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RESUMO MP 936 
 

Quais medidas? 
 
A medida provisória instituiu o pagamento de Benefício Emergencial de 

Preservação do Emprego e da Renda, aplicada aos empregados celetistas, 
aprendizagem e contrato por tempo parcial, a ser pago nas seguintes 

hipóteses: 

 

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

II - a suspensão temporária do contrato de trabalho. 

 

A partir de quando? 
 
Nos termos do art. 5º, § 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. 

 

Da redução proporcional de jornada de trabalho e de salário 
 
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, exclusivamente, nos 
seguintes percentuais: 
 
a) vinte e cinco por cento; 
b) cinquenta por cento; ou 
c) setenta por cento. 
 
ATENÇÃO: se o percentual de redução pretendido for:  
 

• menor que 25%: o Governo Federal não concederá qualquer 
benefício.  

• maior que 25% e menor que 50%: o Governo Federal concederá o 
benefício referente a redução de 25%  

• maior que 50% e menor que 70%: o Governo Federal concederá o 
benefício referente a redução de 50%;  



 

 

Av. Rio Branco 245 – 15º andar, Centro, RJ Cep: 20040-009 / Tel/Fax: (21) 2533 1262  
Av. João Cabral de Mello Neto, 200, Bl. 6, sala 351, Barra da Tijuca, RJ, CEP: 22775-056 / Tel.: (21) 3400-7052 

Filial: Rua do Imperador 970 – salas 2 e 3, Centro, Petrópolis, RJ, Cep: 25620-001 / Tel: (24) 2246 0065 – 2231 5584 
E-mail. rtr@consultrab.com.br                        www.consultrab.com.br 

 

 

• maior que 70%: o Governo Federal concederá o benefício referente a 
redução de 50% 

 
  

 
NEGOCIAÇÃO 

 

 
APLICAÇÃO 

BENEFÍCIO A 
SER PAGO PELO 

GOVERNO 
FEDERAL 

 Diretamente entre 

empregador e 

empregados 

  

 
REDUÇÃ

O DE 
25% 

 
ou 

 
via Sindicato 
(Acordo ou 
Convenção 

Coletiva) 

 
Todos os empregados, 

independentemente do valor do salário 

25% do valor 
referente ao 

Seguro 
Desemprego 

  Negociação entre 
empregador e 

empregado 
(ou via sindicato) 

 
Negociação apenas via 

Sindicato 

 

 
 

REDUÇÃ
O DE 
50% 

Diretamente entre 
empregador e 
empregados 

 
ou 

 
via Sindicato 
(Acordo ou 
Convenção 
Coletiva) 

Empregados com 
salário até R$ 3.135,00 

 
ou 

 
Empregados portadores de 
diploma de nível superior 
e que recebam salário 
mensal igual ou superior a 
R$  12.202,12. 

Empregados que recebem 
salários entre R$ 3.135,00 e 

R$ 12.202,12 
 

ou 
 

Empregados que recebam 
salário mensal igual ou 
superior a R$ 12.202,12, mas 
não sejam portadores de 
diploma de nível 

superior. 

 
 

50% do valor 
referente ao 

Seguro 
Desemprego 

  Negociação entre 
empregador e 

empregado 
(ou via sindicato) 

 
Negociação apenas via 

Sindicato 

 

 
 

REDUÇÃ
O DE 
70% 

Diretamente entre 
empregador e 
empregados 

 
ou 

 
via Sindicato 
(Acordo ou 
Convenção 
Coletiva) 

Empregados com 
salário até R$ 3.135,00 

 
ou 

 
Empregados portadores 
de diploma de nível 
superior e que recebam 
salário mensal igual ou 
superior a R$  12.202,12. 

Empregados que recebem 
salários entre R$ 3.135,00 e 

R$ 12.202,12 
 

ou 
 

Empregados que recebam 
salário mensal igual ou 
superior a R$ 12.202,12, mas 
não sejam portadores de 
diploma de nível 

superior. 

 
 

70% do valor 
referente ao 

Seguro 
Desemprego 
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Da suspensão temporária do contrato de trabalho 
 
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 fracionado em até dois períodos de trinta dias. 

 

O Governo Federal será o responsável pelo pagamento de benefício 

correspondente a 100% ou 70% (este último na hipótese de o empregador, 

no ano-calendário de 2019, tiver receita bruta superior a R$ 4.800.000,00) do 

valor equivalente ao Seguro Desemprego. 

 

ATENÇÃO: durante o período de suspensão o empregado fará jus a todos 

os benefícios concedidos pelo empregador aos seus empregados. 

 

ATENÇÃO: Durante o período de suspensão o empregado não poderá 

trabalhar (ainda que parcialmente, por meio de teletrabalho, trabalho 

remoto ou trabalho à Distância) sob pena de restar descaracterizada a 

suspensão do contrato e a empresa ser obrigada ao pagamento imediato da 

remuneração. 

 

ATENÇÃO: 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 salário do empregado, durante o período da 

suspensão temporária de trabalho pactuado, que terá natureza 

indenizatória e não integrará base de cálculo para imposto de renda, 

contribuição previdenciária e FGTS. 

 

Qual o valor que o empregado tem direito? 
 
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, 

observadas as seguintes disposições: 
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• 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 

• na hipótese de suspensão temporária do contrato de trabalho, terá 

valor mensal equivalente a cem por cento do valor do seguro-

desemprego a que o empregado teria direito, ou equivalente a setenta 

por cento do seguro-desemprego a que o empregado teria direito, na 

hipótese prevista no § 5º do art. 8º (renda da empresa superior a R$ 

4.8000.000,00 em 2019) 

 

Como eu formalizo a suspensão ou redução de salário com os 
empregados? 
 

• Por meio de acordo individual com o empregado; 

• Por meio de acordo ou convenção coletiva com o Sindicato de Classe; 

 

ATENÇÃO: para os empregados que recebem salários entre R$ 3.135,00 e 

R$ 12.202,12, é obrigatória a negociação via sindicato (acordo ou convenção 

coletiva), com exceção para a hipótese de redução de até 25%, onde o 

empregador poderá negociar diretamente com o empregado.  

 

ATENÇÃO: na hipótese de negociação direta entre empregador e 

empregado (acordo individual), a proposta de acordo deverá ser 

encaminhada ao empregado com antecedência mínima de 2 (dois) dias. 

 

ATENÇÃO: na hipótese de acordo firmado diretamente entre empregador 

e empregado (acordo individual), o Sindicato dos Empregados deverá ser 

comunicado, em até 10 dias a contar da data de celebração do acordo. 

 

Da estabilidade no emprego 
 

Fica reconhecida a garantia provisória no emprego ao empregado que 

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

decorrência da redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão 

temporária do contrato de trabalho durante o período de redução ou 
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suspensão do contrato e o período equivalente após o término da suspensão 

ou redução. 

 

Como será feito e quais procedimentos a serem adotados pelo empregador 
junto ao governo? 
 

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 (individual 

ou coletivo) 

 

• 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 acima indicado; 

• 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. 

 

ATENÇÃO: Ato do Ministério da Economia disciplinará a forma de 

transmissão das informações e comunicações pelo empregador; e concessão 

e pagamento do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da 

Renda. 

 

E se as informações não foram prestadas no prazo de 10 dias? 
 
Caso o empregador não preste a informação dentro do prazo previsto ficará 

responsável pelo pagamento da remuneração no valor anterior à redução da 

jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária do contrato de 

trabalho do empregado, inclusive dos respectivos encargos sociais, até a que 

informação seja prestada. 
 

Com votos de estima, 
 

RTR Consultores Trabalhistas S/C 
Paladino Advogados Associados 

Kling, Coelho e Almeida Advogados Associados 


