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Questões sobre a MP 936/2020

1 - Como reduzir a jornada dos trabalhadores sem controle de jornada?

2- O prazo de 10 dias para rever ACT ou CCT em vigência é peremptório?

3- A MP se aplica aos trabalhadores domésticos e aos empregadores pes-

soas físicas inscritos no CEI?

4- É necessária a anuência do empregado para a suspensão/redução?

5- O Acordo individual poderá ser formalizado por meio eletrônico?

6- Pode ser feita uma suspensão de 30 dias e depois, se necessário, mais 30 

dias? 

7- A suspensão pode ser cumulada com a redução da jornada?

8- Como operacionalizar a suspensão/redução?

9- O empregador poderá exigir a realização de horas extras por aqueles que 

tiveram a redução de jornada?

10- Uma vez reduzida a jornada ou suspenso o contrato de trabalho, quan-

do o empregado pode voltar o contrato à normalidade?

11- Posso reduzir o salário/jornada de alguns empregados e suspender de 

outros, por exemplo, na mesma empresa?

12- O empregador pode reconsiderar a decisão de dispensa para enquadra-

mento do contrato em algumas das hipóteses de suspensão ou redução de 

jornada?



13- O empregador pode cancelar as férias concedidas ao empregado para 

enquadrá-lo na hipótese de suspensão do contrato de trabalho?

14- É possível a suspensão do contrato de trabalho ou redução da jornada 

da empregada gestante?

15 - É devido o computo de duodécimo (1/12) de férias e décimo terceiro 

salário durante o período de suspensão contratual? O período aquisitivo de 

férias é reiniciado após a suspensão contratual?

16 - O curso de qualificação profissional é obrigatório para a suspensão con-

tratual prevista pela Medida Provisória 936/2020? 

18 - Os empregados contratados por prazo determinado possuirão a garan-

tia provisória de emprego prevista para os casos de redução de jornada e 

salário, bem como suspensão contratual? Em caso afirmativo, como seria a 

operacionalização nesses tipos de contratação?

19 - As faixas salariais para definição da espécie de acordo de redução de 

jornada e salário, bem como suspensão contratual levam em conta o salário 

base ou o complexo salarial?

20 - O valor dos adicionais de insalubridade e periculosidade também são 

reduzidos na mesma proporção da redução de jornada e salário? 

21 - Como calcular o Benefício Emergencial do comissionista puro?

22 - É possível mesclar alternativas da Medida Provisória 936/2020 com 

outras constantes na Medida Provisória 927/2020?

17 - É possível pactuar a suspensão nos contratos por prazo determinado?
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 936, DE 1º DE ABRIL DE 2020
Institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e 

dispõe sobre medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do es-

tado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 

de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância interna-

cional decorrente do coronavírus (covid-19), de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 

da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Medida Provisória institui o Programa Emergencial de Manu-

tenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas trabalhistas comple-

mentares para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido 

pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19) 

de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

Comentários:

Lei 13.979|2020

• Lei nº 13.979|2020 dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergên-
cia de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 
responsável pelo surto de 2019.

• A Lei 13.979|2020 - vigorará enquanto perdurar o estado de emergência de 
saúde internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.

Aplicação aos empregados em geral

• A MP 936|2020 se aplica aos empregados urbanos e rurais com contratos por 
prazo indeterminado, intermitente, determinado (incluindo o aprendiz) e ao em-
pregado em jornada parcial. 

• Aplica-se ainda, aos empregados domésticos,  aos empregados terceirizados 
e aos temporários regidos pela Lei 6.019|74.
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CAPÍTULO II

DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO DO EMPREGO E DA RENDA

Seção I
Da instituição, dos objetivos e das medidas do Programa Emergen-

cial de Manutenção do Emprego e da Renda

Art. 2º - Fica instituído o Programa Emergencial de Manutenção do Empre-

go e da Renda, com aplicação durante o estado de calamidade pública a que se 

refere o art. 1º e com os seguintes objetivos:

I - preservar o emprego e a renda;

II - garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais; e

III - reduzir o impacto social decorrente das consequências do estado de cala-

midade pública e de emergência de saúde pública.

Comentários:

Objetivos da MP 936|2020

Objetivos Garantir a continuidade das atividades empresariais

Reduzir o impacto social

Preservar o emprego e a renda
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Art. 3º - São medidas do Programa Emergencial de Manutenção do Empre-

go e da Renda:

I - o pagamento de Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da 

Renda;

II - a redução proporcional de jornada de trabalho e de salários; e

III - a suspensão temporária do contrato de trabalho.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica, no âmbito da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos órgãos da administração pú-

blica direta e indireta, às empresas públicas e sociedades de economia mista, 

inclusive às suas subsidiárias, e aos organismos internacionais.

Comentários:

Medidas que podem ser adotadas 

Este benefício serve como apoio financeiro aos tra-

balhadores e suas famílias para a manutenção da 

renda em um momento de calamidade pública.

A Suspensão para realização de curso tem prazos 

diversos daqueles previstos no art. 476-A da CLT, 

Sem a exigência de negociação coletiva e de ajuste 

expresso do empregado

Medidas

Adotadas

Redução da jornada de trabalho e salários

Suspensão do contrato

Suspensão do contrato para realizção de curso

Pagamento de Benefício
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Art. 4º - Compete ao Ministério da Economia coordenar, executar, monitorar 

e avaliar o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e 

editar normas complementares necessárias à sua execução.

Comentários:

Procedimentos

• Ministério da Economia deverá regulamentar a execução da Medida Provisória 
editando normas complementares. 

• O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda será opera-
cionalizado e pago pelo Ministério da Economia.

• O envio das informações é realizado pelo responsável pela contratação | em-
pregador, que deve reunir as informações de seus funcionários e enviá-las ao 
Ministério. Este envio pode ser realizado através do Portal do Benefício Ex-
traordinário, que direcionará o canal adequado para cada tipo de contratante. 

Ministério da Economia 

irá disciplinar

Concessão | Pagamento | do Benefício 

Emergencial

Transmissão | informação | comunicação 

do empregador 

Clique aqui para ir ao site do portal do beneífício extraordinário

https://sd.mte.gov.br/sdweb/validador/validadorReqEmergencial.html?mxm=3&lrj=25,50,70
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Seção II

Do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda

Art. 5º - Fica criado o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e 

da Renda, a ser pago nas seguintes hipóteses:

I - redução proporcional de jornada de trabalho e de salário; e

II - suspensão temporária do contrato de trabalho.

§ 1º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda será 

custeado com recursos da União.

§ 2º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda será de 

prestação mensal e devido a partir da data do início da redução da jornada de 

trabalho e de salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho, ob-

servadas as seguintes disposições:

I - o empregador informará 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;

II - a primeira parcela será paga no prazo de trinta dias, contado da data da 

celebração do acordo, desde que a celebração do acordo seja informada no 

prazo a que se refere o inciso I; e

III - o Benefício Emergencial será pago exclusivamente enquanto durar a redu-

ção proporcional da jornada de trabalho e de salário ou a suspensão temporária 

do contrato de trabalho.

§ 3º Caso o empregador não preste a informação dentro do prazo previsto no 

inciso I do § 2º:

I - ficará responsável pelo pagamento da remuneração no valor anterior à re-

dução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária do con-

trato de trabalho do empregado, inclusive dos respectivos encargos sociais, até 

a que informação seja prestada;

II - a data de início do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da 

Renda será fixada na data em que a informação tenha sido efetivamente pres-

tada e o benefício será devido pelo restante do período pactuado; e

III - a primeira parcela, observado o disposto no inciso II, será paga no prazo de 

trinta dias, contado da data em que a informação tenha sido efetivamente pres-

tada.

§ 4º Ato do Ministério da Economia disciplinará a forma de:

I - transmissão das informações e comunicações pelo empregador; e

II - concessão e pagamento do Benefício Emergencial de Preservação do Em-
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prego e da Renda.

§ 5º 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 previs-

tos na Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, no momento de eventual dispensa.

§ 6º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda será 

operacionalizado e pago pelo Ministério da Economia.

§ 7º Serão inscritos em dívida ativa da União os créditos constituídos em de-

corrência de Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda 

pago indevidamente ou além do devido, hipótese em que se aplica o disposto 

na Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, para a execução judicial.

Comentários:

Custeio do Benefício Emergencial

• O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda será custea-
do com recursos da União.

Obrigações do empregador

• O empregador informará 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.

Início do pagamento do Benefício Emergencial

• Será devido o Benefício Emergencial pago pela União a partir da data de início 
da redução do salário e jornada ou da suspensão do contrato.

• A primeira parcela será paga no prazo de trinta dias, contado da data da cele-
bração do acordo, desde que a celebração do acordo seja informada no prazo 
de 10 dias ao Ministério da Economia pelo empregador.

Duração do pagamento do Benefício Emergencial

• O Benefício Emergencial será pago exclusivamente enquanto durar a redução 
proporcional da jornada de trabalho e de salário ou a suspensão temporária 
do contrato de trabalho.

Início do pagamento do Benefício Emergencial quando o empregador atra-

sa na comunicação ao Ministério da Economia
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• A data de início do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da 
Renda será fixada na data em que a informação tenha sido efetivamente pres-
tada e o benefício será devido pelo restante do período pactuado e a primeira 
parcela, será paga no prazo de trinta dias, contado da data em que a informa-
ção tenha sido efetivamente prestada.

Consequências pela não comunicação pelo empregador ao Ministério da 

Economia

• O empregador ficará responsável pelo pagamento da remuneração no valor 
anterior à redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão tempo-
rária do contrato de trabalho do empregado, inclusive dos respectivos encar-
gos sociais, até a que informação seja prestada.

Responsabilidade pelos salários e encargos na ausência de comunicação

• O empregador ficará responsável até a que informação seja prestada ao Mi-
nistério da Economia. 

Compatibilidade com o seguro desemprego

• 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 previs-
tos na Lei nº 7.998|1990, no momento de eventual dispensa.

Pelo art. 3º da Lei nº 7.998|90, terá direito à percepção do seguro-

-desemprego o trabalhador dispensado sem justa causa que comprove: 

I - ter recebido salários de pessoa jurídica ou de pessoa física a ela 

equiparada, relativos a: 

a) pelo menos 12 (doze) meses nos últimos 18 (dezoito) meses ime-

diatamente anteriores à data de dispensa, quando da primeira solicitação; 

b) pelo menos 9 (nove) meses nos últimos 12 (doze) meses imedia-

tamente anteriores à data de dispensa, quando da segunda solicitação; e

 c) cada um dos 6 (seis) meses imediatamente anteriores à data de 

dispensa, quando das demais solicitações;

III - não estar em gozo de qualquer benefício previdenciário de pres-

tação continuada, previsto no Regulamento dos Benefícios da Previdên-

cia Social, excetuado o auxílio-acidente e o auxílio suplementar previstos 

na Lei nº 6.367, de 19 de outubro de 1976, bem como o abono de perma-

nência em serviço previsto na Lei nº 5.890, de 8 de junho de 1973; 

IV - não estar em gozo do auxílio-desemprego; e

V - não possuir renda própria de qualquer natureza suficiente à sua 

manutenção e de sua família.
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Art. 6º - O valor do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da 

Renda terá como base de cálculo o valor mensal do seguro-desemprego a que 

o empregado teria direito, nos termos do art. 5º da Lei nº 7.998, de 1990, obser-

vadas as seguintes disposições:

I - na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário, será calculado 

aplicando-se sobre a base de cálculo o percentual da redução; e

II - na hipótese de suspensão temporária do contrato de trabalho, terá valor 

mensal:

a) equivalente a cem por cento do valor do seguro-desemprego a que o em-

pregado teria direito, na hipótese prevista no caput do art. 8º; ou

b) equivalente a setenta por cento do seguro-desemprego a que o emprega-

do teria direito, na hipótese prevista no § 5º do art. 8º.

§ 1º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda será 

pago ao empregado independentemente do:

I - cumprimento de qualquer período aquisitivo;

II - tempo de vínculo empregatício; e

III - número de salários recebidos.

§ 2º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda não 

será devido ao empregado que esteja:

I - ocupando cargo ou emprego público, cargo em comissão de livre nomea-

ção e exoneração ou titular de mandato eletivo; ou

II - em gozo:

a) de benefício de prestação continuada do Regime Geral de Previdência So-

cial ou dos Regimes Próprios de Previdência Social, ressalvado o disposto no 

parágrafo único do art. 124 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991;

b) do seguro-desemprego, em qualquer de suas modalidades; e

c) da bolsa de qualificação profissional de que trata o art. 2º-A da Lei n° 7.998, 

de 1990.

§ 3º O empregado com mais de um vínculo formal de emprego poderá rece-

ber 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, observado o 

valor previsto no caput do art. 18 e a condição prevista no § 3º do art. 18, se hou-

ver vínculo na modalidade de contrato intermitente, nos termos do disposto no 

§ 3º do art. 443 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

§ 4º Nos casos em que o cálculo do benefício emergencial resultar em valores 

decimais, o valor a ser pago deverá ser arredondado para a unidade inteira ime-
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diatamente superior.

Comentários:

Base de cálculo do Benefício Emergencial

• O Benefício Emergencial terá como base de cálculo o seguro desemprego.

Tabela do seguro desemprego para base de cálculo - Ano 2020

tabela do seguro desemprego do ano de 2020
Faixa Salário Médio Valor da Parcela

1 Até R$ 1.599,61 Multiplica-se o salário Médio por 0,80 (80%)

2
Mais de R$ 1.599,61 até R$ 

2.666,29

O que exceder R$ 1.599,61, multiplica-se por 

0,5 (50%) e soma-se a R$ 1.279,69

3 Acima de R$ 2.666,29 Parcela será de R$ 1.813,03

Base de cálculo do Benefício Emergencial para redução de jornada | salário 

• Na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário, o Benefício Emer-
gencial será calculado aplicando-se sobre a base de cálculo o percentual da 
redução; e

• Exemplo: Um empregado que ganha salário de R$ 2.700,00, e teve por acordo 
com empregador com base na MP 936|2020 uma redução de 70% do seu salá-
rio e jornada, receberá da empresa R$ 810,00 de salário e do governo o valor 
de R$ 1.269,12 ( R$ 1813,03 x 70%).

Base de cálculo para suspensão do contrato  para empresas que faturam no 

ano de 2019 menor ou igual a R$ 4.800.000,00

• O empregado recebe o Benefício Emergencial equivalente a cem por cento do 
valor do seguro-desemprego a que o empregado teria direito

Base de cálculo para suspensão do contrato  para empresas que faturam no 

ano de 2019 mais que R$ 4.800.000,00

• O empregado recebe o Benefício Emergencial equivalente a setenta por cento 
do valor do seguro-desemprego a que o empregado teria direito e a empresa 
deverá pagar ao empregado uma ajuda compensatória mensal no valor de 
trinta por cento do valor do salário do empregado, durante o período da sus-
pensão temporária de trabalho.
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O Benefício Emergencial será pago ao empregado independente de

O Benefício Emergencial não será devido

Cumulação dos benefícios 

• O empregado poderá receber cumulativamente um Benefício Emergencial de 
Preservação do Emprego e da Renda para cada vínculo com redução propor-
cional de jornada de trabalho e de salário ou com suspensão temporária do 
contrato de trabalho. 

Arredondamento do valor benefício emergencial

• Nos casos em que o cálculo do benefício emergencial resultar em valores de-
cimais, o valor a ser pago deverá ser arredondado para a unidade inteira ime-
diatamente superior.

Independe Tempo de vínculo

Número de salários recebidos

Período aquisitivo

Em gozo de benefício previdenciário de prestação conti-

nuada

Em gozo de seguro desemprego 

Empregado ocupando emprego ou cargo público, ainda 

que em comissão, ou mandado eletivo

Em gozo de bolsa qualificação 

Empregado

 não recebe 
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Seção III

Da redução proporcional de jornada de trabalho e de salário

Art. 7º - Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o 

empregador poderá acordar a redução proporcional da jornada de trabalho e 

de salário de seus empregados, por até noventa dias, observados os seguintes 

requisitos:

I - preservação do valor do salário-hora de trabalho;

II - pactuação por acordo individual escrito entre empregador e empregado, 

que será encaminhado ao empregado com antecedência de, no mínimo, dois 

dias corridos; e

III - redução da jornada de trabalho e de salário, exclusivamente, nos seguintes 

percentuais:

a) vinte e cinco por cento;

b) cinquenta por cento; ou

c) setenta por cento.

Parágrafo único. A jornada de trabalho e o salário pago anteriormente serão 

restabelecidos no prazo de dois dias corridos, contado:

I - da cessação do estado de calamidade pública;

II - da data estabelecida no acordo individual como termo de encerramento do 

período e redução pactuado; ou

III - da data de comunicação do empregador que informe ao empregado sobre 

a sua decisão de antecipar o fim do período de redução pactuado.

Comentários:

Prazo máximo para redução da jornada de trabalho e salário

• O empregador poderá acordar com seus funcionários a redução proporcional 
da jornada de trabalho e de salário de seus empregados, por até noventa dias.

Preservação do valor do salário|hora de trabalho

• O empregador ao reduzir a jornada, deve pagar salário proporcional as horas 
trabalhadas. Para quem trabalha 44 horas semanais, o divisor para saber o 
valor da hora|salário é de 220. 

• Exemplo: Um empregado que recebe R$ 2.700,00 por mês, recebe R$ 12,27 por 
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hora trabalhada  (cálculo: 2700 / 220)

Prazo de pactuação do acordo individual escrito

• Deverá ser encaminhado ao empregado com antecedência de, no mínimo, 
dois dias corridos.

Implementação da redução da jornada de trabalho e salário 

• A implementação da redução da jornada de trabalho e salário poderá ser feita 
por meio de acordo individual ou de negociação coletiva aos empregados:

Percentuais de redução de jornada de trabalho e salário

• De acordo com a fórmula criada pela MP 936|2020, quanto menor o salário 
menor a perda da renda final, pois o benefício pago pelo governo atenuará a 
redução salarial.

Possibilidade de redução jornada de trabalho e salário por acordo indivi-

dual

Percentual
50%

70%

25%

Percentual maior de redução deve ser ajustado 

por meio de negociação coletiva

Acordo individual 

escrito

Salário menor ou igual até R$ 3.135,00

Salário superior R$ 12.202,01 + Nível Superior

Salário superior a R$ 3.135,00, somente pode 

ajustar a redução em 25% por meio de acor-

do individual
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Empregado que recebe mais que R$ 3.135,00 de remuneração mensal 

• Como mencionado na tabela acima, para a redução da jornada de trabalho e 
salário em percentual acima de 25% é necessário um acordo coletivo ou uma 
convenção coletiva de trabalho.

Percentuais diferentes de redução de jornada de trabalho e salário

• Por meio da convenção ou de acordo coletivo de trabalho, poderá ser estabe-
lecido percentuais de redução de jornada de trabalho e de salário diversos dos 
previstos acima.

Restabelecimento da jornada de trabalho e salário

Comunicação pelo empregador

• O empregador toda vez que reduzir a jornada de trabalho e o salário de seus 
funcionários, deve no prazo de 10 dias, comunicar o Ministério da Economia e 
o Sindicato laboral.

Complementação de renda pelo empregador de forma facultativa

• 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 

Será restabelecido a normali-

dade nos casos de

Encerramento da data ajustada com o 

empregado

Por vontade do empregador antes do 

final do prazo

Cessação do estado de calamidade 

pública

Decisão do STF em 06.04.2020 - Deverão ser comunicados pelos empregadores ao respecti-

vo sindicato laboral, no prazo de até dez dias corridos, contado da data de sua celebração”, 

para que este, querendo, deflagre a negociação coletiva, importando sua inércia em anuência 

com o acordado pelas partes. Publique-se. "  ADI 6363 - MIN.  RICARDO LEWANDOWSKI.

Comunicação 10 dias

Ministério da Economia

Sindicado profissional 
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suspensão temporária de contrato de trabalho de que trata esta Medida Provi-
sória.
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Seção IV

Da suspensão temporária do contrato de trabalho

Art. 8º - Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o 

empregador poderá acordar a suspensão temporária do contrato de trabalho 

de seus empregados, pelo prazo máximo de sessenta dias, que poderá ser fra-

cionado em até dois períodos de trinta dias.

§ 1º A suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada por acordo 

individual escrito entre empregador e empregado, que será encaminhado ao 

empregado com antecedência de, no mínimo, dois dias corridos.

§ 2º Durante o período de suspensão temporária do contrato, o empregado:

I - fará jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador aos seus empre-

gados; e

II - ficará autorizado a recolher para o Regime Geral de Previdência Social na 

qualidade de segurado facultativo.

§ 3º O contrato de trabalho será restabelecido no prazo de dois dias corridos, 

contado:

I - da cessação do estado de calamidade pública;

II - da data estabelecida no acordo individual como termo de encerramento do 

período e suspensão pactuado; ou

III - da data de comunicação do empregador que informe ao empregado sobre 

a sua decisão de antecipar o fim do período de suspensão pactuado.

§ 4º Se durante o período de suspensão temporária do contrato de trabalho o 

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

meio de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, ficará descarac-

terizada a suspensão temporária do contrato de trabalho, e o empregador esta-

rá sujeito:

I - ao pagamento imediato da remuneração e dos encargos sociais referentes 

a todo o período;

II - às penalidades previstas na legislação em vigor; e

III - às sanções previstas em convenção ou em acordo coletivo.

§ 5º A empresa que tiver auferido, no ano-calendário de 2019, receita bruta 

superior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), somente 

poderá suspender o contrato de trabalho de seus empregados mediante o pa-

gamento de ajuda compensatória mensal no valor de trinta por cento do valor 

do salário do empregado, durante o período da suspensão temporária de traba-

lho pactuado, observado o disposto no caput e no art. 9º.
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Comentários:

Prazo máximo para suspensão do contrato de trabalho

• O empregador poderá acordar com seus funcionários, a suspensão do contra-
to de trabalho pelo prazo máximo de sessenta dias, que poderá ser fracio-

nado em até dois períodos de trinta dias.

Implementação da suspensão do contrato de trabalho 

• A implementação da suspensão do contrato de trabalho será pactuada por 
acordo individual escrito entre empregador e empregado ou por negociação 
coletiva.

Empregado que recebe mais que R$ 3.135,00 de remuneração mensal 

• Para a suspensão do contrato de trabalho para quem recebe remuneração 
mensal superior a R$ 3.135,00,  é necessário um acordo coletivo ou uma con-
venção coletiva de trabalho.

Prazo de pactuação do acordo individual escrito

• Deverá ser encaminhado ao empregado com antecedência de, no mínimo, 
dois dias corridos.

Benefícios durante o prazo de suspensão

• O empregado fará jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador aos 
seus empregados. Exemplo: Vale refeição.

Opção de contribuir para a previdência como segurado facultativo

• Durante o prazo da suspensão do contrato, o empregado suspenso ficará au-
torizado (faculdade) a recolher para o Regime Geral de Previdência Social na 
qualidade de segurado facultativo.
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Restabelecimento do contrato de trabalho

Caracterização de fraude

• Se durante o período de suspensão temporária do contrato de trabalho o em-
pregado mantiver as atividades de trabalho, ainda que parcialmente, por meio 
de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, ficará descaracteriza-
da a suspensão temporária do contrato de trabalho.

Consequências se for constatada a fraude

Comunicação pelo empregador

• O empregador toda vez que reduzir a jornada de trabalho e o salário de seus 
funcionários, deve no prazo de 10 dias, comunicar o Ministério da Economia e 
o Sindicato laboral.

Será restabelecido o 

contrato de trabalho

Com o encerramento da data ajusta-

da com o empregado

Por vontade do empregador antes do 

final do prazo

Com a cessação do estado de cala-

midade pública

O empregador

Deverá pagar os salários e os encargos

 sociais do período fraudulento

Sofrerá penalidades da Lei Trabalhista

Sofrerá sanções previstas em AC | CC

Decisão do STF em 06.04.2020 - Deverão ser comunicados pelos empregadores ao respecti-

vo sindicato laboral, no prazo de até dez dias corridos, contado da data de sua celebração”, 

para que este, querendo, deflagre a negociação coletiva, importando sua inércia em anuência 

com o acordado pelas partes. Publique-se. "  ADI 6363 - MIN.  RICARDO LEWANDOWSKI.

Comunicação 10 dias

Ministério da Economia

Sindicado profissional 
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Ajuda complementar obrigatória de 30% para empresas que no ano de 

2019, faturaram mais que R$ 4.800.000,00.

• A empresa que tiver auferido, no ano-calendário de 2019, receita bruta superior 
a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), somente poderá 
suspender o contrato de trabalho de seus empregados mediante o pagamento 
de ajuda compensatória mensal no valor de trinta por cento do valor do salá-
rio do empregado, durante o período da suspensão temporária de trabalho 
pactuado, observado o disposto no caput e no art. 9º.

Complementação de renda pelo empregador de forma facultativa 

• 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 temporária de contrato de trabalho de que trata esta Medida Provi-
sória.
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Seção V
Das disposições comuns às medidas do Programa Emergencial de 

Manutenção do Emprego e da Renda

Art. 9º - O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda 

poderá ser acumulado com o pagamento, pelo empregador, de ajuda compen-

satória mensal, em decorrência da redução de jornada de trabalho e de salário 

ou da suspensão temporária de contrato de trabalho de que trata esta Medida 

Provisória.

§ 1º A ajuda compensatória mensal de que trata o caput:

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

coletiva;

II - terá natureza indenizatória;

III - 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;

IV - não integrará a base de cálculo da contribuição previdenciária e dos de-

mais tributos incidentes sobre a folha de salários;

V - não integrará a base de cálculo do valor devido ao Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço - FGTS, instituído pela Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e 

pela Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015; e

VI - 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.

§ 2º Na hipótese de redução proporcional de jornada e de salário, a ajuda com-

pensatória prevista no caput não integrará o salário devido pelo empregador e 

observará o disposto no § 1º.

Comentários:

Complementação de renda pelo empregador de forma facultativa 

• 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 temporária de contrato de trabalho de que trata esta Medida Provi-
sória.
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Valor

• O valor sera definido pelo empregado e empregador (acordo individual) ou em 
negociação coletiva (AC | CC) 

Natureza da parcela 

• O valor pago a título de ajuda compensatória mensal, terá natureza indeniza-
tória, não integrando a base de  cálculo do imposto sobre a renda e da contri-
buição previdenciária e dos demais tributos incidentes sobre a folha de salá-
rios.

• Também não integrará a base de cálculo do valor devido ao Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço - FGTS.
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Art. 10. - Fica reconhecida a garantia provisória no emprego ao empregado 

que receber o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, 

de que trata o art. 5º, em decorrência da redução da jornada de trabalho e de 

salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata esta 

Medida Provisória, nos seguintes termos:

I - durante o período acordado de redução da jornada de trabalho e de salário 

ou de suspensão temporária do contrato de trabalho; e

II - após o restabelecimento da jornada de trabalho e de salário ou do encer-

ramento da suspensão temporária do contrato de trabalho, por período equiva-

lente ao acordado para a redução ou a suspensão.

§ 1º A dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período de garantia pro-

visória no emprego previsto no caput sujeitará o empregador ao pagamento, 

além das parcelas rescisórias previstas na legislação em vigor, de indenização 

no valor de:

I - cinquenta por cento do salário a que o empregado teria direito no período 

de garantia provisória no emprego, na hipótese de redução de jornada de traba-

lho e de salário igual ou superior a vinte e cinco por cento e inferior a cinquenta 

por cento;

II - setenta e cinco por cento do salário a que o empregado teria direito no pe-

ríodo 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 - cem por cento do salário a que o empregado teria direito no período de 

garantia provisória no emprego, nas hipóteses de redução de jornada de traba-

lho e de salário em percentual superior a setenta por cento ou de suspensão 

temporária do contrato de trabalho.

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica às hipóteses de dispensa a pedido 

ou por justa causa do empregado.

Comentários:

Estabilidade provisória no emprego durante as medidas 

• O empregado não poderá ser demitido sem justa causa durante o período 
acordado de redução da jornada de trabalho e de salário ou de suspensão tem-
porária do contrato de trabalho.

Estabilidade provisória no emprego após a cessação das medidas

• Após o restabelecimento da jornada de trabalho e de salário ou do encerra-
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mento da suspensão temporária do contrato de trabalho, por período equiva-
lente ao acordado para a redução ou a suspensão.

Demissão do empregado no período da estabilidade 

• O empregador deverá pagar além das parcelas rescisórias (saldo de salário, 
aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, férias com adicional de 1/3, 13º 
salários, FGTS, Multa de 40% do FGTS, Liberar as guias do seguro desempre-
go), uma  indenização.

Indenização indevida

• O empregado não recebe a indenização nas hipóteses de pedido de demissão 
ou por justa causa do empregado.

50%
do salário a que o 

empregado teria direi-

to no período de ga-

rantia provisória no 

emprego, na hipótese 

de redução de jornada 

de trabalho e de salá-

rio igual ou superior a 

vinte e cinco por 

cento e inferior a 

cinquenta por cento;

75%
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

100%
do salário a que o 

empregado teria direito 

no período de garantia 

provisória no emprego, 

nas hipóteses de redu-

ção de jornada de 

trabalho e de salário 

em percentual supe-

rior a setenta por cento 

ou de suspensão tem-

porária do contrato de 

trabalho.

Indenização será paga no valor de 

O pedido de demissão deve 

ser feito nos moldes do art. 

500 da CLT

Indenização

indevida

Pedido de demissão

Justa causa
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Art. 11. - As medidas de redução de jornada de trabalho e de salário ou de 

suspensão temporária de contrato de trabalho de que trata esta Medida Provi-

sória poderão ser celebradas por meio de negociação coletiva, observado o 

disposto no art. 7º, no art. 8º e no § 1º deste artigo.

§ 1º A convenção ou o acordo coletivo de trabalho poderão estabelecer per-

centuais de redução de jornada de trabalho e de salário diversos dos previstos 

no inciso III do caput do art. 7º.

§ 2º Na hipótese de que trata o § 1º, o Benefício Emergencial de Preservação 

do Emprego e da Renda de que trata os art. 5º e art. 6º será devido nos seguin-

tes termos:

I - sem percepção do Benefício Emergencial para a redução de jornada e de 

salário inferior a vinte e cinco por cento;

II - de vinte e cinco por cento sobre a base de cálculo prevista no art. 6º para a 

redução de jornada e de salário igual ou superior a vinte e cinco por cento e in-

ferior a cinquenta por cento;

III - de cinquenta por cento sobre a base de cálculo prevista no art. 6º para a 

redução de jornada e de salário igual ou superior a cinquenta por cento e inferior 

a setenta por cento; e

IV - de setenta por cento sobre a base de cálculo prevista no art. 6º para a re-

dução de jornada e de salário superior a setenta por cento.

§ 3º As convenções ou os acordos coletivos de trabalho celebrados anterior-

mente poderão ser renegociados para adequação de seus termos, no prazo de 

dez dias corridos, contado da data de publicação desta Medida Provisória.

§ 4º 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 respecti-

vo sindicato laboral, no prazo de até dez dias corridos, contado da data de sua 

celebração.

Comentários:

Negociação coletiva

• ATENÇÃO!  É mais prudente a negociação coletiva para a redução da 
jornada e salário, pois se compatibiliza com o art. 7, VI da CF.

•  LIMINAR DEFERIDA AD REFERENDUM em 06|04|2020 - "(...) Isso posto, com 
fundamento nas razões acima expendidas, defiro em parte a cautelar, ad refe-
rendum do Plenário do Supremo Tribunal Federal, para dar interpretação con-
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forme à Constituição ao § 4º do art. 11 da Medida Provisória 936|2020, de 
maneira a assentar que “[os] acordos individuais de redução de jornada de 
trabalho e de salário ou de suspensão temporária de contrato de trabalho [...] 
deverão ser comunicados pelos empregadores ao respectivo sindicato labo-
ral, no prazo de até dez dias corridos, contado da data de sua celebração”, 
para que este, querendo, deflagre a negociação coletiva, importando sua inér-
cia em anuência com o acordado pelas partes. Publique-se. "  ADI 6363 -  - MIN. 
RICARDO LEWANDOWSKI.

• As medidas de redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão 
temporária de contrato de trabalho, poderão ser celebradas por meio de nego-
ciação coletiva.

Percentuais diversos para redução de jornada e salário

•  A convenção ou o acordo coletivo de trabalho poderão estabelecer percen-
tuais de redução de jornada de trabalho e de salário diversos dos previstos no 
inciso III do caput do art. 7º, ou seja, diverso de  25% | 50% | 70%.

Benefício emergencial x percentual diferente da lei para redução de jorna-

da e salário 

Clique aqui para acompanhar o andamento do processo - ADI 6363

Benefício 

Emergencial

Redução de jornada | salário 

<  25%

Redução de jornada | salário 

igual ou > 25% e < 50%

Redução de jornada | salário 

igual ou > 5O% e < 7O%

Redução de jornada | salário 

> 7O%

Sem 

benefício

25% do

benefício

50% do

benefício

70% do

benefício

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5886604
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Convenção ou Acordo Coletivo anterior a MP 936|2020

• 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 desta Medida Provisória.

Comunicação ao sindicado 

• O sindicato laboral deverá ser comunicado no prazo de 10 dias corridos se 
houver acordos individuais de redução de jornada de trabalho e de salário ou 
de suspensão temporária do contrato de trabalho.

Decisão do STF em 06.04.2020 - Deverão ser comunicados pelos empregadores ao respecti-

vo sindicato laboral, no prazo de até dez dias corridos, contado da data de sua celebração”, 

para que este, querendo, deflagre a negociação coletiva, importando sua inércia em anuência 

com o acordado pelas partes. Publique-se. "  ADI 6363 - MIN.  RICARDO LEWANDOWSKI.

Comunicação 10 dias

Ministério da Economia

Sindicado profissional 
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Art. 12. As medidas de que trata o art. 3º serão implementadas por meio de 

acordo individual ou de negociação coletiva aos empregados:

I - com salário igual ou inferior a R$ 3.135,00 (três mil cento e trinta e cinco 

reais); ou

II - 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.

Parágrafo único. Para os empregados não enquadrados no caput, as medidas 

previstas no art. 3º somente poderão ser estabelecidas por convenção ou acor-

do coletivo, ressalvada a redução de jornada de trabalho e de salário de vinte e 

cinco por cento, prevista na alínea “a” do inciso III do caput do art. 7º, que pode-

rá ser pactuada por acordo individual.

Comentários:

Implementação das medidas emergenciais para Programa Emergencial de 

Manutenção do Emprego e da Renda:

•  As medidas para implantação na empresa do Programa Emergencial de Ma-
nutenção do Emprego e da Renda podem ser ajustadas em regra, por acordo 
individual ou negociação coletiva (ACT | CCT)

                       

Empregado que recebe mais que R$ 3.135,00 de remuneração mensal 

• Para a suspensão do contrato de trabalho para quem recebe remuneração 
mensal superior a R$ 3.135,00,  é necessário um acordo coletivo ou uma con-
venção coletiva de trabalho. 

Acordo individual 

escrito

Salário menor ou igual até R$ 3.135,00

Salário superior até R$ 12.202,01 + Nível Su-

perior

Salário superior a R$ 3.135,00, somente pode 

ajustar a redução da jornada e salário em 

25% por meio de acordo individual

A suspensão do contrato para quem recebe mais que 

R$ 3.135,00, deve ser feita por negociação coletiva
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Art. 13. - A redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou a 

suspensão temporária do contrato de trabalho, quando adotadas, deverão res-

guardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e das atividades 

essenciais de que tratam a Lei nº 7.783, de 28 de junho de 1989, e a Lei nº 13.979, 

de 2020.

Comentários:

Atividades essenciais 

• O art. 10 da Lei 7.783|89, disciplina as atividades essenciais 

Atividades 

essenciais 

I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétri-

ca, gás e combustíveis;

 II - assistência médica e hospitalar;

III - distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos;

 IV - funerários;

V - transporte coletivo;

VI - captação e tratamento de esgoto e lixo;

VII - telecomunicações;

 VIII - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais 

nucleares;

 IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais;

X - controle de tráfego aéreo e navegação aérea;

XII - atividades médico-periciais relacionadas com o regime geral de previdência 

social e a assistência social;

XIII - atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedi-

mento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, por meio 

da integração de equipes multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de reco-

nhecimento de direitos previstos em lei, em especial na Lei nº 13.146, de 6 de julho 

de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência); e 

XIV - outras prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico Federal in-

dispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.
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Art. 14. - As irregularidades constatadas pela Auditoria Fiscal do Trabalho 

quanto aos acordos de redução de jornada de trabalho e de salário ou de sus-

pensão temporária do contrato de trabalho previstos nesta Medida Provisória 

sujeitam os infratores à multa prevista no art. 25 da Lei nº 7.998, de 1990.

Parágrafo único. O processo de fiscalização, de notificação, de autuação e de 

imposição de multas decorrente desta Medida Provisória observarão o disposto 

no Título VII da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 

nº 5.452, de 1943, não aplicado o critério da dupla visita e o disposto no art. 31 da 

Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020.

Comentários:

Dupla visita

• A dupla visita tem previsão no art. 627 da CLT e tem por finalidade  promover  
a  instrução  dos  empregadores no cumprimento das leis de proteção do tra-
balho. Contudo, o critério da dupla visita (orientar primeiro para somente na 
segunda visita se permanecer o erro, multar) não vai ser aplicado para as mul-
tas decorrente da Medida Provisória 936|2020.

Multas 

• As multas estão previstas no inciso I do art. 634-A da CLT.

CLT, Art. 634-A.  A aplicação das multas administrativas por infra-

ções à legislação de proteção ao trabalho observará os seguintes crité-

rios: 

I - para as infrações sujeitas a multa de natureza variável, observado 

o porte econômico do infrator, serão aplicados os seguintes valores:  

a) de 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 (cemil reais), 

para as infrações de natureza gravíssima; e
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Art. 15. - O disposto nesta Medida Provisória se aplica aos contratos de tra-

balho de aprendizagem e de jornada parcial.

Comentários:

Aprendiz 

• Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado por es-
crito e por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegu-
rar ao maior de 14 (quatorze) e menor de 24 (vinte e quatro) anos inscrito em 
programa de aprendizagem formação técnico-profissional metódica, compatí-
vel com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz, a exe-
cutar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação. (CLT, art. 
428)

Jornada em regime de tempo parcial 

• Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não 
exceda a trinta horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares 
semanais, ou, ainda, aquele cuja duração não exceda a vinte e seis horas se-
manais, com a possibilidade de acréscimo de até seis horas suplementares 
semanais.(CLT, art. 58-A)
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Art. 16. - O tempo máximo de redução proporcional de jornada e de salário 

e de suspensão temporária do contrato de trabalho, ainda que sucessivos, não 

poderá ser superior a noventa dias, respeitado o prazo máximo de que trata o 

art. 8º.

Comentários:

Período máximo das medidas de urgência

• O período máximo para adoção das medidas, ainda que sucessivas, será de 90 
dias durante o estado de calamidade pública. Contudo, o período máximo para 
os casos de suspensão temporária do contrato de trabalho será de 60 dias.
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CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 17. - Durante o estado de calamidade pública de que trata o art. 1º:

I - o curso ou o programa de qualificação profissional de que trata o art. 476-A 

da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 

1943, poderá ser oferecido pelo empregador exclusivamente na modalidade 

não presencial, e terá duração não inferior a um mês e nem superior a três me-

ses;

II - poderão ser utilizados meios eletrônicos para atendimento dos requisitos 

formais previstos no Título VI da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 

pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, inclusive para convocação, deliberação, de-

cisão, formalização e publicidade de convenção ou de acordo coletivo de traba-

lho; e

III - os prazos previstos no Título VI da Consolidação das Leis do Trabalho apro-

vada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, ficam reduzidos pela metade.

Comentários: 

Lay off - Suspensão do contrato para cursos

• A Lay off evita a ocorrência de demissões em massa de empregados. Com 
isso, em vez de demitir, a  empresa afasta o empregado para ele fazer um cur-
so de capacitação profissional, mediante recebimento de licença-remunerada.

Cursos na modalidade não presencial

• Os cursos nesse momento de pandemia - Covid-19, deverá ser oferecido pelo 
empregador exclusivamente na modalidade não presencial.

Prazos de duração dos cursos 

• O período de afastamento para capacitação profissional terá duração não in-
ferior a um mês e nem superior a três meses;

• Nesse período de pandemia - Covid-19, não será aplicado o prazo de 5 meses 
previsto no art. 476-A da CLT

Formalidades da CCT e ACT

• Autorizada adoção de meios eletrônicos para negociações coletivas (convo-
cação, deliberação, decisão, formalização e publicidade de ACT|CCT)
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• Os prazos para negociações coletivas (convocação, deliberação, decisão, for-
malização e publicidade de ACT|CCT), ficam reduzidos pela metade.
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Art. 18. - O empregado com contrato de trabalho intermitente formalizado 

até a data de publicação desta Medida Provisória, nos termos do disposto no § 

3º do art. 443 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 

nº 5.452, de 1943, fará jus ao benefício emergencial mensal no valor de R$ 

600,00 (seiscentos reais), pelo período de três meses.

§ 1º O benefício emergencial mensal será devido a partir da data de publicação 

desta Medida Provisória e será pago em até trinta dias.

§ 2º Aplica-se ao benefício previsto no caput o disposto nos § 1º, § 6º e § 7º do 

art. 5º e nos § 1º e § 2º do art. 6º

§ 3º A existência de mais de um contrato de trabalho nos termos do disposto 

no § 3º do art. 443 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre-

to-Lei nº 5.452, de 1943, não gerará direito à concessão de mais de um benefício 

emergencial mensal.

§ 4º Ato do Ministério da Economia disciplinará a concessão e o pagamento do 

benefício emergencial de que trata este artigo.

§ 5º O benefício emergencial mensal de que trata o caput não poderá ser acu-

mulado com o pagamento de outro auxílio emergencial.

Comentários: 

Intermitente

• Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de 
serviços, com subordinação, não é contínua, ocorrendo com alternância de pe-
ríodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias 
ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empre-
gador, exceto para os aeronautas, regidos por legislação própria. (CLT, § 3º, art. 
443)

• O contrato intermitente tem que ser formalizado até a data de publicação des-
ta Medida Provisória 936|2020.

Intermitente com o contrato de trabalho ativo - prestando serviço

• Aplica-se as regras do art. 7º (redução da jornada e salário) e art. 8º (suspen-
são do contrato de trabalho) da Medida Provisória 936|2020.

Intermitente com o contrato de trabalho suspenso - não prestando serviço

• O empregado fará jus ao benefício emergencial mensal no valor de R$ 600,00 
(seiscentos reais), pelo período de três meses. 
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Dois contratos intermitentes 

•  A existência de mais de um contrato de trabalho intermitente, não gerará direi-
to à concessão de mais de um benefício emergencial mensal.

Proibição da cumulação de benefícios 

• O benefício emergencial mensal de que trata o caput não poderá ser acumula-
do com o pagamento de outro auxílio emergencial.
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Art. 19. O disposto no Capítulo VII da Medida Provisória nº 927, de 2020, não 

autoriza o descumprimento das normas regulamentadoras de segurança e saú-

de no trabalho pelo empregador, e aplicando-se as ressalvas ali previstas ape-

nas nas hipóteses excepcionadas.

Art. 20. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 1º de abril de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO

Paulo Guedes
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Simulações de redução de Jornada e Salário

% de Salário pago pelo empregador

% de redução do salário75+25+M25%

DADOS PARA SIMULAÇÃO 

• Salário do empregado: R$ 1.500,00.

• Redução: 25%.

• Formalização: Acordo individual ou negociação coletiva.

• Tabela do seguro desemprego 2020 para base de cálculo.

tabela do seguro desemprego do ano de 2020
Faixa Salário Médio Valor da Parcela

1 Até R$ 1.599,61 Multiplica-se o salário Médio por 0,80 (80%)

2
Mais de R$ 1.599,61 até 

R$ 2.666,29

O que exceder R$ 1.599,61, multiplica-se por 

0,5 (50%) e soma-se a R$ 1.279,69

3 Acima de R$ 2.666,29 Parcela será de R$ 1.813,03

SIMULAÇÃO 

• Cálculo: Faixa 1 da tabela [R$ 1.500,00 x 0,8] multiplicado pelo percen-

tual da redução da jornada e salário [25%] = R$ 300,00.

• Valor do benefício emergencial = R$ 300,00.

• Valor do salário pago pela empresa 75% = R$ 1.125,00.

• Valor total que o empregado vai receber = R$ 1.425,00

• Perda salarial - R$ 75,00 ou seja, 5% do salário.
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Simulações de redução de Jornada e Salário

% de Salário pago pelo empregador

% de redução do salário75+25+M25%

DADOS PARA SIMULAÇÃO 

• Salário do empregado: R$ 1.900,00.

• Redução: 25%.

• Formalização: Acordo individual ou negociação coletiva.

• Tabela do seguro desemprego 2020 para base de cálculo.

tabela do seguro desemprego do ano de 2020
Faixa Salário Médio Valor da Parcela

1 Até R$ 1.599,61 Multiplica-se o salário Médio por 0,80 (80%)

2
Mais de R$ 1.599,61 até 

R$ 2.666,29

O que exceder R$ 1.599,61, multiplica-se por 

0,5 (50%) e soma-se a R$ 1.279,69

3 Acima de R$ 2.666,29 Parcela será de R$ 1.813,03

SIMULAÇÃO 

• Cálculo: Faixa 2 da tabela [R$ 1.900,00 - R$ 1.599,61 x (0,5) + R$ 1.279,69] 

multiplicado pelo percentual da redução da jornada e salário [25%] = R$ 

357,47.

• Valor do benefício emergencial = R$ 357,47.

• Valor do salário pago pela empresa 75% = R$ 1425,00.

• Valor total que o empregado vai receber = R$ 1.782,47.

• Perda salarial - R$ 117,53 ou seja, 6,18% do salário.
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Simulações de redução de Jornada e Salário

% de Salário pago pelo empregador

% de redução do salário75+25+M25%

DADOS PARA SIMULAÇÃO 

• Salário do empregado: R$ 3.000,00.

• Redução: 25%.

• Formalização: Acordo individual ou negociação coletiva.

• Tabela do seguro desemprego 2020 para base de cálculo.

tabela do seguro desemprego do ano de 2020
Faixa Salário Médio Valor da Parcela

1 Até R$ 1.599,61 Multiplica-se o salário Médio por 0,80 (80%)

2
Mais de R$ 1.599,61 até 

R$ 2.666,29

O que exceder R$ 1.599,61, multiplica-se por 

0,5 (50%) e soma-se a R$ 1.279,69

3 Acima de R$ 2.666,29 Parcela será de R$ 1.813,03

SIMULAÇÃO 

• Cálculo: Faixa 3 da tabela [R$ 1.813,03] multiplicado pelo percentual da 

redução da jornada e salário [25%] = R$ 453,25.

• Valor do benefício emergencial = R$ 453,25.

• Valor do salário pago pela empresa 75% = R$ 2.250,00.

• Valor total que o empregado vai receber = R$ 2.703,25.

• Perda salarial - R$ 296,75 ou seja, 9,9% do salário.
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Simulações de redução de Jornada e Salário

% de Salário pago pelo empregador

% de redução do salário75+25+M25%

DADOS PARA SIMULAÇÃO 

• Salário do empregado: R$ 4.000,00.

• Redução: 25%.

• Formalização: Acordo individual ou negociação coletiva.

• Tabela do seguro desemprego 2020 para base de cálculo.

tabela do seguro desemprego do ano de 2020
Faixa Salário Médio Valor da Parcela

1 Até R$ 1.599,61 Multiplica-se o salário Médio por 0,80 (80%)

2
Mais de R$ 1.599,61 até 

R$ 2.666,29

O que exceder R$ 1.599,61, multiplica-se por 

0,5 (50%) e soma-se a R$ 1.279,69

3 Acima de R$ 2.666,29 Parcela será de R$ 1.813,03

SIMULAÇÃO 

• Cálculo: Faixa 3 da tabela [R$ 1.813,03] multiplicado pelo percentual da 

redução da jornada e salário [25%] = R$ 453,25.

• Valor do benefício emergencial = R$ 453,25.

• Valor do salário pago pela empresa 75% = R$ 3.000,00.

• Valor total que o empregado vai receber = R$ 3.453,25.

• Perda salarial - R$ 546,75 ou seja, 13,66% do salário.
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Simulações de redução de Jornada e Salário

% de Salário pago pelo empregador

% de redução do salário50+50+M50%

DADOS PARA SIMULAÇÃO 

• Salário do empregado: R$ 1.500,00.

• Redução: 50%.

• Formalização: Acordo individual ou negociação coletiva.

• Tabela do seguro desemprego 2020 para base de cálculo.

tabela do seguro desemprego do ano de 2020
Faixa Salário Médio Valor da Parcela

1 Até R$ 1.599,61 Multiplica-se o salário Médio por 0,80 (80%)

2
Mais de R$ 1.599,61 até 

R$ 2.666,29

O que exceder R$ 1.599,61, multiplica-se por 

0,5 (50%) e soma-se a R$ 1.279,69

3 Acima de R$ 2.666,29 Parcela será de R$ 1.813,03

SIMULAÇÃO 

• Cálculo: Faixa 1 da tabela [R$ 1.500,00 x 0,8] multiplicado pelo percen-

tual da redução da jornada e salário [50%] = R$ 600,00.

• Valor do benefício emergencial = R$ 600,00.

• Valor do salário pago pela empresa 50% = R$ 750,00.

• Valor total que o empregado vai receber = R$ 1.350,00.

• Perda salarial - R$ 150,00 ou seja, 10% do salário.
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Simulações de redução de Jornada e Salário

% de Salário pago pelo empregador

% de redução do salário50+50+M50%

DADOS PARA SIMULAÇÃO 

• Salário do empregado: R$ 1.900,00.

• Redução: 50%.

• Formalização: Acordo individual ou negociação coletiva.

• Tabela do seguro desemprego 2020 para base de cálculo.

tabela do seguro desemprego do ano de 2020
Faixa Salário Médio Valor da Parcela

1 Até R$ 1.599,61 Multiplica-se o salário Médio por 0,80 (80%)

2
Mais de R$ 1.599,61 até 

R$ 2.666,29

O que exceder R$ 1.599,61, multiplica-se por 

0,5 (50%) e soma-se a R$ 1.279,69

3 Acima de R$ 2.666,29 Parcela será de R$ 1.813,03

SIMULAÇÃO 

• Cálculo: Faixa 2 da tabela [R$ 1.900,00 - R$ 1.599,62 x (0,5) + R$ 1.279,69] 

multiplicado pelo percentual da redução da jornada e salário [50%] = R$ 

714,94.

• Valor do benefício emergencial = R$ 714,94

• Valor do salário pago pela empresa 50% = R$ 950,00.

• Valor total que o empregado vai receber = R$ 1.664,94.

• Perda salarial - R$ 235,06 ou seja, 12,42% do salário.
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Simulações de redução de Jornada e Salário

% de Salário pago pelo empregador

% de redução do salário50+50+M50%

DADOS PARA SIMULAÇÃO 

• Salário do empregado: R$ 3.000,00.

• Redução: 50%.

• Formalização: Acordo individual ou negociação coletiva.

• Tabela do seguro desemprego 2020 para base de cálculo.

tabela do seguro desemprego do ano de 2020
Faixa Salário Médio Valor da Parcela

1 Até R$ 1.599,61 Multiplica-se o salário Médio por 0,80 (80%)

2
Mais de R$ 1.599,61 até R$ 

2.666,29

O que exceder R$ 1.599,61, multiplica-se por 

0,5 (50%) e soma-se a R$ 1.279,69

3 Acima de R$ 2.666,29 Parcela será de R$ 1.813,03

SIMULAÇÃO 

• Cálculo: Faixa 3 da tabela [R$ 1.813,03] multiplicado pelo percentual da 

redução da jornada e salário [50%] = R$ 906,51.

• Valor do benefício emergencial = R$ 906,51.

• Valor do salário pago pela empresa 50% = R$1.500,00.

• Valor total que o empregado vai receber = R$ 2.406,51.

• Perda salarial - R$ 593,49 ou seja, 19,8% do salário.
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Simulações de redução de Jornada e Salário

% de Salário pago pelo empregador

% de redução do salário50+50+M50%

DADOS PARA SIMULAÇÃO 

• Salário do empregado: R$ 4.000,00.

• Redução: 50%.

• Formalização: Só por negociação coletiva.

• Tabela do seguro desemprego 2020 para base de cálculo.

tabela do seguro desemprego do ano de 2020
Faixa Salário Médio Valor da Parcela

1 Até R$ 1.599,61 Multiplica-se o salário Médio por 0,80 (80%)

2
Mais de R$ 1.599,61 até R$ 

2.666,29

O que exceder R$ 1.599,61, multiplica-se por 

0,5 (50%) e soma-se a R$ 1.279,69

3 Acima de R$ 2.666,29 Parcela será de R$ 1.813,03

SIMULAÇÃO 

• Cálculo: Faixa 3 da tabela [R$ 1.813,03] multiplicado pelo percentual da 

redução da jornada e salário [50%] = R$ 906,51.

• Valor do benefício emergencial = R$ 906,51.

• Valor do salário pago pela empresa 50% = R$ 2.000,00.

• Valor total que o empregado vai receber = R$ 2.906,51.

• Perda salarial - R$ 1.093,48 ou seja, 27,35% do salário.

Verificar art. 12 da MP 936/2020
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Simulações de redução de Jornada e Salário

% de Salário pago pelo empregador

% de redução do salário30+70+M70%

DADOS PARA SIMULAÇÃO 

• Salário do empregado: R$ 1.500,00.

• Redução: 70%.

• Formalização: Acordo individual ou negociação coletiva.

• Tabela do seguro desemprego 2020 para base de cálculo.

tabela do seguro desemprego do ano de 2020
Faixa Salário Médio Valor da Parcela

1 Até R$ 1.599,61 Multiplica-se o salário Médio por 0,80 (80%)

2
Mais de R$ 1.599,61 até R$ 

2.666,29

O que exceder R$ 1.599,61, multiplica-se por 

0,5 (50%) e soma-se a R$ 1.279,69

3 Acima de R$ 2.666,29 Parcela será de R$ 1.813,03

SIMULAÇÃO 

• Cálculo: Faixa 1 da tabela [R$ 1.500,00 x 0,8] multiplicado pelo percen-

tual da redução da jornada e salário [70%] = R$ 840,00.

• Valor do benefício emergencial = R$ 840,00.

• Valor do salário pago pela empresa 30% = R$ 450,00.

• Valor total que o empregado vai receber = R$ 1.290,00.

• Perda salarial - R$ 210,00 ou seja, 14% do salário.
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Simulações de redução de Jornada e Salário

% de Salário pago pelo empregador

% de redução do salário30+70+M70%

DADOS PARA SIMULAÇÃO 

• Salário do empregado: R$ 1.900,00.

• Redução: 70%.

• Formalização: Acordo individual ou negociação coletiva.

• Tabela do seguro desemprego 2020 para base de cálculo.

tabela do seguro desemprego do ano de 2020
Faixa Salário Médio Valor da Parcela

1 Até R$ 1.599,61 Multiplica-se o salário Médio por 0,80 (80%)

2
Mais de R$ 1.599,61 até R$ 

2.666,29

O que exceder R$ 1.599,61, multiplica-se por 

0,5 (50%) e soma-se a R$ 1.279,69

3 Acima de R$ 2.666,29 Parcela será de R$ 1.813,03

SIMULAÇÃO 

• Cálculo: Faixa 2 da tabela [R$ 1.900,00 - R$ 1.599,62 x (0,5) + R$ 1.279,69] 

multiplicado pelo percentual da redução da jornada e salário [70%] = R$ 

1.000,91.

• Valor do benefício emergencial = 1.000,91.

• Valor do salário pago pela empresa 30% = R$ 570,00.

• Valor total que o empregado vai receber = R$ 1.570,91.

• Perda salarial - R$ 329,09 ou seja, 17,36% do salário.
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Simulações de redução de Jornada e Salário

% de Salário pago pelo empregador

% de redução do salário30+70+M70%

DADOS PARA SIMULAÇÃO 

• Salário do empregado: R$ 3.000,00.

• Redução: 70%.

• Formalização: Acordo individual ou negociação coletiva.

• Tabela do seguro desemprego 2020 para base de cálculo.

tabela do seguro desemprego do ano de 2020
Faixa Salário Médio Valor da Parcela

1 Até R$ 1.599,61 Multiplica-se o salário Médio por 0,80 (80%)

2
Mais de R$ 1.599,61 até R$ 

2.666,29

O que exceder R$ 1.599,61, multiplica-se por 

0,5 (50%) e soma-se a R$ 1.279,69

3 Acima de R$ 2.666,29 Parcela será de R$ 1.813,03

SIMULAÇÃO 

• Cálculo: Faixa 3 da tabela [R$ 1.813,03] multiplicado pelo percentual da 

redução da jornada e salário [70%] = R$ 1.269,12.

• Valor do benefício emergencial = R$ 1.269,12.

• Valor do salário pago pela empresa 30% = R$ 900,00.

• Valor total que o empregado vai receber = R$2.169,12

• Perda salarial - R$ 830,88,88 ou seja, 27,7% do salário.
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Simulações de redução de Jornada e Salário

% de Salário pago pelo empregador

% de redução do salário30+70+M70%

DADOS PARA SIMULAÇÃO 

• Salário do empregado: R$ 4.000,00.

• Redução: 70%.

• Formalização: Só por negociação coletiva.

• Tabela do seguro desemprego 2020 para base de cálculo.

tabela do seguro desemprego do ano de 2020
Faixa Salário Médio Valor da Parcela

1 Até R$ 1.599,61 Multiplica-se o salário Médio por 0,80 (80%)

2
Mais de R$ 1.599,61 até R$ 

2.666,29

O que exceder R$ 1.599,61, multiplica-se por 

0,5 (50%) e soma-se a R$ 1.279,69

3 Acima de R$ 2.666,29 Parcela será de R$ 1.813,03

SIMULAÇÃO 

• Cálculo: Faixa 3 da tabela [R$ 1.813,03] multiplicado pelo percentual da 

redução da jornada e salário [70%] = R$ 1.269,12.

• Valor do benefício emergencial = R$ 1.269,12.

• Valor do salário pago pela empresa 30% = R$ 1.200,00.

• Valor total que o empregado vai receber = R$2.469,12

• Perda salarial - R$ 1.530,88 ou seja, 38,27% do salário.

Verificar art. 12 da MP 936/2020
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Perguntas e respostas sobre a MP 936/2020
1 - Como reduzir a jornada dos trabalhadores sem controle de jornada?

Conforme o artigo 62 da CLT, não são abrangidos pelo regime do 

capítulo da “Duração da Jornada”:

I - os empregados que exercem atividade externa incompatível 

com a fixação de horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada 

na Carteira de Trabalho e Previdência Social e no registro de emprega-

dos;              

II - os gerentes, assim considerados os exercentes de cargos de 

gestão, aos quais se equiparam, para efeito do disposto neste artigo, os 

diretores e chefes de departamento ou filial.              

III - os empregados em regime de teletrabalho.

Assim, desde que observados fielmente os requisitos para configuração 

das exceções, entendemos que não seria adequada a aplicação da redução de 

jornada aos referidos trabalhadores, uma vez que esses não se submetem ao 

mencionado regime.

Destacamos que, a despeito do enquadramento correto, sem que fraude 

seja caracterizada, caso a empresa, de alguma forma, ainda que indireta, passe 

a efetuar o controle da jornada para adequação aos dispositivos da Medida Pro-

visória n. 936/2020, poder-se-ia restar afastada a aplicação das referidas dis-

posições.

Por outro lado, salientamos que a professora Vólia Bonfim Cassar, em 

seus “Comentários à Medida Provisória n. 936/20”, defende a possibilidade de 

aplicação da redução aos trabalhadores regidos pelo art. 62 da CLT, in verbis:

Mesmo excluídos do Capítulo “Da Duração do Trabalho”, os empre-

gados de confiança, os externos e os teletrabalhadores podem firmar ter-

mo de compromisso de redução do trabalho proporcional à redução do 

trabalho. Aliás, o parágrafo único do artigo 75-E da CLT transfere para o 

teletrabalhador o ônus de fiscalizar seu meio ambiente de trabalho e de 

cumprir as medidas de segurança e medicina de trabalho. Ora, se o tele-

trabalhador pode, para questões da saúde ocupacional (direito de indis-

ponibilidade absoluta) firmar termo de responsabilidade de cumprimento 

das regras de segurança e medicina do trabalho, por que os demais tra-

balhadores abrangidos pelo artigo 62 da CLT não podem fazer o menos, 

isto é, autodeclarar seu compromisso em reduzir seu trabalho? Negar a 

estes trabalhadores o direito de manutenção de seus empregos pelo ajus-

te de redução salarial é empurrá-los para a despedida imotivada, princi-

palmente os gestores, que têm salários mais altos.
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Entretanto, uma posição intermediária poderia ser a redução proporcio-

nal dos dias trabalhados. Todavia, salientamos, tal medida não é indene de ris-

cos, a depender da interpretação dada quanto à abrangência do “caput” do art. 

62, com a observância do princípio do “in dubio pro misero”.

Menores riscos seriam enfrentados com suspensão dos contratos regi-

dos pelas exceções.

Por fim, destacamos que, se for efetuado o registro de jornada na hipóte-

se de “home office”, teletrabalho ou trabalho externo, restando afastada a hipó-

tese de incidência do art. 62 da CLT, não haveria impedimento para a redução 

da carga horária, sendo, inclusive, devidas horas extras, se prestadas.
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2- O prazo de 10 dias para rever ACT ou CCT em vigência é peremptório?

O art. 11 da Medida Provisória n. 936/2020 prevê que as medidas de re-

dução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária de con-

trato de trabalho poderão ser celebradas por meio de negociação coletiva, com 

a observância do disposto no art. 7º, no art. 8º e no § 1º do mesmo artigo, con-

forme já destacado no presente material.

E, por sua vez, o parágrafo 3º do referido artigo, estabelece que as con-

venções ou os acordos coletivos de trabalho celebrados anteriormente pode-

rão ser renegociados para adequação de seus termos, no prazo de dez dias 

corridos, contado da data de publicação desta Medida Provisória.

Entendemos que o referido prazo não é peremptório, nada impedindo 

que os atores coletivos, mesmo que ultrapassados os dez dias, possam efetuar 

nova pactuação, considerando-se o princípio da adequação setorial negociada 

e o reconhecimento dos acordos e convenções coletivas pelo texto constitucio-

nal (art. 7º, XXIV, da CF).

Todavia, uma vez pactuada a redução de proporcional da jornada, para 

que os trabalhadores sejam contemplados com o benefício emergencial, ne-

cessária a observância do prazo para comunicação do Ministério da Economia, 

previsto no inciso I do art. 5º da Medida Provisória n. 936/2020. E, se descum-

prindo, deverá ser observada a regra do §3º do referido artigo.
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3- A MP se aplica aos trabalhadores domésticos e aos empregadores pes-

soas físicas inscritos no CEI?

A Medida Provisória n. 936/2020 estabeleceu expressamente, no pará-

grafo único do seu art. 3º, que não seria aplicável, no âmbito da União, dos Es-

tados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos órgãos da administração pública 

direta e indireta, às empresas públicas e sociedades de economia mista, inclu-

sive às suas subsidiárias, e aos organismos internacionais.

Não houve nenhuma ressalva quanto à sua aplicação aos contratos de 

trabalho domésticos e aos empregadores inscritos no CEI.

Inclusive, destacamos que o inciso V do art. 9º da referida MP faz referên-

cia ao disposto na Lei Complementar n. 150/2015, estabelecendo que a ajuda 

compensatória não integra a base de cálculo do FGTS.

Além disso, a exclusão do empregado doméstico revelaria uma injustifi-

cável discriminação, que não se harmonizaria com a Constituição Federal (arts. 

5º, caput, e 7º, parágrafo único). 

É imperioso reforçar que o objetivo do programa emergencial é assegu-

rar o emprego e continuidade das atividades e que a relação de emprego é 

marcada por grandes vulnerabilidades dos empregados e muitas vezes dos 

próprios empregadores.

Por fim, destacamos que o Portal de Serviços do Governo Federal para 

uso do empregador doméstico, no link https://servicos.mte.gov.br, já está dispo-

nível para cadastro das informações para o benefício emergencial da MP 936.
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4- É necessária a anuência do empregado para a suspensão/redução?

Sobre a suspensão, o parágrafo 1º do art. 8º da Medida Provisória n. 

936/2020 dispõe que “a suspensão temporária do contrato de trabalho será 

pactuada por acordo individual escrito entre empregador e empregado, que 

será encaminhado ao empregado com antecedência de, no mínimo, dois dias 

corridos” (destacamos).

Além disso, o artigo 5º da referida MP, prever a possibilidade de estipula-

ção da redução de jornada, mediante compensação com o pagamento do be-

nefício emergencial, dispõe expressamente que o pagamento da primeira par-

cela será feito no prazo de 30 dias contados da “data da celebração do acordo”.

Portanto, em ambas as hipóteses, necessária a concordância do traba-

lhador.
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5- O Acordo individual poderá ser formalizado por meio eletrônico?

Diante das recomendações das autoridades de saúde quanto à restrição 

de locomoção e de recolhimento domiciliar, entendemos ser plenamente viável 

a pactuação das hipóteses de suspensão ou de redução de jornada por meios 

eletrônicos de comunicação.

Inclusive, a Medida Provisória n. 936/2020, ao tratar das regras para pac-

tuação de negociações coletivas, estabeleceu a possibilidade de utilização de 

meios eletrônicos para atendimento dos requisitos formais de negociação, in-

clusive para convocação, deliberação, decisão, formalização e publicidade de 

convenção ou de acordo coletivo de trabalho.

Todavia, importante que toda modalidade de pactuação seja devidamen-

te documentada, comprovando-se a livre manifestação da vontade das partes.
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6- Pode ser feita uma suspensão de 30 dias e depois, se necessário, mais 30 

dias? 

Sim. O artigo 8º da Medida Provisória n. 936/2020 dispõe que, durante o 

estado de calamidade pública, poderá ser acordada a suspensão temporária do 

contrato de trabalho, pelo prazo máximo de 60 dias, que “poderá ser fracionado 

em até dois períodos de trinta dias”.

Logo, não há impedimento para a concessão fracionada em dois perío-

dos. Porém, restou estabelecida a obrigatoriedade de observância de até dois 

períodos de trinta dias.
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7- A suspensão pode ser cumulada com a redução da jornada?

Sim. Nos termos do art. 16 da Medida Provisória n. 936/2020, o tempo 

máximo de redução proporcional de jornada e de salário e de suspensão tem-

porária do contrato de trabalho, ainda que sucessivos, não poderá ser superior 

a noventa dias, respeitado o prazo máximo de que trata o art. 8.

Assim, exemplificativamente, seria possível a cumulação de 30 dias de 

suspensão com 60 dias de redução de jornada ou de 60 dias de suspensão 

com 30 dias redução de jornada, devendo, tão somente ser observado o limite 

máximo de 60 dias para suspensão e de 90 dias para o total das medidas cumu-

ladas.
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8- Como operacionalizar a suspensão/redução?

As medidas previstas na Medida Provisória n. 936/2020 deverão ser co-

municadas pelo empregador ao Ministério da Economia, no prazo de 10 dias, 

contado da data de celebração do acordo.

Segundo informações da Secretaria Especial do Trabalho e Emprego, a 

referida comunicação será feita pelo sistema “Empregador Web”. 

A referida transmissão ainda está pendente de regulamentação, nos mol-

des do parágrafo 4º do art. 5º da referida MP.

Além disso, nos termos do parágrafo 4º do art. 11 da MP,  os acordos indi-

viduais de redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão tempo-

rária do contrato de trabalho, deverão ser comunicados pelos empregadores ao 

respectivo sindicato laboral, no prazo de até dez dias corridos, contado da data 

de sua celebração.
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9- O empregador poderá exigir a realização de horas extras por aqueles que 

tiveram a redução de jornada?

Uma das justificativas para a edição da medida provisória é justamente 

fazer enfretamento à crise financeira que poderá assolar as empresas em razão 

da paralização ou redução das atividades, privilegiando a preservação do em-

prego e da renda dos trabalhadores.

Esse é o motivo para previsão da criação do benefício emergencial a ser 

pago pelo Governo Federal.

Importante destacar que, a Medida Provisória, ao tratar da hipótese de 

suspensão do contrato de trabalho, no parágrafo 4º do art. 8º, dispôs que: 

Se durante o período de suspensão temporária do contrato de trabalho o 

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

meio de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, ficará descarac-

terizada a suspensão temporária, e o empregador estará sujeito:

I – ao pagamento imediato da remuneração e dos encargos so-

ciais referente a todo o período;

II – às penalidades previstas na legislação em vigor; e

III – às sanções previstas em convenção ou acordo coletivo.

Embora relacionadas à hipótese de suspensão contratual, entendemos 

que o referido tratamento também poderá se aplicado na hipótese da exigência 

de prestação de horas extras no caso de redução de jornada, uma vez que tam-

bém restariam configurados indevidos prejuízos ao erário.

Destacamos que o parágrafo 7º do art. 5º da MP estabelece que serão 

inscritos em dívida ativa da União os créditos constituídos em decorrência de 

Benefício Emergencial de Preservação de Emprego e da Renda pago indevida-

mente ou além do devido.

Porém, em hipóteses excepcionais de necessidade de realização de so-

brejornada recomendável a compensação imediata do sobrelabor, sem que 

ocorra o pagamento de horas extras.
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10- Uma vez reduzida a jornada ou suspenso o contrato de trabalho, quan-

do o empregado pode voltar o contrato à normalidade?

A jornada de trabalho e o contrato de trabalho poderão ser restabeleci-

dos, no prazo de dois dias corridos, contados: I - da cessação do estado de ca-

lamidade pública; II - da data estabelecida no acordo individual como termo de 

encerramento do período e redução pactuado; ou III - da data de comunicação 

do empregador que informe ao empregado sobre a sua decisão de antecipar o 

fim do período de redução ou suspensão pactuados (artigos 7º, §único e 8º, §3º, 

da Medida Provisória n. 936/2020).

Portanto, uma vez pactuada a suspensão ou redução, mesmo que não 

transcorrido o prazo de pactuação ou cessada a calamidade pública, é possível 

que o empregador decida antecipar o restabelecimento do contrato de traba-

lho.
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11- Posso reduzir o salário/jornada de alguns empregados e suspender de 

outros, por exemplo, na mesma empresa?

A Medida Provisória n. 936/2020 não estabeleceu restrições quanto à 

possibilidade de estabelecimento diferenciado de suas medidas quanto aos 

empregados de uma mesma empresa.

Algumas atividades podem ser mais necessárias durante o período de 

isolamento e outras nem tanto. Exemplificativamente, podemos citar o exemplo 

dos garçons que trabalham em estabelecimentos que paralisaram o atendi-

mento ao público e estão trabalhando apenas com entregas ou daqueles traba-

lhadores que se enquadram nos grupos de risco.

Entretanto, é importante que exista justificativa para o tratamento dife-

renciado, evitando-se configuração de indevida discriminação.
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12- O empregador pode reconsiderar a decisão de dispensa para enquadra-

mento do contrato em algumas das hipóteses de suspensão ou redução de 

jornada?

Embora o direito do trabalho tenha como princípio da continuidade da 

relação de emprego, uma vez comunicada a dispensa ao trabalhador, a recon-

sideração do ato pelo empregador dependerá da anuência do empregado.

Conforme o artigo 489, caput, CLT, concedido o aviso prévio, a rescisão 

torna-se efetiva depois de expirado o respectivo prazo, mas, se a parte notifi-

cante reconsiderar o ato, antes de seu termo, à outra parte é facultado aceitar 

ou não a reconsideração.
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13- O empregador pode cancelar as férias concedidas ao empregado para 

enquadrá-lo na hipótese de suspensão do contrato de trabalho?

Inicialmente, destacamos que a Medida Provisória n. 927 de 22 de março 

de 2020, ao dispor sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento do esta-

do de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de 

março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacio-

nal decorrente do coronavírus (covid-19), estabeleceu a possibilidade de anteci-

pação de férias e flexibilizou as regras para pagamento dos valores devidos.

Tal regramento tem sido alvo de fundadas discussões quanto à dilação 

do prazo para pagamento e da possível desvirtuação da finalidade do instituto 

das férias.

Assim, entendemos que a interrupção das férias concedidas com funda-

mento na referida Medida Provisória, com a correspondente suspensão do con-

trato de trabalho, na maioria dos casos, pode ser mais benéfica ao trabalhador 

que poderá usufruir de suas férias em momento adequado, com a devida con-

traprestação e possibilidade plena de lazer, após o encerramento do confina-

mento imposto pela pandemia do Covid-19.
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14- É possível a suspensão do contrato de trabalho ou redução da jornada 

da empregada gestante?

A Medida Provisória n. 936/2020 não estabeleceu nenhuma restrição 

quanto às empregadas gestantes.

Embora, tecnicamente, as gestantes não estejam enquadradas no grupo 

de risco, ainda não existem conclusões científicas suficientes para embasamen-

to tais conclusões.

Assim, em razão da especial tutela que deve ser observada em relação 

ao nascituro, abstraindo-se a questão a perda financeira, entendemos que a re-

dução do trabalho ou a suspensão do contrato podem ser consideradas como 

benéficas à trabalhadora.

Todavia, mais uma vez destacamos que a utilização dos institutos não 

poderá ter intuito discriminatório.
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15 - É devido o computo de duodécimo (1/12) de férias e décimo terceiro 

salário durante o período de suspensão contratual? O período aquisitivo de 

férias é reiniciado após a suspensão contratual?

A suspensão do contrato de trabalho reflete hipótese em que não há 

prestação de serviços e nem contraprestação. Ou seja, o empregado não traba-

lha e não recebe salário. 

Além disso, as hipóteses também não computam como tempo de servi-

ço, o que torna o questionamento bastante pertinente. 

No que se refere ao décimo terceiro salário, a Lei 4.090/62 estipula, no 

seu art. 1º, § 1º, que a gratificação corresponde a 1/12 da remuneração para cada 

mês de serviço. 

Ora, se o período de suspensão não computa como tempo de serviço, 

parece-nos bem consistente a conclusão de que o empregador não tem res-

ponsabilidade pelos duodécimos de tal período, a exemplo do que também 

ocorre com a suspensão do contrato de trabalho pelo gozo de auxílio-doença, 

no qual a responsabilidade pelo pagamento de duodécimo de décimo terceiro 

é da Previdência. 

Além disso, no período da suspensão contratual, o empregado deixa de 

ser segurado obrigatório da previdência social, o que afasta a responsabilidade 

da empresa até mesmo pelo recolhimento previdenciário, não sendo razoável 

que responda pelo décimo terceiro salário. 

Contudo, há um dispositivo que abre margem para questionamentos. 

Com efeito, o art. 8º, § 2º, I, da Medida Provisória 936/2020 proclama que, du-

rante o período de suspensão, o empregado fará jus a todos os benefícios con-

cedidos pelo empregador aos seus empregados, o que atrai alguma responsa-

bilidade financeira pelo empregador, desnaturando, de certo modo, a essência 

da suspensão contratual e permitindo a interpretação de que o empregador 

teria responsabilidade pelo duodécimo da gratificação natalina. 

Além disso, em se tratando de empresas com receita bruta superior a R$ 

4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), o art. 8º, § 5º, prevê que o 

empregador deve arcar com ajuda compensatória mensal equivalente a trinta 

por cento do salário do empregado, o que reforça a existência de responsabili-

dade pecuniária do empregador. 

Contudo, é importante ressaltar dois aspectos que conduzem à conclu-

são de que se trata de suspensão contratual em sua essência:

i) o art. 9º proclama a natureza indenizatória dessa “ajuda com-

pensatória”, não servindo de base de cálculo para incidência de imposto 

de renda, contribuições previdenciárias e FGTS. 
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ii) o empregador está desonerado de responsabilidade pela par-

te mais significativa do salário (70%). 

Seria possível levantar um terceiro argumento consistente no fato de que 

o computo de duodécimo apenas para empregados de empresas com receita 

bruta superior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) provo-

caria discriminação injustificada, mas não reputamos que esse não é o funda-

mento pertinente porque haveria uma razão para justificar o tratamento diverso: 

a maior capacidade econômica deste empregador. 

Importante destacar, ainda, que o paralelo com a suspensão contratual 

pelo gozo de auxílio-doença não é absolutamente similar porque a Previdência 

Social custeia o duodécimo de gratificação natalina e nessa espécie de suspen-

são contratual ora debatida não há assunção estatal da referida parcela. 

Em síntese, por não se tratar de suspensão contratual e não se considerar 

como mês de serviço, entendemos que o período não é computado para fins de 

pagamento de décimo terceiro salário, mas reforçamos os argumentos expen-

didos acima para esclarecer a existência de certo risco de questionamento judi-

cial futuro.

No que se refere às férias, é necessário adicionar um grão de sal à pole-

mica. O regramento das férias estipula no art. 133 as hipóteses que o emprega-

do perde o direito ao seu usufruto, iniciando-se novo período aquisitivo após o 

retorno. 

No referido dispositivo existem duas opções que demandam análise. 

i)  empregado que permanece em gozo de licença, com percep-

ção de salários, por mais de trinta 30 dias;

ii) tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente 

de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 (seis) meses, embora 

descontínuos. 

A primeira opção nos parece não permitir o devido enquadramento, con-

siderando que reflete hipótese de licença remunerada (interrupção contratual) 

e a Medida Provisória 936/2020 cuida de suspensão contratual. 

A segunda hipótese revelaria uma figura mais aproximada porque o auxí-

lio-doença também corresponde à hipótese de suspensão contratual. 

Contudo, essa segunda hipótese exige uma suspensão superior a 6 me-

ses, período bem mais alongado do que a suspensão ora tratada, que tem prazo 

limitado a 60 dias. 

Assim, considerando que a CLT estipulou de modo taxativo as hipóteses 

em que o empregado perde o direito às férias, com início de novo período aqui-

sitivo, e não há qualquer figura assemelhada que permita cogitar analogia, o 
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computo do período de férias segue normalmente. 

E é fundamental destacar que o art. 130 estipula o direito às férias após 

cada 12 meses de vigência do contrato de trabalho, não se referindo a “mês de 

prestação efetiva de serviços”, sendo devido o pagamento da remuneração 

equivalente a um mês de trabalho (art. 129 da CLT), reduzindo-se a quantidade 

de dias a serem gozados apenas no caso de faltas injustificadas (incisos I a IV do 

art. 130 da CLT), o que não é o caso da suspensão contratual. 

Há, ainda, um outro fundamento indicativo do tratamento mais favoreci-

do às férias. O art. 132 prevê que o período de serviço militar obrigatório (sus-

pensão contratual) será computado no período aquisitivo, exceto se o emprega-

do não comparecer ao estabelecimento no prazo de 90 dias da respectiva baixa. 

Assim como no caso do décimo terceiro salário, é possível, contudo, de-

fender que estamos diante de suspensão contratual e que, pela essência deste 

instituto, o empregador não deve ter responsabilidade, mas a tomada dessa 

decisão seria de risco considerável, ante os argumentos acima delineados. 

Em resumo, entendemos que o período de suspensão contratual provo-

cará perda do duodécimo da gratificação natalina, mas não das férias. 
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16 - O curso de qualificação profissional é obrigatório para a suspensão con-

tratual prevista pela Medida Provisória 936/2020? 

O curso de qualificação profissional está previsto como essencial para a 

suspensão contratual prevista pelo art. 476-A da CLT (“lay-off”). 

A Medida Provisória cuida da suspensão contratual em sua Seção IV e 

não inclui entre seus requisitos e regras a necessidade de curso de qualificação 

profissional. 

Contudo, ao tratar do capítulo de disposições finais, o art. 17, I, proclama o 

seguinte:

Art. 17. Durante o estado de calamidade pública de que trata o art. 

1º:

I - o curso ou o programa de qualificação profissional de que tra-

ta o art. 476-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, poderá ser oferecido pelo empregador 

exclusivamente na modalidade não presencial, e terá duração não infe-

rior a um mês e nem superior a três meses;

É necessário observar que foi utilizado o verbo “poderá”, o que remete a 

uma semântica facultativa em detrimento da obrigatoriedade de oferecimento 

do curso. 

Além disso, o dispositivo faz alusão ao art. 476-A da CLT, que cuida da 

suspensão contratual em termos diversos (com prazos e requisitos diversos), 

permitindo uma interpretação de que esse curso mencionado seria destinado 

ao caso de eventual suspensão nos termos do dispositivo da CLT. 

É importante destacar que MP 936/2020 estipula a necessidade de ne-

gociação coletiva e permite que, em qualquer caso, se possa pactuar por esse 

meio, com redução pela metade dos prazos da negociação e com utilização de 

meios telemáticos. Diante disso, certamente o debate sobre a necessidade de 

curso de qualificação será mais acentuado caso a suspensão tenha sido pac-

tuada por via coletiva. 

Contudo, entendemos que, se a suspensão se deu nos moldes da MP 

936/2020, não será estritamente necessário o curso de qualificação porque há 

uma disciplina especifica que não o exige e porque se cuida de um remédio 

para uma solução emergencial de uma crise inesperada, não sendo farta a dis-

ponibilidade de ensino à distância para as mais diversificadas funções. 

A previsão, portanto, seria destinada aos casos em que venha a ser pac-

tuada suspensão pelo art. 476-A da CLT, que teria a forma de curso exclusiva-

mente telepresencial e o prazo reduzido em virtude das dificuldades da socie-

dade no momento atual.  
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Registramos, todavia, que, sendo viável, o oferecimento do curso seria 

um valioso contributo social concretizador da função social da empresa (art. 170, 

III, da CFRB). 

Ainda que haja dificuldade de oferta para algumas profissões, existem 

temáticas que possuem utilidade para qualquer profissão, a exemplo de cursos 

de:

i) cuidados básicos para saúde e segurança do meio ambiente de 

trabalho;

ii) educação digital (comportamento prudente em redes sociais e 

ferramentas eletrônicas), tema que é tratado no Manual do Compliance 

Trabalhista;

iii) educação financeira.
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17 - É possível pactuar a suspensão nos contratos por prazo determinado?

A Medida Provisória assegurou a possibilidade de suspensão do contrato 

de trabalho no seu art. 8º, fazendo menção aos termos empregado e emprega-

dor sem qualquer tipo de restrição, razão pela qual não enxergamos óbice a sua 

pactuação nos contratos por prazo determinado. 

É  importante destacar, contudo, que o período de afastamento será com-

putado na duração do contrato por prazo determinado se as partes não tiverem 

acordado de modo diverso. 

Exemplo prático:

Imagine-se um contrato de experiência de 90 dias que já tenha 

tido o transcuro de 30 dias e que não contenha previsão de que afasta-

mento não devem ser contados no prazo de duração do contrato. 

Caso o empregador acorde com o empregado a suspensão do 

contrato por 60 dias, este poderá ser findo logo após o retorno da sus-

pensão, já que 30 dias já haviam transcorrido. 

Esse computo do período de afastamento pode não ser desejá-

vel para ambas as partes do contrato de trabalho. Ao empregador por-

que suprimirá período de avaliação do empregado “em experiência”, 

afastando também ao empregado a possibilidade de demonstrar o seu 

valor ao reduzir o período  de efetiva prestação de serviços. 

Por isso é que poderia ser conveniente a celebração de aditivo 

contratual para dispor expressamente que o período de afastamento 

não será computado no contrato por prazo determinado.
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18 - Os empregados contratados por prazo determinado possuirão a garan-

tia provisória de emprego prevista para os casos de redução de jornada e 

salário, bem como suspensão contratual? Em caso afirmativo, como seria a 

operacionalização nesses tipos de contratação?

A garantia de emprego prevista no art. 10 da Medida Provisória não faz 

restrição ao tipo de contratação, razão pela qual não deve o intérprete fazê-lo, 

sobretudo considerando que se trata de ação afirmativa que visa salvaguardar 

os meios de subsistência. 

É necessário lançar mão, portanto, da regra de hermenêutica de que 

ações afirmativas existenciais devem ser interpretadas em favor do ser humano. 

A dificuldade prática de operacionalização reside em investigar o que 

aconteceria se a garantia de emprego se projetasse para além do termo final do 

contrato por prazo determinado, rememorando a resposta anterior de que o 

prazo do contrato continua a correr caso as partes não tenham acordado a ex-

clusão do período de afastamento (art. 472, § 2º, da CLT). 

Exemplo prático:

Na hipótese de um contrato de experiência de 90 dias, o contrato 

que estava com 20 dias em curso e que seja sido suspenso por 60 dias.

Caso não haja a previsão de exclusão de computo do período de 

afastamento, restariam 10 dias de contrato após o retorno. 

Ocorre que a estabilidade seria de 60 dias após o retorno (art. 8º 

da MP da 936/2020). 

Diante disso é possível se entender:

a) o contrato se convola em prazo indeterminado;

b) não há convolação em contrato por prazo indeterminado, mas 

fica a assegurada a garantia de emprego até o fim desta;

c) fica assegurada a garantia de emprego apenas pelo tempo 

que restar do contrato de trabalho.

A alternativa “a” nos parece de difícil acolhida porque a projeção do con-

trato para além do previsto inicialmente já é uma flexibilização do pactuado, 

sendo demasiado ir além e transformar a natureza do pacto. Por isso a alternati-

va “b” nos parece o caminho mais seguro, já que se preserva a natureza do con-

trato, mas assegura também a proteção que a ordem jurídica visa atender du-

rante o prazo de garantia de emprego. 

Não acolhemos a alternativa “c” porque acabar-se-ia comprometendo a 

proteção mínima que se busca atender e que, nesse caso, se justifica também 

como forma de compensação pela ajudada estatal que a empresa está rece-
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bendo. 

Contudo, embora não sigamos essa linha de entendimento, apresenta-

mos, por honestidade intelectual, a argumentação que poderia ser desenvolvi-

da. 

Seria possível defender que toda norma merece uma aplicação particu-

larizada a cada caso concreto e o contrato por prazo determinado demandaria 

uma aplicação diversa do contrato indeterminado. 

Além disso, poder-se-ia cogitar a aplicação analógica do art. 1º, § 4º, da 

Lei 9.601/98, que prevê a preservação da garantia de emprego apenas durante 

o prazo do contrato. 

Por fim, seria viável invocar a lógica do precedente recente do Tribunal 

Superior do Trabalho, que firmou posição no sentido de que trabalhadoras con-

tratadas por prazo determinado fazem jus à estabilidade gestante (Súmula 244 

do TST), exceto em se tratando de trabalho temporário   porque seria uma con-

tratação que não tem expectativa de continuidade, devendo ser encerrado após 

o seu prazo fatal. 

Assim, embora defendamos o entendimento “b”, reconhecemos ser plau-

sível defender o entendimento “c”, especialmente para as hipóteses de contrato 

de trabalho temporário. 



75Páginavoltar para o sumário

FABRÍCIO | HAMILTON | IURI

19 - As faixas salariais para definição da espécie de acordo de redução de 

jornada e salário, bem como suspensão contratual levam em conta o salário 

base ou o complexo salarial?

O art. 12 da Medida Provisória estipula as faixas salariais fazendo alusão 

simplesmente ao termo “salário”. 

O caráter genérico da terminologia gera a dúvida acerca do alcance. Se-

ria possível interpretar como sendo apenas o salário-base por ser uma parcela 

de referência da pactuação. 

Contudo, entendemos que, se a norma não fez restrição, não é cabível 

que o intérprete o faça de modo prejudicial ao trabalhador. Assim, toda parcela 

que corresponda a salário será considerada para efeito desse enquadramento, 

a exemplo de gratificações legais e adicionais, que compõem a espiral salarial 

(efeito expansionista circular nos dizeres de Maurício Godinho Delgado). 

Nesse ponto, merece ser ilustrada uma situação prática. 

Imagine que um trabalhador receba salário-base de R$ 3.000,00 

e adicional de periculosidade no importe de R$ 900,00. 

Nesse caso, a faixa salarial global seria R$ 3.900,00, o que exigi-

ria a necessidade de negociação coletiva para suspensão do contrato 

de trabalho.

 Agora suponha que esse trabalhador tenha sido colocado em 

regime de teletrabalho antes do advento da suspensão e que a pericu-

losidade fosse relacionada às condições físicas do ambiente de traba-

lho. 

 Nessa hipótese, a Presidência do TST já se manifestou pela pos-

sibilidade de supressão do adicional de periculosidade se inexistente a 

causa do salário-condição no teletrabalho (Processo: TST-

-SLS-1000302-89.2020.5.00.0000), o que transformaria o salário em 

R$ 3.000,00.

 Desse modo, ficaria o questionamento: caso o empregador re-

solva acordar essa suspensão contratual, o ajuste poderia se dar pela 

via da negociação individual? 

 É possível entender de duas formas:

a) Como o trabalhador havia passado ao regime de teletrabalho 

com reposicionamento do seu salário para R$ 3.000,00, seria possível 

a pactuação por acordo individual (com as cautelas da liminar proferida 

na ADI 6363);

b) O salário do empregado perfazia o montante de R$. 3.900,00, 
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tendo sido reduzido apenas em virtude da adoção pontual de um deter-

minado mecanismo de superação de calamidade. 

Acompanhamos o entendimento “b” porque o salário real e habitual do 

empregado era de R$ 3.900,00, sendo este o patamar salarial que se deve con-

siderar para efeito de aplicabilidade das medidas de enfrentamento da pande-

mia. 
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20 - O valor dos adicionais de insalubridade e periculosidade também são 

reduzidos na mesma proporção da redução de jornada e salário? 

De forma coerente com o que expusemos quanto à definição das faixas 

salariais, a redução da jornada provocará a redução do complexo salarial e não 

apenas do salário-base.

De todo modo, o adicional de periculosidade é uma parcela salarial que 

incide sobre o salário-base do empregado, de modo que, com a redução deste, 

aquele também já sofreria a proporcional redução.

O caso do adicional de insalubridade, por outro lado, levará a uma dubie-

dade interpretativa, sendo possível defender:

i)  que o empregador continuaria responsável pelo pagamento do 

mesmo montante de adicional de insalubridade, já que, independente 

da jornada e do salário, o adicional em questão incidiria sobre o salário 

mínimo (art. 192 da CLT);

ii) que o empregador responderia apenas pela proporcionalidade 

do adicional de insalubridade porque a outra metade entraria no com-

puto do benefício emergência e, assim, o pagamento integral pelo em-

pregador provocaria “bis in idem”.  

Entendemos pela segunda linha de entendimento pelos fundamentos ali 

expostos, mas ressaltamos que, a prevalecer a primeira linha de argumentação, 

é preciso atentar para o fato de que, se o empregado estiver sujeito à insalubri-

dade e periculosidade, o adicional mais vantajoso para efeito de opção pode ter 

sofrido modificação. 
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21 - Como calcular o Benefício Emergencial do comissionista puro?

O comissionista puro tem a sua remuneração baseada na sua produtivi-

dade, mas caso esta não alcance o salário-mínimo legal ou piso salarial da ca-

tegoria, a ele é assegurado, no mínimo, uma destas duas referências. 

Em virtude de a garantia fixa ser apenas a do mínimo nacional ou piso da 

categoria, há quem afirme que o seu beneficio emergencial levaria em conside-

ração essas referências. 

Contudo, essa não nos parece ser a interpretação mais adequada. Isso 

porque o benefício leva em consideração os critérios do seguro-desemprego 

(art. 6º da MP 936/2020) e o art. 5º, § 1º,  da Lei 7.998/90 estipula que “para fins 

de apuração do benefício, será considerada a média dos salários dos últimos 3 

(três) meses anteriores à dispensa, devidamente convertidos em BTN pelo valor 

vigente nos respectivos meses trabalhados”. 

Logo, o comissionista puro deve ter o seu benefício calculado levando 

em consideração a média salarial dos três últimos meses. 
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22 - É possível mesclar alternativas da Medida Provisória 936/2020 com 

outras constantes na Medida Provisória 927/2020?

Não há qualquer óbice nas medidas provisórias para que os instrumentos 

ali constantes sejam utilizados cumulativamente, desde que haja compatibilida-

de, tal como a utilização do teletrabalho e redução de jornada e salário.

Uma cumulação engenhosa que foi sugerida pelo Advogado e Professor 

Rafael Lara Martins é a possibilidade de adotar:

a) redução de jornada e salário 

b) banco de horas 

Essa alternativa permitiria que o empregador reduzisse a jornada, por 

exemplo, em 75% e o percentual remanescente de jornada não fosse exigido 

nesse momento, deixando os empregados em quarentena e que essas horas 

negativas fossem compensadas posteriormente através de horas extras.
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