
MP nº 936/2020

Programa Emergencial de 

Manutenção do Emprego e 

da Renda e medidas 

trabalhistas para o estado de 

calamidade



Medidas do Programa

➢ Pagamento de Benefício Emergencial de Preservação
do Emprego e da Renda, nos casos de:

▪ Redução proporcional de jornada de trabalho e de
salários;

▪ Suspensão temporária do contrato de trabalho.



Benefício emergencial

❖ Pago pela União, enquanto durar a redução ou suspensão do contrato.

❖ Pago a empregados privados, em contrato a prazo indeterminado, determinado, parcial,
intermitente (desde que o contrato já tivesse sido feito até 01/04/2020), domésticos,
rurais, aprendizes, independentemente do valor do salário e tempo de serviço.

❖ Não poderão receber o benefício funcionários/empregados públicos, empregados em cargo
público, comissão de livre negociação ou cargo eletivo, bem como em gozo de seguro-
desemprego, bolsa qualificação do FAT e quem já receber algum benefício do INSS, exceto
os pensionistas e titulares de auxílio-acidente.

❖ Quem tiver mais de um contrato poderá receber mais de um benefício, com exceção de
quem tiver mais de um contrato intermitente, sendo que nesse caso será devido apenas
um valor único de R$600,00, pelo período de 3 meses.



Benefício emergencial

❖ A base de cálculo do benefício será o valor mensal do seguro-desemprego a que o
empregado teria direito, sendo ela:

• até R$ 1.599,61, multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%);
• De R$ 1.599,62 a R$ 2.666,29: o que exceder R$ 1.599,61 será multiplicado por 0,5 

(50%) e somado a R$ 1.279,69;

• Acima de R$ 2.666,29: a parcela será de R$ 1.813,03.

❖ O percentual de recebimento será equivalente ao percentual de redução de salário e
jornada e de 100% ou 70% no caso de suspensão do contrato.

❖ Esse recebimento não alterará o valor do seguro-desemprego que o empregado vier a
receber;



Benefício emergencial

❖ O benefício será devido da data do início da redução do salário ou suspensão do
contrato, desde que o empregador avise ao Ministério da Economia e Sindicato no
prazo de 10 dias da adoção da medida, sendo que se não respeitado o prazo, o
empregador ficará responsável pelos salários até que a informação seja prestada.

❖ O prazo para pagamento será de 30 dias contados da data da celebração do acordo,
ou quando o empregador informar o Ministério da Economia, quando não for
respeitado o prazo de 10 dias.

❖ Ainda será editado ato do Ministério da Economia que definirá como fazer a
transmissão das informações e comunicações pelo empregador e a concessão e
pagamento do benefício



Benefício emergencial

❖ O empregado pode receber, junto com o benefício, ajuda compensatória paga pelo
empregador, definido em acordo individual ou negociação coletiva, não tendo
natureza indenizatória e sem integração na base de cálculo de FGTS, contribuição
previdenciária e IR. Em empresas com lucro real, poderá ser feito o abatimento desse
valor do lucro líquido.

❖ Os empregados que receberem o benefício terão estabilidade no emprego não só
enquanto durar o benefício, mas também em período equivalente ao da duração do
benefício, após a paralização do recebimento.



Benefício emergencial

❖ Todavia, poderá ocorrer a demissão, com pagamento de todas as verbas rescisórias,
além de indenização de:

▪ 50% do salário pelo período da estabilidade, na hipótese de redução de jornada de
trabalho e de salário igual ou 25% e inferior a 50%;

▪ 75% do salário pelo período da estabilidade, na hipótese de redução de jornada de
trabalho e de salário igual ou 50% e inferior a 70%;

▪ 100% do salário pelo período da estabilidade, na hipótese de redução de jornada de
trabalho e de salário superior a 70% ou suspensão temporária do contrato de
trabalho;

❖ Essas indenizações não são devidas em caso de pedido de demissão ou rescisão
por justa causa.



Redução salário/jornada 

❖ Período de até 90 dias, com os seguintes requisitos:
✓ preservação do valor do salário-hora de trabalho;

✓ pactuação por acordo individual escrito entre empregador e empregado, que será
encaminhado ao empregado com antecedência de, no mínimo, dois dias corridos,
além de acordo/convenção coletiva, a depender da faixa salarial;

✓ Garantia provisória no emprego durante o período de redução e após o
restabelecimento da jornada, ou seja, se reduziu por 60 dias, tem a estabilidade
durante a redução e mais 60 dias após a retomada, com total de 120 dias.

✓ redução da jornada de trabalho e de salário, exclusivamente, nos seguintes
percentuais: 25%, 50% ou 70%. Durante esse período, o trabalhador poderá receber
benefício emergencial, a depender da faixa salarial;



Redução salário/jornada 

*vide slide X e Y 

Redução Valor do benefício Acordo Individual Acordo Coletivo

25%
25% do seguro-

desemprego
Todos os empregados Todos os empregados

50%
50% do seguro-

desemprego

Empregados que 

recebem até $3.117,00 

ou mais de 

R$12.202,12*

Todos os empregados

70%
70% do seguro-

desemprego

Empregados que 

recebem até $3.117,00 

ou mais de 

R$12.202,12*

Todos os empregados

*e que tenham diploma superior 



Redução salário/jornada 

Exemplo:

Salário de R$2.000,00.
Redução de 25% de jornada e salário:

Pago pelo empregador: R$1.500,00
Benefício do governo: soma de R$1.279,69 mais R$200,20 (base do seguro-desemprego
para esse caso) = R$1.479,89 *25% = R$369,97
Recebimento pelo trabalhador: R$1.869,97

❖ Apesar da MP possibilitar o acordo individual, é importante registrar que há guarde
controvérsia sobre sua validade, sendo que, na medida do possível, é recomendado que o
acordo seja feito com intermediação do Sindicato e, caso inviável, com adoção de medida
paliativas na busca da validade do acordo.



Suspensão temporária

❖ Período de até 60 dias, podendo ser fracionado em até 2 períodos de 30 dias:

✓ pactuação por acordo individual escrito entre empregador e empregado, que será
encaminhado ao empregado com antecedência de, no mínimo, dois dias corridos,
além de acordo/convenção coletiva, a depender da faixa salarial*;

✓ Manutenção de todos os benefícios;
✓ Durante a suspensão, nenhum trabalho deve ser feito, sob pena de ser

descaracterizada a suspensão, com pagamento da remuneração e encargos, além de
multas legais e previstas em acordo/convenções coletivas;

✓ Garantia provisória no emprego durante o período de redução e após o
restabelecimento da jornada, ou seja, se reduziu por 60 dias, tem a estabilidade
durante a redução e mais 60 dias após a retomada, com total de 120 dias.



Suspensão temporária

Receita 

bruta* 

Ajuda pelo 

empregador

Valor do 

benefício
Acordo Individual Acordo Coletivo

Até 

R$4.8 

milhões

Não obrigatória
100% seguro-

desemprego

Empregados que 

recebem até 

$3.117,00 ou mais 

de R$12.202,12*

Todos os 

empregados

Mais de 

R$4.8 

milhões

Obrigatória 

30% do salário

70% seguro-

desemprego 

Empregados que 

recebem até 

$3.117,00 ou mais 

de R$12.202,12*

Todos os 

empregados

*ano calendário 2019                                                                           *e que tenham diploma superior



Suspensão temporária

Exemplo:

Salário de R$2.000,00.
Empresa com recebimento de até R$4.8 milhões
Recebimento do governo: 100% do seguro-desemprego

Benefício do governo: soma de R$1.279,69 mais R$200,20 (o que exceder R$ 1.599,61 x
0,5) = R$1.479,89

Recebimento pelo trabalhador: R$1.479,89

❖ Mesmo que a MP fale que poderá ser feito por acordo individual, a recomendação
do escritório é que seja feito por acordo coletivo, por haver redução salarial.



Condições gerais

❖ Acordos e convenções coletivas podem dispor de percentual diferente do estabelecido pela
Medida (25%, 50% e 75%). Nesses casos, o benefício:

▪ Não será devido para redução inferior a 25%;
▪ De 25% na base do seguro-desemprego para redução de salário e jornada igual ou superior a 50%

e inferior a 70%;
▪ de 70% sobre a base do seguro-desemprego para redução de jornada e salário superior a 70%

❖ As condições anteriormente negociadas poderão ser renegociadas, no prazo de 10 dias contados
de 01/04/2020.

❖ Meios eletrônicos para convocação, deliberação, decisão, formalização e publicidade de
convenção ou de acordo coletivo. Prazos pela metade para essas questões.

❖ A adoção das medidas deverá ser comunicada aos sindicatos no prazo corrido de 10 dias da data
da celebração.



Condições gerais

❖ Serão restabelecidas a jornada e salário quando da cessação da calamidade, o encerramento do
período pactuado e a antecipação pelo empregador do fim do período de redução pactuado.

❖ Irregularidades constatadas pela Auditoria Fiscal do Trabalho terão como base multa de
a) R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais), para as infrações de natureza 

leve;
b) de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para as infrações de natureza 

média;
c) de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para as infrações de 

natureza grave; e
d)    de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), para as infrações de natureza 
gravíssima;



Al. Rio Negro, 503, cj. 907- Alphaville, Barueri

São Paulo – CEP 06454-000

Tel: 4191-5211

Site: www.ovidiocollesi.adv.br

ATENÇÃO: 

Essas são orientações gerais. Cada caso deve ser orientado conforme o caso
prático. Por isso, entrem com contato conosco.

http://www.ovidiocollesi.adv.br/

