de trabalho 
de aprendizagem, de jornada parcial e 
intermitente.  

 Para todos os empregadores. Regras especificas de 
cálculo para empresas com faturamento superior a 
R$4.800.000,00.  

4) Quem não terá acesso? 

Trabalhadores que já estejam recebendo o seguro-
desemprego, trabalhadores do setor público ou de 
subsidiárias de empresas públicas, trabalhadores 
titulares de mandato eletivo ou empregado em gozo 
de benefício de prestação continuada do Regime Geral 
de Previdência Social ou dos Regimes Próprios de 
Previdência Social e da bolsa de qualificação 
profissional.  
 

5) Quem pagará? 
 
Será custeado com recurso da União, gerenciado e 
pago pelo Ministério da Economia. Os valores pagos a 
título de “benefício emergencial de preservação do 
emprego e da renda” não será devolvido pelo 

empregador aos cofres da união, tão pouco constituiu 
modalidade de empréstimo.  

6) O que precisa ser feito para ter acesso as 
medidas disponibilizadas pela MP? 

Estar regular com o cadastro do Empregado junto aos 

sistemas governamentais. Com as informações 

devidamente inseridas, após realizado o acordo com o 

Empregado, deve ser lançada a informação da medida 

(redução de jornada ou suspensão) e o Benefício 

Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda 

será pago diretamente na conta do Empregado.  

7) Qual prazo para o empregador informar ao 
Ministério da Economia a redução da jornada 
de trabalho e de salário ou a suspensão 
temporária do contrato de trabalho? 

O empregador informará ao Ministério da Economia, 

no prazo de 10(dez) dias, contado da data da 

celebração do acordo com o empregado. 

8) Quando será realizado o primeiro 
pagamento? 

O pagamento será realizado 30(trinta) dias após ser 

cadastrada a informação do acordo firmado (redução 

de jornada ou suspensão) do sistema do Governo.  

9) Quais os requisitos para adotar a redução 
proporcional de jornada de trabalho e de 
salários? 

 Prazo máximo 90 dias  
 Exclusivamente de 25%, 50% ou 70% 
 Respeito a manutenção do salário hora  
 Pactuação por acordo individual ou coletivo  
 Informar o empregado com antecedência de 

2(dois) dias  
 Garantia de emprego no decorrer da redução da 

jornada de trabalho e após o reestabelecimento da 
jornada de trabalho, por igual período que foi 
reduzida. 

10) Quando a jornada e salários serão 
restabelecidas? 

A jornada de trabalho e o salário pago anteriormente 

serão restabelecidos no prazo de dois dias corridos, 

contado da cessação do estado de calamidade pública, 

da data estabelecida no acordo individual como termo 



   

 
 

    

de encerramento do período e redução pactuado; ou 

da data de comunicação do empregador que informe 

ao empregado sobre a sua decisão de antecipar o fim 

do período de redução pactuado.  

11) Quais os requisitos para adotar e condições 
da suspensão temporária do contrato de 
trabalho?  

 Prazo máximo 60 dias, podendo ser fracionado em 
até dois períodos de trinta dias. 

 Pactuação por acordo individual ou coletivo 
pactuado com antecedência mínima de 2 dias.  

 O regime de teletrabalho não é hipótese de 
suspensão temporária do contrato. 

 O empregado não poderá prestar nenhum serviço 
ao estabelecimento durante este período. 

 Permanecem devidos os benefícios convencionais 
ou voluntários concedidos pelo empregador: vale-
alimentação, plano de saúde, seguro de vida, plano 
odontológico e outros. 

 Garantia provisória de emprego durante o período 
de suspensão do contrato de trabalho e, após o 
reestabelecimento do contrato, pelo período 
equivalente ao da suspensão. 

12) Quando o contrato será restabelecido? 

O contrato de trabalho será restabelecido no prazo de 

dois dias corridos, contados: da cessação do estado de 

calamidade pública; da data estabelecida no acordo 

individual como termo de encerramento do período e 

suspensão pactuado; ou da data de comunicação do 

empregador que informe ao empregado sobre a sua 

decisão de antecipar o fim do período de suspensão 

pactuado. 

13) O empregado que receber o benefício perde 
o direito ao seguro desemprego, se precisar 
no futuro? 

O trabalhador que aderir ao acordo não terá nenhum 

impacto futuro, no recebimento do seguro-

desemprego em caso de demissão. O recebimento do 

Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e 

da Renda não impede a concessão e não altera o valor 

do seguro-desemprego a que o empregado vier a ter 

direito, desde que cumpridos os requisitos previstos 

em lei específica 

14) Qual garantia do empregado que aceitar o 
acordo para suspensão contratual ou redução 
da jornada?  

Garantia provisória no emprego durante o período 
acordado de redução da jornada de trabalho e de 
salário ou de suspensão temporária do contrato de 
trabalho e 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. 

15) Em caso de dispensa durante o período de 
estabilidade, o que acontece? 

O empregador terá que pagar uma indenização, além 

das parcelas rescisórias Normais já previstas. A 

indenização é no valor de: I – 50% do salário a que o 

empregado teria direito no período de garantia 

provisória no emprego, no caso de redução de jornada 

de trabalho e de salário igual ou superior a vinte e 

cinco por cento e inferior a cinquenta por cento; II – 

75% por cento 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 cinquenta por cento e 

inferior a setenta por cento; 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 setenta por cento ou de suspensão 

temporária do contrato de trabalho. Esta indenização 

só não é devida se ocorrer a dispensa a pedido ou por 

justa causa do empregado. 

16) Qual valor do Benefício Emergencial de 
Preservação do Emprego e da Renda? 

O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e 

da Renda será calculado com base no valor do seguro 

desemprego a qual faz jus o empregado, observando 

que o valor não pode ser menor do que o salário 

mínimo nem maior do que R$ 1.813,03.   

 PARA OS CASOS DE SUSPENSÃO DO 
CONTRATO DE TRABALHO 

Para o cálculo, deve-se considerar o resultado da 

média salarial dos 3 (três) últimos meses, observando a 

tabela baixo: 



   

 
 

    

 

até R$ 1.599,61  multiplica-se o salário 
médio por 0,8 (80%)  

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

multiplicado por 0,5 (50%) 
e somado a R$ 1.279,69  

acima de R$ 2.666,29:  parcela será de R$ 1.813,03  

 

Deve haver a ajuda compensatória mensal paga pelo 

empregador nos casos: 

Empregador  Ajuda Compensatória 
Mensal paga pelo 
Empregador  

Receita bruta até R$ 
4.800.000,00  

Não obrigatória  

Receita bruta superior a 
R$ 4.800.000,00  

Obrigatória no valor de 
30% do Salário do 
empregado  

 PARA OS CASOS DE REDUÇÃO DA JORNADA E 
SALÁRIO  

REDUÇÃO  BENEFÍCIO  

25% da jornada de 
trabalho  

25% do seguro 
desemprego  

50% da jornada de 
trabalho  

50% do seguro 
desemprego  

70% da jornada de 
trabalho  

70% do seguro 
desemprego  

 

- Para esses trabalhadores que recebem até três 

salários mínimos (R$ 3.135), estão autorizadas reduções 

de jornada e salário de 25%, 50% ou 70% por até três 

meses (mantido o salário hora), por acordo coletivo ou 

individual.  

 

- Para os trabalhadores com renda mensal entre R$ 

3.135 e R$ 12.202. A jornada e salário podem ser 

reduzidos em até 25% por acordo individual. Para 

redução de 50% ou 70% é preciso acordo coletivo.  

 

- Para os trabalhadores com renda mensal acima de R$ 

12.202 todas as hipóteses de redução estão disponíveis 

e podem ser firmadas por acordo individual ou 

coletivo.  

 

Em ambos os casos será paga a proporção do valor do 

seguro-desemprego equivalente ao percentual da 

redução, limitadas ao teto (tabelas acima). 

 

17)  Qual valor do Benefício Emergencial de 
Preservação do Emprego e da Renda para os 
trabalhadores que possuem contratos 
intermitentes? 

 
O empregado com contrato de trabalho intermitente 
formalizado até a data de publicação desta MP fará jus 
ao benefício emergencial mensal no valor de R$ 600,00 
(seiscentos reais), pelo período de três meses e não 
poderá ser acumulado de outro auxílio emergencial. 
 

18) Quais as condições da Ajuda Compensatória 
Mensal paga pelo Empregador? 

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

 terá natureza indenizatória 

 não integrará a base de cálculo do imposto sobre a 
renda 

 não integrará a base de cálculo da contribuição 
previdenciária e dos demais tributos incidentes 
sobre a folha de salários 

 não integrará a base de cálculo do valor devido ao 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

 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. 

19) Quais os tipos de acordo possíveis para 
estabelecer as medidas e qual trás maior 
segurança jurídica?  

Tanto em relação a redução da jornada de trabalho e 

redução do salário, quanto a suspenção do contrato de 

trabalho, dos trabalhadores em salário igual ou inferior 

a R$ 3.135,00 (três mil cento e trinta e cinco reais); ou 

portadores de diploma de nível superior e que 

recebam salário mensal igual ou superior a duas vezes 

o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de 

Previdência Social, poderão ser celebrados 

instrumentos coletivos e individuais. Com exceção dos 

trabalhadores com salário igual ou superior a R$ 

3.135,00 (três mil cento e trinta e cinco reais) e inferior 

a duas vezes o limite máximo dos benefícios do 

Regime Geral da Previdência Social, tendo, ou não, 

diploma de nível superior, os quais devem ser objeto 

de negociação coletiva. 



   

 
 

    

É importante observar que está em vigor o art. 2º da 

MP 927/2020, razão pela qual, para maior segurança 

jurídica, entendo que a negociação coletiva seja a 

melhor opção.  

20) Ainda que o acordo seja firmado 
individualmente, preciso comunicar ao 
sindicato? 

Toda negociação individual deve ser comunicada ao 

sindicato no prazo de 10 dias corridos, contados de sua 

celebração, sob pena de perder a validade, conforme 

determina o artigo 11 em seu § 4º 

21) O que acontece se for revogado o estado de 
calamidade e as atividades voltarem ao 
normal? 

Em dois dias do anúncio, são canceladas as medidas. 
Então elas só serão pagas até dois dias após seu 
anúncio. Assim, a empresa deve arcar normalmente 
com todas as verbas, bem como o Empregado deve 
voltar a trabalhar normalmente. 
 

 

 

POSIÇÃO DO SINDICATO 
 

A atual conjuntura nos força a reconhecer que, no estado de calamidade vivido por nossa sociedade devem 

existir medidas governamentais que suportem os impactos aos mais vulneráveis. Nosso papel é orientar a 

aplicação destas medidas, de forma a garantir, nos limites constitucionais cabíveis, que haja justiça e segurança 

jurídica.  

 

A MP 936/2020 apesar de proporcionar soluções transitórias aos empregadores, para que suportem o período de 

crise financeira, estabelece que estas condições - suspensão contratual ou redução de jornada -  sejam realizadas 

por acordos individuais entre trabalhadores e empregadores, indica negociação individual para 

“hiperssuficientes” desconsiderando a condição desfavorável do empregado e afasta o caráter remuneratório de 

algumas parcelas recebidas, que tendem a reduzir o padrão salarial global dos trabalhadores, afrontando a 

Constituição e promovendo a insegurança jurídica.  

 

No entanto, ainda que contrários a aplicação individual destas medidas, ou seja, sem o intermédio e a proteção 

da entidade sindical, estamos dispostos a negociar, fiscalizar e regular o aproveitamento das medidas, para 

equilibrar a condição negocial das partes, e garantir a manutenção dos empregos e das atividades empresariais. 

Neste sentido será estabelecido por termo aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho - CCT as diretrizes desta 

aplicação, e nos casos de necessidade, negociado Acordo Coletivo de Trabalho - ACT, ao âmbito restrito de 

determinado empregador, que possuir condições especificas ainda não reguladas em CCT.  
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