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MP 936: GOVERNO EDITA NOVAS REGRAS PARA SUSPENSÃO DE CONTRATOS DE TRABALHO 

 

O Governo Federal publicou na última quarta-feira (01) nova Medida Provisória com regras para 

redução de salário, de jornada laboral e a suspensão de contratos formais de trabalho por até 

sessenta dias na tentativa de mitigar os efeitos econômicos no mercado de trabalho provocados 

pela pandemia de coronavírus.  

 

PONTOS PRINCIPAIS 

 

1 - Foi criado o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda que será custeado 

com recursos da União em favor dos empregados que tiverem os contratos de trabalhos 

suspensos ou com jornada e salários reduzidos. 

2 – Redução de jornada com redução proporcional de salários 

3 – Suspensão temporária dos contratos de trabalho 

 

Os parâmetros da MP 936/20 foram publicados no DOU e divulgados pelo secretário especial de 

Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco. Nos termos da MP o Governo 

custeará parte do impacto financeiro por meio do benefício, considerando o limite do teto do 

seguro- desemprego, que vai de um salário mínimo até um máximo de R$ 1.813,03 reais. A 

medida tem aplicação imediata. 

 

SUSPENSÃO DE CONTRATOS DE TRABALHO 

 

Duração - Prazo máximo da suspensão dos contratos é de até 60 dias com possibilidade de 

fracionamento em dois períodos de 30 dias. 

 

Negociação: A suspensão precisa ser acordada individual ou coletivamente. Na hipótese de 

acordo de trabalho individual, deverá ser escrito, devendo a proposta ser encaminhada ao 

empregado com antecedência mínima de dois dias corridos. 

 

Salários - O valor pago varia de acordo com o porte da empresa 

 

1. As empresas, que faturam até 4,8 milhões de reais por ano, poderão dispensar 

temporariamente os empregados sem pagamento dos salários. O Governo custeará o 

benefício correspondente a 100% do seguro-desemprego ao qual o trabalhador teria 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-936-de-1-de-abril-de-2020-250711934


 

direito caso fosse dispensado (que varia de um salário mínimo - hoje no valor de R$ 

1.045,00 reais, até no máximo 1.813,03 reais, a parcela mais alta do benefício para 

desempregados). As negociações individuais valerão para os empregados que ganham 

até três salários mínimos (3.135 reais) ou para o trabalhador de nível superior que 

receba mais de 12.202,12 reais, o dobro do teto de benefícios da Previdência Social. 

 

2. As empresas que faturam mais que R$ 4,8 milhões por ano deverão manter pagamento 

de ajuda compensatória no importe de 30% do salário durante a suspensão do contrato. 

O Governo pagará benefício que corresponde a 70% do seguro-desemprego. Os 

empregados que podem aderir às negociações individuais permanecem os mesmos 

elegíveis para as empresas de menor porte. 

 

Benefícios - O empregador deverá manter os benefícios fornecidos aos empregados durante o 

período de suspensão, como vale alimentação e auxílios. O empregado não precisará requerer 

o Benefício Emergencial. A MP prevê que será pago no prazo de trinta dias contado da data em 

que o Ministério da Economia for informado sobre o acordo pelo empregador. 

 

Garantia de Emprego- Medida institui garantia provisória do emprego durante o período de 

suspensão e após o restabelecimento do contrato por um período equivalente ao da suspensão. 

A garantia não se aplica aos pedidos de demissão e dispensas por justa causa. 

 

Impossibilidade de prestação de serviços: Não poderá ocorrer qualquer prestação de serviços 

pelo empregado sob pena de descaracterização da suspensão. 

 

Término: O término da suspensão contratual ocorrerá, nas seguintes hipóteses: cessão do 

estado de calamidade pública, encerramento do período de suspensão previsto no acordo 

individual ou instrumento coletivo, decisão do empregador em terminar a suspensão contratual 

antes do acordado. O reestabelecimento do contrato de trabalho deverá ocorrer no prazo de 2 

dias corridos. 

  



 

 

REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO E SALÁRIOS 

 

Duração - O empregador poderá acordar a redução proporcional da jornada de trabalho por até 

noventa dias, com diminuição do salário na mesma proporção. O acordo individual entre 

empregador e empregado deve ser por escrito, com proposta encaminhada ao empregado com 

antecedência mínima de dois dias corridos. 

 

Salários – O empregador deverá realizar o pagamento do salário proporcional à jornada 

reduzida. Caberá ao Governo o pagamento do Benefício Emergencial de forma proporcional ao 

percentual de redução utilizando como base de cálculo o valor do seguro desemprego o qual o 

empregado faria jus.  

 

A redução poderá ser de 25%, 50% ou 70%, da seguinte forma: 

 

A redução de 25% poderá ser feita por acordo individual escrito com qualquer empregado. O 

Governo pagará 25% do valor do seguro-desemprego a que o empregado teria direito.  

 

A redução de 50% poderá ser ajustada por acordo individual escrito pelos funcionários que 

recebem até R$ 3.135,00 e para os que possuem curso superior e recebem remuneração 

superior a duas vezes o limite máximo do RGPS. Para os funcionários que recebem valores entre 

R$ 3.135,00 a R$ 12.202,12 (duas vezes o limite máximo do RGPS) a negociação será mediante 

acordo ou convenção coletiva. Nesse caso o Governo pagará, enquanto perdurar a redução, 50% 

do valor do seguro-desemprego a que o empregado teria direito.  

 

A redução de 70% poderá ser ajustada por acordo individual escrito pelos funcionários que 

recebem até R$ 3.135,00 e para os que possuem curso superior e recebem remuneração 

superior a duas vezes o limite máximo do RGPS. Para os funcionários que recebem valores entre 

R$ 3.135,00 a R$ 12.202,12 (duas vezes o limite máximo do RGPS) a negociação será mediante 

acordo ou convenção coletiva. Nesse caso o Governo pagará, enquanto perdurar a redução, 70% 

do valor do seguro-desemprego a que o empregado teria direito.  

 

Término: O término da suspensão contratual ocorrerá, nas seguintes hipóteses: cessão do 

estado de calamidade pública, encerramento do período de suspensão previsto no acordo 

individual ou instrumento coletivo, decisão do empregador em terminar a suspensão contratual 



 

antes do acordado. O reestabelecimento do contrato de trabalho deverá ocorrer no prazo de 2 

dias corridos. 

 

Garantia de emprego - Medida institui garantia provisória do emprego durante o período de 

redução e após o restabelecimento da jornada por um período equivalente.  A garantia não se 

aplica aos pedidos de demissão e dispensas por justa causa. 

 

OUTRAS CONSIDERAÇÕES 

 

Acordos coletivos - As atuais convenções ou acordos coletivos de trabalho poderão ser 

renegociados no prazo de dez dias corridos a contar da publicação da medida provisória. Sugere-

se que, para evitar aglomerações e acelerar as negociações, as assembleias sejam convocadas e 

realizadas por meios eletrônicos, com os prazos reduzidos pela metade em relação aos trâmites 

tradicionais 

A convenção ou o acordo coletivo de trabalho poderão estabelecer percentuais de redução de 

jornada de trabalho e de salário diversos dos previstos na MP.  

 

Ajuda compensatória – As empresas, nas hipóteses de redução de jornada ou suspensão do 

contrato de trabalho, poderão conceder de forma não obrigatória o pagamento de uma ajuda 

compensatória sem natureza salarial que deve ser formalizada por acordo individual ou coletivo. 

 

Informações para o Ministério da Economia e Sindicatos: O empregador deverá em até 10 dias 

da data do acordo informar para o Ministério da Economia e ao Sindicato da categoria sobre a 

redução ou suspensão do contrato de trabalho. 

No caso de atraso nas informações para o Ministério, o empregador arcará com a integralidade 

dos salários e encargos até que a informação seja prestada. 

 

Duração do Benefício Emergencial: O benefício será pago somente durante o período em que 

durar a suspensão do contrato de trabalho ou a redução da jornada.  



 

 

 

 

NOSSA ANÁLISE 

 

A MP 936/2020 não só complementa, mas também aprimora as medidas iniciais trazidas pela 

MP 927/2020. Era fundamental que o Governo adotasse medidas de compensação junto aos 

empregados das empresas afetadas para se preservar a manutenção dos contratos de trabalho. 

 

A adoção de medidas pontuais vem em boa hora por conferir maior segurança jurídica e são 

imprescindíveis para auxiliar tanto no controle da pandemia quanto para a recuperação 

econômica do país 

 

Contudo, não podemos deixar de destacar que alguns questionamentos podem surgir quanto 

ao texto da Medida Provisória, especialmente no que se refere a redução de remuneração do 

trabalhador. 

 

Isto tendo em vista que o inciso VI do artigo 7 da Constituição da República veda a redução 

salarial sem a intervenção Sindical, por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho. Nesta 

ótica poderão surgir questionamentos quanto à inconstitucionalidade da Medida Provisória. 

 

     Lúcio Las Casas – Sócio Coordenador - Trabalhista 


