
MP 936/2020

PROGRAMA EMERGENCIAL
DE MANUTENÇÃO DO

EMPREGO E DA RENDA E
MEDIDAS TRABALHISTAS

PARA ENFRENTAMENTO DO
ESTADO DE CALAMIDADE

PÚBLICA



Análise da Medida
Provisória 936 de 1° de

Abril de 2020
Instituida para o enfrentamento da

crise gerada pelo COVID-19

Objetivos: 

I- Garantir emprego e renda;
II-Garantir a continuidade
das atividades laborais e
empresariais
III- Reduzir o Impacto Social
decorrente das
consequências do estado de
calamidade Pública e de
emergência de saúde
pública



I – Pagamento de Benefício
Emergencial de Manutenção do

Emprego e da Renda;
(Art 3°)

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, cuja parcela máxima
atual é de R$1.813,03, considerando que a

média salarial dos últimos três meses
tenha sido acima de R$ 2.666,29.

O benefício emergencial instituído pelo
programa será pago nas seguintes

hipóteses:(art. 5º)
I – com redução proporcional de

jornada de trabalho e de salário; e
II – com suspensão temporária do

contrato de trabalho.



II– Com redução proporcional
de jornada de trabalho e de

salário;

A redução proporcional da jornada de trabalho
será acordada por ACORDO INDIVIDUAL por

até 90 (noventa) dias, com redução proporcional
de salário nos seguintes percentuais (art. 7º, III):

(Art5°)

a) Com redução de jornada e de salário em 25%;

b) Idem em 50%;

c) Idem em 70%.



Além dos percentuais de redução estabelecidos
no art. 7, III (25%, 50% ou 70%), poderão ser

acordados por meio de NEGOCIAÇAO COLETIVA
outros percentuais de redução Durante o

estado de calamidade pública empregador e
empregado poderão acordar a redução da

jornada de trabalho e de salário, pelo prazo de
até 90 (noventa) dias, aplicando-se sobre à base
de cálculo o percentual da redução da jornada
de trabalho – que pode ser de (art. 6º, I cc art.

7º, 11, § 2º):

II – com redução proporcional
de jornada de trabalho e de

salário; 
(Art5°)

ATENÇÃO



II – Com redução proporcional
de jornada de trabalho e de

salário; 

Redução da Jornada -  Valor do Benefício

(Art5°)

a) Inferior a 25 Sem Benefício

b) De 25% < 50% 25% da base de
cálculo

c) De 50% < 70% 50% da base de
cálculo

d) Acima de 70% 70% da base de
 cálculo.



Durante o estado de calamidade
pública o empregador e empregado

poderá acordar por contrato
individual a suspensão do contrato de

trabalho pelo prazo máximo de 60
(sessenta) dias, podendo ser

fracionada em até dois períodos de 30
(trinta) dias com o seguinte benefício:

III– Com suspensão temporária
do contrato de trabalho. 

(Art5°)

a) 100% da base de cálculo (R$1.813,03...R$1.814)
(art. 6º, II, “a” c/c art. 8º caput);

b) 70% da base de cálculo (R$1.813,03 x 70% = R$1.269,12
...R$1.270), para as empresas cuja receita bruta anual

foi superior a R$4.800.000,00 (quatro milhões e
oitocentos mil reais), as quais ficam obrigadas a

conceder ajuda de 30% (trinta por cento) do valor do
salário do empregado (art. 8º, § 5º)



A suspensão deverá ocorrer através da
celebração de Acordo Individual de

Trabalho, para empregados que recebam
salário de até R$3.135,00. Nesse caso, a

empresa deverá comunicar ao Ministério
da Economia e ao Sindicato Laboral, no

prazo de 10 dias. O trabalhador gozará de
estabilidade pelo prazo da suspensão, em

dobro. Assim, se a suspensão for de 60
dias, o empregado gozará de garantia
provisória do emprego por 120 dias. A

suspensão vigorará 2 dias após a
informação ao empregado e sua

concordância, quando deverá subscrever o
Acordo Individual de Trabalho

III– Com suspensão temporária
do contrato de trabalho.

(Art5°)

ATENÇÃO



 

Além do salário mensal com as redução
acordada durante a suspensão do

contrato ou da redução da jornada de
trabalho, poderá ser negociado POR

ACORDO INDIVIDUAL OU
NEGOCIAÇÃO COLETIVA, uma ajuda

compensatória mensal a ser paga pelo
empregador, que poderá ser cumulada

com o BEPE, com natureza indenizatória,
não integrando a base de cálculo dos

tributos e encargos que incidem sobre a
folha de salários, bem como do Fundo

de Garantia do Tempo de Serviço – FGT,
de 1990, instituído pela Lei nº 8.036, de

1990 (art. 9º).

Da ajuda compensatória Mensal



As medidas destinadas à implementação do
Programa Emergencial de Manutenção do

Emprego e da Renda, constituídas pelo Benefício
Emergencial de Manutenção do Emprego e da

Renda com a redução proporcional de trabalho e
salário e a suspensão temporária do contrato de

trabalho, poderão ser instituídas por meio de
ACORDO INDIVIDUAL ou NEGOCIAÇÃO

COLETIVA, em relação aos seguintes empregados
(art. 12, I e II):

ACORDO INDIVIDUAL DE TRABALHO
OU NEGOCIAÇÃO COLETIVA

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
rercebam salário mensal igual ou superior a duas

vezes limite máximo dos benefícios do Regime
Geral de Previdência Social. (R$ 6.101,06 X 2 =

R$12.202,12)

Para os demais trabalhadores só poderão ser
estabelecidas por meio de NEGOCIAÇÃO COLETIVA DE
TRABALHO, exceto quanto às reduções de jornada de
trabalho e de salário de 25% (vinte e cinco por cento)



Durante a vigência do Benefício
Emergencial de Preservação do

Emprego e da Renda 

Termo de estabilidade provisória para
o empregado, nos casos :

I – durante o período do acordo de redução da
jornada ou da suspensão do contrato de trabalho

II – após o restabelecimento da jornada de trabalho
e de salário ou do encerramento da suspensão

temporária do contrato de trabalho, por período
equivalente ao acordado para a redução ou

suspensão do contrato de trabalho

O empregador esta sujeito a
penalidades para o não

cumprimento



As medidas trabalhistas adotadas
pela MP nº 936/2020, constituem
instrumentos importantes para a

manutenção do emprego e da
renda do trabalhador, além de
possibilitar a preservação da
própria atividade econômica

durante o período de vigência do
estado de calamidade pública

decretado pelo governo federal em
decorrência da crise gerada pelo

COVID-19, ensejando ser a mesma
aprovada.

Conclusão



Para maiores informações:
contato@abefi.com.br

ABEFI

@abefibrasil
 

www.abefi.com.br


