


PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE QUESTÕES TRABALHISTAS RELACIONADAS 
A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 936 de 1º de Abril de 2020 REDUÇÃO DE SALÁRIO E 
JORNADA DE TRABALHO CUSTEADAS PELA UNIÃO.

Nas últimas semanas, muitas medidas têm sido implementadas para enfrentamento do 
estado de calamidade pública decretado pelo Governo Federal, buscando a preservação 
de empresas e, dos postos de trabalho, frente a todo o cenário econômico vivido pelos 
brasileiros. Empregadores e Empregados se deparam com incertezas ante uma crise 
financeira instalada novamente em nosso País. 

Desta forma, passaremos a informar algumas disposições trazidas pela MP nº 936 de 
1º de Abril de 2020, a qual dispõe sobre as medidas trabalhistas referentes a reduções 
de salário e jornada de trabalho, com plano emergencial de manutenção de emprego 
e renda, custeados pela União, 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 COVID-19:

Há que se ressaltar, por se tratar de medida provisória, a mesma pode estar em constante 
mudança e, adequações de texto, bem como complementação de normas por emissão 
de Atos pelo Ministério da Economia, o qual irá coordenar, executar, monitorar e avaliar 
o programa instituído.

Primeiramente, a MP nº 936 visa, acima de qualquer aspecto reducional, preservar o 
emprego e a renda dos trabalhadores, garantir a continuidade das atividades laborais 
e empresariais; e, reduzir o impacto social decorrente das consequências do estado 
de calamidade pública e de emergência de saúde pública, disciplinando, para que se 
concretize os objetivos, o pagamento de Benefício Emergencial de Preservação do 
Emprego e da Renda; autorizando a redução proporcional de jornada de trabalho e de 
salários e, a suspensão temporária do contrato de trabalho.

Ressaltamos que, conforme disposto no artigo 3º, parágrafo único, ficam excluindo 
dos benefícios da Medida Provisória em comento, de âmbito Nacional, órgãos da 
administração pública direta e indireta, às empresas públicas e sociedades de economia 
mista, inclusive às suas subsidiárias, e aos organismos internacionais.

Ademais, o Programa de Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, 
elaborado pela MP nº 936, será custeado com recursos da União, pago pelo Ministério 
da Economia, com prestação mensal pelo período determinado em acordo individual ou 
coletivo e, devido, com primeira parcela a partir de 30 (trinta) dias da data de informação 
do início da redução do salário e da jornada de trabalho ou, da suspensão temporária do 
contrato de trabalho, conforme artigo 5º parágrafos e incisos, para MP nº 936.

As formas de transmissão das informações a serem efetuadas pelos Empregadores e, 
formas de pagamentos, serão instituídas através de Ato formal proferido pelo Ministério 
da Economia nos próximos dias.



Posto isto, abaixo relacionaremos algumas perguntas e respostas sobre o tema com o 
objetivo de orientação:

1 . QUAIS AS PRINCIPAIS MEDIDAS QUE O GOVERNO TROUXE NA MP 936?
As principais medidas são:
• o pagamento de um benefício emergencial pelo governo, chamado de Benefício 
Emergencial de Preservação de Emprego e Renda ao trabalhadores englobados em 
acordos da MP;
• a possibilidade de redução de jornada e de salário;
• a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho.

2 .QUAL A DIFERENÇA ENTRE REDUÇÃO DE JORNADA/SALÁRIO E SUSPENSÃO DO 
CONTRATO DE TRABALHO DA MEDIDA PROVISÓRIA?
A redução de salário ocorre, conforme artigo 7º da MP, quando simultaneamente o 
trabalhador passa a trabalhar menos horas diárias/semanais e, o salário é pago de 
acordo com a jornada reduzida, sem afetar o valor da hora salário com ajuda de custo 
do Ministério da Economia. Exemplo: Trabalhador x trabalha 8 horas diárias e, recebe R$ 
2.500,00. Com acordo de redução de 50%, ele irá trabalhar 4 horas e receberá R$ 1.250,00 
do empregador (50%) + R$ 864,94 (que é a diferença de R$ 2.500,00 para R$ 1599,62 *0,5 
+R$ 1.279,69*50%) da União.
Na suspensão do contrato, disposta no artigo 8º da MP, o empregado fica sem trabalhar 
por até 60 dias e, deixa de receber salário do seu empregador, passando a receber ajuda 
do governo, referente a 100% da parcela de seguro-desemprego a qual teria direito.

*Informativo de cálculo para parcela de seguro desemprego

  

3. TODOS OS FUNCIONÁRIOS PODERAM TER A JORNADA E SALÁRIO REDUZIDOS 
OU CONTRATO DE TRABALHO SUSPENSO?
A MP engloba os empregados com carteira assinada que trabalham na iniciativa privada, 
empregados domésticos e, trabalhadores com contrato intermitente, tempo parcial. 
Abrange também Jovens Aprendizes. Ficam excluídos da medida provisória vigente 
servidores e empregados públicos e comissionados.

4. COMO FUNCIONARÁ A REDUÇÃO DE JORNADA E DE SALÁRIO PROPOSTA PELA 
MP 936?
O empregador poderá reduzir o salário e a jornada de seu empregado, de forma 
proporcional, de maneira que não haja diminuição do valor da hora de trabalho. A 

 

Faixas de 
Salário Médio 

Média Salarial Forma de Cálculo 

Até R$   1.599,61 Multiplica-se salário médio por 0.8 = (80%). 
De 
Até 

R$ 1.599,62 
R$ 2.666,29 

A média salarial que exceder a R$ 1.599,61 multiplica-se por 0,5 (50%) 
e soma-se a R$ 1.279,69. 

Acima de R$ 2.666,29 O valor da parcela será de R$ 1.813,03, invariavelmente. 
   



redução pode ser de 25%, 50% e 70%, devendo observar a proporcionalidade da 
redução de jornada e salário. Reduziu 25% da Jornada de Trabalho, reduz apenas 25% 
do salário. Exceções de porcentagem podem ser efetuadas por Acordo Coletivo perante 
os sindicatos dos Trabalhadores, conforme artigo 11º da MP.

5. PARA REDUZIR JORNADA E SALÁRIO EMPREGADOR E  EMPREGADO DEPENDEM 
DO SINDICATO, OU PODE HAVER A NEGOCIAÇÃO DIRETA?
De acordo com a MP a redução de 25% poderá ser ajustada diretamente com os 
empregados, em acordo individual.
Para a redução de 50% e 70% poderá ser negociada diretamente com os empregados 
que tenham salário de até R$ 3.135 (três salários mínimos) ou com os empregados que 
a CLT considera hiperssuficientes (que tenham diploma de curso superior e possuam 
salário de R$ 12.202,12 ou mais).
Para redução de salário dos trabalhadores que ganham entre R$ 3.135,00 e R$ 12.202,12, 
será necessária a intervenção do sindicato.
No entanto, a Constituição Federal e a própria CLT preveem que em todo o caso de 
redução salarial deve ser feita sempre por intermédio do sindicato, especialmente para 
garantir a liberdade do trabalhador de aceitar ou não a proposta feita pelo empregador.
Embora a MP possibilite a negociação individual em alguns casos, já existe liminar em 
ação de inconstitucionalidade julgada na data de 06 de abril de 2020, a qual fundamenta 
que acordo individual pactuado só terá validade se o Sindicato dos Trabalhadores tiver 
ciência e, manifestar seu aceite.

6. O EMPREGADO É OBRIGADO A ACEITAR A PROPOSTA DE REDUÇÃO SALARIAL E 
DE JORNADA/SUSPENSÃO DO CONTRATO DA MP 936?
Tanto na hipótese de redução ou de suspensão, o empregador deve enviar ao empregado, 
com antecedência mínima de dois dias (48 horas), a proposta de redução/suspensão. O 
empregado não é obrigado a aceitar a redução, e nesse caso, prevalecerá à vontade do 
empregado, em caso de acordo individual.
Nos casos em que o ajuste for por intervenção do sindicato, as partes negociarão e, o 
Sindicato manifestará a vontade de seus representantes.

7. POR QUANTO TEMPO PODERÁ DURAR A REDUÇÃO DE JORNADA E DE SALÁRIO?
O acordo de redução salarial e, correspondente redução da jornada de trabalho, pode 
durar até no máximo 90 dias, observando o período de estado de calamidade pública, o 
qual, na presente data, através do Decreto Legislativo nº 6 de 2020, mantem-se até 31 de 
dezembro de 2020 e, passará a deixará de existir dois dias após a ocorrência de uma das 
seguintes situações (art. 7º paragrafo único da MP):
•  da data em que for decretado o fim da calamidade pública;
•  da data fim do acordo entre as partes;
•  da data que o empregador desejar, quando quiser antecipar o prazo estipulado em 
acordo com o empregado.



8. POR QUANTO TEMPO PODERÁ DURAR A SUSPENSÃO DO CONTRATO DE 
TRABALHO?
O acordo de suspensão contratual pode durar até no máximo 60 dias, podendo ser 
fracionado em máximo de dois períodos, respeitando cada período o limite máximo de 
30 (trinta) dias, mas só poderá perdurar enquanto estivermos em estado de calamidade 
pública.
O contrato voltará ao estado normal no prazo de dois dias após a ocorrência de uma da 
seguintes situações(art. 8º §3º da MP):
• da data em que for decretado o fim da calamidade pública;
• da data fim do acordo entre as partes;
• da data que o empregador desejar, quando quiser antecipar o prazo estipulado em 
acordo com o empregado.

9. PARA SUSPENDER O CONTRATO DE TRABALHO, EMPREGADO E EMPREGADOR 
PODERÃO ACORDAR DIRETAMENTE OU NECESSITAM DA INTERVENÇÃO DO 
SINDICATO DA CATEGORIA PROFISSIONAL?
A MP prevê a possibilidade de negociação individual entre empregado e empregador 
para aqueles que possuem salário de até R$ 3.135,00 ou que sejam considerados 
hiperssuficientes pela CLT, que são os graduados em curso superior e possuam salários 
acima de R$ 12.202,12.
No caso dos empregados que tenham salários entre R$ 3.135,00 e R$ 12.202,12 a 
suspensão deverá ser negociada por convenção ou acordo coletivo de trabalho. 
Ressalta-se que se 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 30% do salário do empregado, durante o período da 
suspensão temporária de trabalho pactuado, observado o disposto no caput no art. 9º, 
ou seja, a União arcará com 70% da parcela do seguro-desemprego e, o empregador 
com 30% do salário nominal.

10. OS TRABALHADORES QUE TIVEREM SALÁRIOS E JORNADAS REDUZIDOS OU 
SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO TERÃO GARANTIA NO EMPREGO?
A MP traz em seu artigo 10, a garantia de emprego daquele que tiver sofrido redução 
salarial e de jornada ou suspensão, pelo período que durar a redução/suspensão e, 
depois de restabelecida a situação normal, por igual período que durou o acordo.
Exemplo: um empregado que teve seu salário reduzido por 90 dias, além da garantia 
pelo período de redução terá, após a situação normalizada, garantia de emprego por 
mais 90 dias. Um empregado que teve suspenso o contrato de trabalho por 60 dias, além 
da garantia pelo período de suspensão terá, após a situação normalizada, garantia de 
emprego por 60 dias.

11. NO PERÍODO DE ESTABILIDADE DO EMPREGADO PODE SER DEMITIDO POR 
JUSTA CAUSA?
Sim. As estabilidades no emprego são desconsideradas quando a demissão se dá por 
justa causa ou à pedido do empregado.



Conforme artigo 10 § 1º da MP A dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período 
de garantia provisória no emprego 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 trabalho 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 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
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 trabalho e de salário 
em percentual superior a setenta por cento ou de suspensão temporária do contrato de 
trabalho.

12. COMO FICAM BENEFÍCIOS COMO TICKETS ALIMENTAÇÃO, CONVÊNIOS MÉDICOS 
E OUTROS, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DO CONTRATO OU REDUÇÃO DO 
SALÁRIO COM REDUÇÃO DE JORNADA?
Os benefícios concedidos aos empregados devem ser mantidos, com exceção aos 
benefícios cuja natureza exija condição, como o vale transporte, por exemplo. O vale 
transporte será devido somente em caso de redução salarial, considerando-se os dias 
em que houver trabalho.

13. O EMPREGADOR DEVERÁ RECOLHER O FGTS E O INSS DURANTE A SUSPENSÃO 
DO CONTRATO OU REDUÇÃO SALARIAL
Durante o período que houver redução salarial e de jornada, haverá recolhimento sobre 
o percentual salarial pago pelo empregador normalmente.
Já na suspensão do contrato, o empregador não estará obrigado a recolher INSS ou FGTS, 
tendo em vista que os valores recebidos pelo empregado não terão natureza salarial, 
mas sim indenizatória, mesmo referente a ajuda compensatória de 30% para empresa 
que tiver auferido, no ano-calendário de 2019, receita bruta superior a R$ 4.800.000,00 
(quatro milhões e oitocentos mil reais). Esse de 30% sobre o salário nominal terá natureza 
indenizatória. 
 Para que o empregado não deixe de ter o período considerado para fins de aposentadoria 
ou outros benefícios, o empregado poderá, a seu encargo, recolher INSS como segurado 
facultativo.

14. OS EMPREGADOS PODEM SEGUIR PRESTANDO SERVIÇO A EMPRESA DURANTE 
O PERÍODO DA SUSPENSÃO?
Não. Qualquer trabalho, mesmo que parcial, invalida a suspensão.

15. QUAL O PRAZO PARA COMUNICAR O GOVERNO SOBRE O ACORDO DE 
SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO OU REDUÇÃO?
As empresas têm 10 dias contados da celebração do acordo, para informar o governo. A 
primeira parcela será paga em 30 dias, contados do acordo também.



16. AS MEDIDAS DE SUSPENSÃO DO CONTRATO E REDUÇÃO DE JORNADA E 
SALÁRIO DA MP 936 PRECISAM SER INFORMADAS AOS SINDICATOS, QUANDO OS 
ACORDOS FOREM INDIVIDUAIS?
De acordo com a MP 936/2020, sempre que não houver participação do sindicato na 
realização do acordo, ou seja, sempre que o acordo for individual entre empregado e 
empregador, o sindicato dos trabalhadores deverá ser tão e somente cientificado da 
negociação no prazo de 10 dias da data da celebração do acordo.
Porém, a partir de 06/04/2020, mediante decisão cautelar do Ministro Ricardo 
Lewandowski do STF junto a ADI 6363 MC/DF, além de informar os acordos individuais 
ao Sindicato da categoria profissional, o empregador deverá aguardar a manifestação 
do Sindicato em até 8 dias para deflagrar a negociação coletiva ou, na sua inércia, será 
considerada sua anuência com o acordado. Esta decisão é provisória podendo ser 
modificada a qualquer momento ou quando do seu julgamento pelo Plenário do STF, o 
que deve ocorrer ainda neste mês de abril.

17. E SE O EMPREGADOR NÃO FIZER A COMUNICAÇÃO AO GOVERNO NO PRAZO 
ESTIPULADO PELA MP 936?
Na falta da comunicação o empregador será obrigado a pagar ao empregado o valor 
correspondente à redução ou suspensão, acrescido de todos os encargos sociais, até que 
a que informação seja prestada.

18. SE DEPOIS DO PERÍODO DE ESTABILIDADE O EMPREGADO FOR DEMITIDO, TERÁ 
DIREITO DE RECEBER O SEGURO DESEMPREGO?
O benefício emergencial não prejudicará o direito do empregado de receber o seguro 
desemprego. Se ao ser demitido o empregado tiver cumprido todos os requisitos, 
receberá normalmente o seguro.

19. A SITUAÇÃO DOS EMPREGADOS COM MAIS DE UM EMPREGO COM CARTEIRA 
ASSINADA: COMO FICAM?
Os empregados que possuem mais de um emprego poderão receber um benefício 
emergencial a cada vínculo de emprego. Os empregados que possuem contratos 
intermitentes receberão valor fixo de R$ 600,00.

20. O QUE É A “AJUDA COMPENSATÓRIA” DA EMPRESA?
Além do benefício emergencial pago pelo governo, as empresas que reduzirem salário 
ou suspenderem contrato podem pagar a chamada “ajuda compensatória”. Ela terá que 
ser definida no acordo, seja individual ou coletivo.
A MP não prevê um valor mínimo, exceto para empresas que tiveram renda bruta superior 
a R$ 4,8 milhões em 2019 e que optarem por suspender o contrato do empregado. Nesse 
caso, a “ajuda compensatória” é obrigatória e não pode ser inferior a 30% do salário, 
conforme artigo 8º §5º da MP. 
A MP define que a ajuda compensatória não é considerada salário. Por isso, não há 
recolhimento de FGTS, contribuição do INSS, Imposto de Renda e outros tributos.

Fonte: Bonassi Sociedade de Advogados


