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Com o objetivo de preservar o emprego e a renda
dos empregados e de viabilizar a atividade
econômica das empresas, o Governo Federal editou
em 1º de abril de 2020 a Medida Provisória 936, que
traz a possibilidade de redução de jornada e salário,
assim como de suspensão dos contratos de
trabalho, mediante acordo com o trabalhador.

Entenda as regras e condições para adotar as
medidas previstas na MP 936/2020.
Por Agata Mendes - Advogada especialista em Direito do Trabalho

REDUÇÃO DE JORNADA E DE SALÁRIO
Empregado e Empregador poderão acordar a redução
de salário proporcional à redução de jornada, adotando
percentuais de 25%, 50% ou 70%.
O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego
e da Renda será equivalente ao percentual de redução
adotado, aplicado sobre o valor do seguro desemprego
a que o empregado faria jus. Para tanto é necessário:
Preservar o valor do salário-hora de trabalho
Fazê-lo pelo prazo máximo de 90 dias
Formalizar o acordo por escrito, devendo a proposta
ser encaminhada ao empregado com pelo menos 2
dias de antecedência
Garantir estabilidade no emprego durante a redução
e por prazo equivalente após o restabelecimento da
jornada e do salário.

Veja abaixo alguns exemplos práticos, considerando
um empregado com salário de R$ 2.000,00:
REDUÇÃO DE 25% DO SALÁRIO E 25% DA
JORNADA
VALOR PAGO PELA
EMPRESA

VALOR DO
BENEFÍCIO
EMERGENCIAL

VALOR TOTAL QUE O
EMPREGADO VAI
RECEBER

R$ 1.500,00 (25% de
R$2.000,00)

R$ 369,97 (25% de
R$1.479,89)

R$1.869,97

Nesta faixa de redução, a MP prevê a possibilidade de
celebração tanto do acordo individual quanto do acordo
coletivo.

REDUÇÃO DE 50% DO SALÁRIO E 50% DA
JORNADA
VALOR PAGO PELA
EMPRESA

VALOR DO
BENEFÍCIO
EMERGENCIAL

VALOR TOTAL QUE O
EMPREGADO VAI
RECEBER

R$ 1.000,00 (50% de
R$ 2.000,00)

R$ 739,94 (50% de
R$1.479,89)

R$ 1.739,94

Nesta faixa de redução, a MP prevê a possibilidade de
celebração de acordo individual com os empregados que
recebem até R$3.117,00 ou os com os empregados
portadores de diploma de nível superior que recebem mais
de R$12.202,12.
Para abranger os empregados das demais faixas salariais,
é necessário fazer Acordo Coletivo de Trabalho.

REDUÇÃO DE 70% DO SALÁRIO E 70% DA
JORNADA
VALOR PAGO PELA
EMPRESA

VALOR DO
BENEFÍCIO
EMERGENCIAL

VALOR TOTAL QUE O
EMPREGADO VAI
RECEBER

R$ 600,00 (70% de
R$2.000,00)

R$ 1.035,92 (70% de
R$ 1.479,89)

R$ 1.635,92

Nesta faixa de redução, a MP prevê a possibilidade de
celebração de acordo individual com os empregados que
recebem até R$3.117,00 ou os com os empregados
portadores de diploma de nível superior que recebem mais
de R$12.202,12.
Para abranger os empregados das demais faixas salariais,
é necessário fazer Acordo Coletivo de Trabalho.
IMPORTANTE!
Os Acordos Coletivos poderão adotar outros percentuais
de redução de jornada e de salário.

SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
Empregado e Empregador poderão acordar a suspensão
do contrato de trabalho por tempo determinado.
Os empregados que acordarem a suspensão do contrato
receberão o Benefício Emergencial de Preservação do
Emprego e da Renda nos percentuais de 70% a 100% do
valor do seguro-desemprego.
Para tanto é necessário:
Fazê-lo pelo prazo máximo de 60 dias
Formalizar o acordo por escrito, devendo a proposta ser
encaminhada ao empregado com pelo menos 2 dias de
antecedência
Manter os benefícios pagos ao empregado (ex: vale
alimentação, cesta básica, plano de saúde)
Não exigir do empregado nenhum tipo de trabalho no
período de suspensão, ainda que remoto
Garantir estabilidade no emprego durante a redução e
por prazo equivalente após o restabelecimento da
jornada e do salário.

EMPRESAS COM RECEITA ANUAL BRUTA DE
ATÉ 4.8 MILHÕES
NÃO é obrigatório o pagamento de ajuda mensal
compensatória ao empregado.
O empregado receberá Benefício Emergencial de
Preservação do Emprego e da Renda equivalente
a 100% do valor do seguro desemprego a que
teria direito.
A MP prevê a possibilidade de celebração de
acordo individual com os empregados que
recebem até R$3.117,00 ou os com os
empregados portadores de
diploma de nível superior que recebem mais de
R$ 12.202,12.
Para abranger os empregados das demais faixas
salarias, é necessário fazer Acordo Coletivo de
Trabalho.

EMPRESAS COM RECEITA ANUAL BRUTA
ACIMA ATÉ 4.8 MILHÕES
É obrigatório o pagamento de ajuda mensal
compensatória equivalente a 30% do salário do
empregado.
a ajuda compensatória tem natureza indenizatória,
não integra a base de cálculo do IR, FGTS, INSS
e dos demais tributos incidentes sobre a folha de
salário.
O empregado receberá Benefício Emergencial de
Preservação do Emprego e da Renda equivalente
a 100% do valor do seguro desemprego a que
teria direito.
A MP prevê a possibilidade de celebração de
acordo individual com os empregados que
recebem até R$3.117,00 ou os com os
empregados portadores de diploma de nível
superior que recebem mais de R$12.202,12.
Para abranger os empregados das demais faixas
salariais, é necessário fazer Acordo Coletivo de
Trabalho.

OUTRAS DISPOSIÇÕES
O empregador deverá informar ao Ministério da
Economia a redução da jornada de trabalho e de
salário ou a suspensão temporária do contrato de
trabalho, no prazo de dez dias, contado da data da
celebração do acordo.
A forma de transmissão da informação ainda depende
de regulamentação por meio de Decreto.
As convenções ou os acordos coletivos de trabalho
celebrados anteriormente poderão ser renegociados
para adequação de seus termos, no prazo de dez dias
corridos, contado da data de publicação da Medida
Provisória.
Os acordos individuais de redução de jornada de
trabalho e de salário ou de suspensão temporária do
contrato de trabalho, pactuados nos termos desta
Medida Provisória, deverão ser comunicados pelos
empregadores ao respectivo sindicato laboral, no
prazo de até dez dias corridos, contado da data de sua
celebração.
O disposto nesta Medida Provisória se aplica aos
contratos de trabalho de aprendizagem e de jornada
parcial.

ATENÇÃO!
Orientamos que as empresas priorizem a
implementação das medidas por meio de Acordo
Coletivo de Trabalho, como forma de prevenção de
passivo.
Há discussões em torno da constitucionalidade da MP
936/2020 quanto a possibilidade de reduzir salário e
jornada sem a participação do sindicato.
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