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O Governo Federal apresentou disposições para a manutenção de empregos e 
garantia de renda como forma de enfrentamento do estado de calamidade pública 
decorrente do COVID-19.

Para tanto, foi elaborada a Medida Provisória (MP 936/2020) com aplicação imediata 
e enquadramento para todos empregados com registro celetista, excepcionando no 
âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos órgãos da 
administração pública direta e indireta, às empresas públicas e sociedades de 
economia mista, inclusive às suas subsidiárias, e aos organismos internacionais.

Diante da situação econômica e social em decorrência da pandemia do coronavírus, 
buscou-se a apresentação de possibilidades para a preservação do emprego e 
garantia da continuidade das atividades empresariais.

1- REDUÇÃO PROPORCIONAL DE JORNADA DE TRABALHO E DE SALÁRIOS

A primeira possibilidade trazida pela MP 936 diz respeito à redução proporcional da 
jornada de trabalho e de salário.

Nessa hipótese, a MP permite a redução da jornada e do salário no percentual 
obrigatório de 25%, 50% ou 70%, desde que mantido o salário-hora do empregado.

A empresa arcará com o valor da remuneração referente ao tempo efetivamente 
trabalhado pelo empregado, ficando sob responsabilidade do governo o pagamento 
da complementação salarial, através do pagamento do benefício emergencial. 

Importante apontar que a complementação salarial do empregado se dará na 
proporção da redução da carga horária, tendo como limite o valor da parcela do 
benefício do seguro desemprego, hoje fixado em R$ 1.813,03 (mil oitocentos e treze 
reais e três centavos), a ser melhor explicado por meio da planilha anexa.

Essa medida pode durar até 90 dias, podendo ser cancelada pela empresa a 
qualquer tempo, mediante comunicação prévia ao empregado com antecedência 
mínima de dois dias.

ATENÇÃO:

Para adoção da redução proporcional da jornada e salário, devem ser observados 
os seguintes requisitos: 

i) Celebração de aditivo individual ao contrato de trabalho;
ii) Comunicação ao empregado com antecedência de dois dias corridos;
iii) Necessidade de comunicação ao Ministério da Economia e o sindicato da 
categoria em dez dias.



2- SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONTRATO DE TRABALHO

Outra medida prevista pela MP se refere a possibilidade de suspensão do 
contrato de trabalho dos empregados, com o pagamento do benefício pelo 
governo limitado ao valor de R$ 1813,03 (mil oitocentos e treze reais e três 
centavos).

Essa medida pode durar pelo prazo máximo de 60 dias, podendo ser 
fracionado em até dois períodos de 30 dias.

Com o contrato temporariamente suspenso, a empresa não terá a obrigação de 
recolhimentos de INSS e FGTS, mas deverá manter o pagamento de 
benefícios que já eram pagos anteriormente (como plano de saúde ou vale 
alimentação, por exemplo).

Durante a suspensão, o empregado não pode executar nenhuma atividade 
laboral, sob pena de descaracterização da medida, sendo a empresa obrigada 
a pagar a sua remuneração integral.

A suspensão pode ser cancelada pela empresa a qualquer tempo, desde que 
comunique o empregado com antecedência mínima de dois dias.

Obs: Caso a empresa tenha auferido em 2019, receita bruta superior a R$ 
4.800.000,00, somente poderá se valer da suspensão do contrato de trabalho 
mediante ajuda compensatória no valor de 30% do salário do empregado, 
quantia isenta de encargos trabalhistas.

ATENÇÃO:

Para adoção da suspensão temporária do contrato, devem ser observados os 
seguintes requisitos: 

i) Celebração de aditivo individual ao contrato de trabalho
ii) Comunicação ao empregado com antecedência de dois dias corridos
iii) Necessidade de comunicar ao Ministério da Economia e o sindicato da 
categoria em dez dias.

3- BENEFÍCIO EMERGENCIAL

O benefício terá como base de cálculo o valor mensal do seguro-desemprego a 
que o empregado teria direito e será pago pelo governo ao empregado após 30 
dias da data de celebração do acordo.

Em caso de redução da jornada e salário, aplica-se sobre a base de cálculo o 
percentual da redução.

Na hipótese da suspensão, o valor do benefício será equivalente a 100% do 
seguro-desemprego, salvo a hipótese em que a empresa terá que arcar com 
ajuda compensatória de 30%, conforme informado anteriormente.



4- ESTABILIDADE

Para as empresas que aderirem aos benefícios da MP 936 deverá ser 
garantido ao empregado a estabilidade no emprego no período em que 
perdurar a suspensão/redução da carga horário do contrato com extensão da 
estabilidade por igual prazo quando do restabelecimento das atividades.

Como exemplo, se for acordada a suspensão do contrato por 60 dias, o 
empregado terá o mesmo período de estabilidade quando retornar ao trabalho, 
exceto para casos de desligamento por justa causa ou a pedido do empregado.

Os empregadores que infringirem as normas de concessão da estabilidade 
serão obrigados a reparar o prejuízo causado tomando por base o valor que o 
empregado deixou de receber no período.

5- OBSERVAÇÕES GERAIS

Algumas disposições previstas na MP 936/2020 se aplicam para as duas 
medidas aqui indicadas, sendo de importante conhecimento pela empresa, 
pelo que destacamos:

i. As medidas serão obrigatoriamente efetuadas por meio de acordo individual, 
desde que o empregado perceba salário inferior a R$ 3.135,00 ou, ainda, na 
hipótese de o empregado ter nível superior completo e receber acima de R$ 
12.202,12.

ii. Para os empregados que não se enquadrem nessas hipóteses, é necessária 
negociação coletiva com participação do sindicato.

iii. Importante deixar claro para o empregado que o recebimento desse 
benefício emergencial não altera o valor do seguro desemprego, em caso de 
futuro desligamento.

iii. O empregador não é obrigado a adotar as medidas adotadas na MP 936.

iV. O empregador poderá adotar as medidas de suspensão do contrato de 
trabalho e redução da carga horária apenas para parte dos seus empregados.

V. Há a possibilidade de aplicação de ambas as medidas sugeridas, desde que 
o período total não seja superior a 90 dias.

VI. Descumpridos os aspectos formais, a empresa ficará responsável pelo 
pagamento da remuneração no valor anterior à redução, sendo possível a 
aplicação de multas que variam de R$ 1.000,00 a R$ 100.000,00.

VII. A forma de comunicação ao Ministério da Economia sobre as medidas 
adotas pela empresa será regulamentada por ato específico, que ainda não foi 
publicado, indicando todos os detalhes de transmissão das informações.



VIII. O benefício de redução da carga horário e suspensão do contrato de 
trabalho poderá ser aplicada pelo número de contratos de trabalho que o 
empregado possuir, permitindo a cumulação dos benefícios.

IX. No dia 06/04, O Ministro do STF Ricardo Lewandowski analisando um 
pedido liminar que buscava a inconstitucionalidade da MP 936, validou a 
possibilidade de suspensão ou redução da jornada indicando a necessidade de
manifestação do sindicato aos acordos individuais encaminhados. Caso o 
sindicato não instaure negociação coletiva, presume-se a anuência do mesmo 
com o acordo celebrado. A despeito da existência de risco quanto a validade do
acordo antes da anuência do sindicato, entendemos que é um risco reduzido.

6- PLANILHA DEMONSTRATIVA

Exemplificando, apresentamos a planilha, abaixo, para indicar os cenários e 
economias que as empresas terão ao aplicar as soluções indicadas neste 
material.



www.hl.adv.br 
secretaria@hl.adv.br 

Rua Portugal, n° 17, Conjunto Salas 801 | 811  
Ed. Regente Feijó, Comércio.  

Salvador - BA CEP: 40.015-000 
Tels: (71)3241-1281 | (71)99185-9718.

15 anos

Usamos nossa experiência de mais de 
15 anos para melhorar o desempenho 

dos negócios de nossos clientes


