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1. VIGÊNCIA DA MP 936 

 

A Medida Provisória, editada pelo Governo Federal, entrou em vigor, a partir de sua publicação, em 

1º.4.2020, e tem como objetivo a preservação da renda, garantia da continuidade das atividades laborais e 

empresariais, bem como reduzir o impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade 

pública e de emergência de saúde pública em razão do COVID-19. 

 

A MP é aplicável durante o estado de calamidade pública. 

 

 

2. OBJETIVO DA MP 

 

• Preservar o emprego; 

• Garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais; e 

• Reduzir impacto social. 

 

3. MEDIDAS PREVISTAS 

 

É bem verdade que diversas medidas trabalhistas para enfrentamento da crise do COVID-19 estão na MP 

927, porém, após larga discussão sobre uma previsão inicial de suspensão do contrato de trabalho, naquela 

MP, o Governo Federal acabou por revogar o artigo 18, que previa a suspensão do contrato de trabalho sem 

salário, e, no dia 1º de abril de 2020, publicou a MP 936, ora comentada, com as medidas: 

 

• Pagamento de benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda; 

 

• Redução da jornada de trabalho e salários; e 

 

• Suspensão temporária do contrato de trabalho. 

 

 

4. A QUEM SE APLICA 

 

Todas as empresas com sede no país. 

 

Exceto: entes federativos, empresas públicas e sociedades de economia mista, inclusive às suas subsidiárias, 

e aos organismos internacionais.  
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5. QUEM NÃO SE BENEFICIA? 

 

Ocupantes de cargo ou emprego público, cargo em comissão de livre nomeação e exoneração ou titular de 

mandato eletivo; 

Em gozo de benefício de prestação continuada do Regime Geral de Previdência Social ou dos Regimes 

Próprios de Previdência Social, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 124 da Lei 8.213/1991; 

Em gozo do Seguro-desemprego, em qualquer de suas modalidades;  

Em gozo de bolsa de qualificação profissional de que trata o artigo 2º-A da Lei 7.998/1990; 

 

6. EMPREGADO COM DOIS VÍNCULOS DE EMPREGO É BENEFICIADO? 

 

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. 

 

7. MP É APLICADA A CONTRATO DE APRENDIZAGEM E DE JORNADA PARCIAL? 

 

Sim, a MP se aplica aos contratos de aprendizes e de jornada parcial.  

Os contratos de jornada parcial são aqueles que não ultrapassem 25 horas semanais. 

 

8. EMPREGADO DOMÉSTICO É BENEFICIADO? 

 

Sim, basta ter carteira assinada. 

 

9. EMPREGADO COM CONTRATO INTERMITENTE É BENEFICIADO? 

 

Aplicável para contratos firmados até 1º.4.2020. 

Nos termos da CLT, o contrato intermitente é aquele no qual a prestação de serviços, com subordinação, 

não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, 

determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do 

empregador, exceto para os aeronautas. 

Esse empregado, com contrato intermitente, receberá um benefício de R$ 600,00, por 3 meses. 

 

 

10. PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO 

 

Empregador informa o Ministério da Economia, sobre uma das medidas acima (suspensão ou redução).  

Prazo de 10 dias. 

O prazo é contato da data do acordo com o empregado. 

O benefício será devido na data de início da redução ou suspensão. A 1ª parcela será paga em 30 dias, se 

for corretamente observado o prazo de 10 dias de comunicação da redução ou suspensão pela empresa. 

Se o empregador não comunicar o Ministério da Economia no prazo (10 dias), ficará responsável pelo 

pagamento total da remuneração vigente anterior da data da suspensão do contrato ou redução, inclusive 
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dos encargos sociais. Nessa hipótese, o benefício passa a ser devido a partir da data em que a empresa 

efetuar a comunicação e o benefício será devido pelo restante do período pactuado. 

 

11. REGRA PARA TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES 

 

O Benefício será operacionalizado e pago pelo Ministério da Economia, que emitirá ato disciplinando a 

transmissão, concessão e pagamento. 

 

 

12. PAGAMENTO INDEVIDO 

 

Os créditos constituídos em decorrência de Benefícios pagos indevidamente ou além do devido serão 

inscritos em dívida ativa da União, permitindo a execução judicial, nos termos da Lei 6.830/1980. 

 

 

13. BENEFÍCIO EMERGENCIAL DE PRESERVAÇÃO DO EMPREGO E DA RENDA 

 

O benefício será pago mensalmente para trabalhadores que tiverem redução proporcional de jornada de 

trabalho e de salário ou suspensão temporária do contrato de trabalho, e terá como base de cálculo o valor 

mensal do seguro-desemprego a que o empregado teria direito, se fosse demitido. 

 

Condições:  

 

• Na redução de jornada (trabalho e de salário), o valor do benefício será calculado aplicando-se 

sobre a base de cálculo o percentual da redução; 

• Na suspensão, terá valor mensal obedecido os seguintes critérios: 

a) Pagamento de valor igual a 100% do seguro-desemprego quanto a receita da empresa for inferior 

a R$ 4.800.000,00 (ano base de 2019); 

b) Pagamento de valor igual a 70% do seguro-desemprego quanto a receita bruta da empresa (ano 

de 2019) for superior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). 

 

 

14. SE O EMPREGADO FOR DEMITIDO APÓS RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO? 

 

O recebimento do benefício emergencial não altera a concessão e não altera o valor do seguro-desemprego 

se o empregado vier a ser demitido durante a implementação do benefício ou posteriormente. 

  

15. REGRAS PARA REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO E DE SALÁRIO 

 

• Redução proporcional da jornada de trabalho e de salário de seus empregados, por até 90 (noventa 

dias), respeitando-se: 

(i) O valor do salário-hora; 
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(ii) Acordo individual e por escrito e encaminhado ao empregado com antecedência de, no mínimo, 2 

dias corridos; e 

(iii) Redução da jornada de trabalho e de salário em 3 faixas: 25%, 50% e 70%; 

(iv) Durante período de calamidade pública. 

 

• A jornada de trabalho e o salário pago anteriormente ao acordo serão restabelecidos no prazo de 

2 (dois) dias corridos contados da cessação do estado de calamidade pública; da data estabelecida no acordo 

individual como termo de encerramento do período e redução pactuados; ou da data de comunicação do 

empregador dando ciência ao empregado sobre a sua decisão de antecipar o fim do período de redução 

pactuado. 

 

 

16. REGRAS PARA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONTRATO DE TRABALHO 

 

• Até 60 dias, o qual poderá ser fracionado em 2 (dois) períodos de 30 dias; 

• Todos os benefícios devem ser mantidos; 

• Acordo individual e escrito, e deverá ser enviada ao empregado com, no mínimo, 2 dias de 

antecedência; 

• Validade apenas durante o período de calamidade; 

• O contrato de trabalho será reestabelecido no prazo de 2 dias corridos contados da cessação do 

estado de calamidade pública; da data estabelecida no acordo individual como termo de encerramento do 

período de suspensão pactuado; ou, ainda, da data de comunicação pelo empregador dando ciência ao 

empregado da decisão de antecipar o fim da suspensão pactuada entre as Partes; 

• Ficará descaracterizada a suspensão do contrato de trabalho temporário em casos que o 

empregado mantiver as atividades de trabalho, ainda que parcialmente, por meio de teletrabalho, trabalho 

remoto ou trabalho à distância e, em tais situações o empregador estará sujeito ao pagamento imediato da 

remuneração e dos encargos sociais referentes a todo o período da suposta suspensão e sanções; 

• Para empresas com receita bruta superior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil 

reais), no ano-calendário de 2019, a suspensão do contrato de trabalho poderá ocorrer mediante ajuda 

compensatória mensal no valor de 30% (trinta por cento) do valor do salário do empregado. 

 

 

17. AJUDA COMPENSATÓRIA PELO EMPREGADOR 

 

A MP estabelece que o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda poderá ser acumulado 

com o pagamento, pelo empregador, de ajuda compensatória mensal, em decorrência da redução de 

jornada de trabalho e de salário ou da suspensão do contrato de trabalho, e tal ajuda deverá:  

(i) Ter o valor definido no acordo individual pactuado ou em negociação coletiva;  

(ii) Não integra o salário; 

(iii) Terá natureza indenizatória, sem incidência, portanto, de INSS, IRRF ou FGTS; 

(iv) 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;  
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(v) 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. 

 

 

18. GARANTIA PROVISÓRIA AO EMPREGO 

 

• O empregado tem reconhecida a 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 término, por igual prazo acordado; 

• E, em caso de dispensa sem justa causa, o empregador estará sujeito, além das parcelas rescisórias 

previstas na legislação em vigor, de indenização no valor de 50% a 100% do salário a que o empregado 

teria direito 

 

 

19. HIPÓTESES PARA NEGOCIAÇÃO INDIVIDUAL OU COLETIVA  

 

• Redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária de contrato de trabalho, 

por meio de negociação individual ou coletiva, para trabalhadores com salário igual ou inferior a R$ 3.135,00 

(três mil cento e trinta e cinco reais) e 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 

(teto em 2020 é de R$ 6.101,06); 

• Para trabalhadores não enquadrados nas regras acima, a negociação deverá ser necessariamente 

por meio de acordo ou negociação coletiva; 

• Possibilidade de negociação individual quando a redução for de 25%, independentemente de faixa 

salarial; 

• Por convenção ou o acordo coletivo de trabalho, há possibilidade de redução de jornada de trabalho 

e de salário diversos dos percentuais previstos, como regra, na Medida Provisória (25%, 50% ou 70%); 

• Em situações que houver celebração de convenção ou o acordo coletivo de trabalho o Benefício 

Emergencial será devido nos seguintes termos:  

 

(i) Não haverá percepção do Benefício para a redução de jornada de trabalho e de salário inferior a 

25%; 

(ii) Se a redução for de 25% a 50%, o empregado receberá benefício de 25%; 

(iii) Se a redução for de 50% a 70%, o empregado receberá benefício de 50%; 

(iv) Se a redução for superior a 70%, o empregado receberá benefício de 70%. 

 

 

20. COMUNICAÇÃO AOS SINDICATOS 

 

Os acordos individuais deverão ser comunicados pelos empregadores ao respectivo sindicato da classe. 

O prazo é de até 10 dias corridos. 

 

21. REGRA DE CÁLCULO DO SEGURO-DESEMPREGO (2020) 
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Para apurar o valor, deve-se somar o salário dos 3 últimos meses e dividir o global por 3. Com o resultado, 

aplique a tabela abaixo: 

Tabela do seguro-desemprego 20201 

Faixa de salário médio 
 

Forma de cálculo 
  

Até R$ 1.599,61 
 

Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) 
  

De R$ 1.599,62 até R$ 
2.666,29 

 
A média salarial que exceder a R$ 1.599,61 multiplica-se por 0,5 

(50%) e soma-se a R$ 1.279,69 
  

Acima de R$ 2.666,29 
 

O valor da parcela será de R$ 1.813,03, invariavelmente 
  

 

 

Nós, da Frandoloso Advogados, recomendamos, sempre, buscar orientação legal quando diante de um caso 

concreto e nossa equipe de especialistas permanece atenta ao desenrolar dos fatos diante do atual cenário 

de crise global e estamos a inteira disposição para qualquer ajuda e/ou orientação jurídica que sua empresa 

precisar. 

 

 

contato@frandolosoadvogados.com.br 

 

ezequiel@frandolosoadvogados.com.br 

 

juliana@frandolosoadvogados.com.br 

 
1 Fonte: Ministério da Economia 
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