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O conteúdo a seguir foi preparado pelo corpo 

jurídico do nosso escritório e tem por finalidade 

trazer apontamentos sobre a Medida Provisória nº 

936 de 2020, inclusive quanto à decisão do STF. 

Esperamos que o leitor receba o presente 

material com a mente aberta, para absorver 

conceitos com os quais pode até já ter se deparado 

em outros momentos, mas que, vistos sob uma nova 

perspectiva, possam trazer mais clareza para as 

futuras tomadas de decisões. 

 

Atenciosamente, 

João Paulo Nascimento & Associados - Advogados e Consultores. 

Ponta Grossa, 02 de maio de 2020. 
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Em 01/04/2020, o governo publicou a MP 936/20201, instituindo o 

Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Esse 

Programa, criado para evitar demissões em massa por causa da crise do 

coronavírus, objetiva preservar o emprego e a renda, garantir a continuidade 

das atividades laborais e empresariais e reduzir o impacto social decorrente 

das consequências do estado de calamidade e de emergência de saúde pública. 

A MP 936 permite que empresas façam acordo direto com o 

empregado, sem participação do sindicato em alguns casos, para diminuir a 

sua jornada de trabalho e o salário proporcionalmente, ou suspender o contrato 

de trabalho por tempo determinado. Para compensar os trabalhadores 

atingidos, ela também cria um Benefício Emergencial pago pelo governo com 

recursos da União, além de garantir estabilidade no emprego. 

Vamos entender melhor como isso funcionará na prática: 

                                                           
1 Texto integral da Medida Provisória: 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv936.htm  

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv936.htm
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Os empregados que tiverem seus contratos de trabalho suspensos ou 

suas jornadas e salários reduzidos com base na MP 936/2020 farão jus ao 

recebimento de um Benefício Emergencial pago pelo governo com recursos 

da União, nos seguintes moldes: 

1. O Benefício terá como base de cálculo o valor mensal do seguro 

desemprego a que o empregado teria direito; 

2. Nos casos de redução proporcional da jornada e salários, será pago em 

percentual equivalente ao percentual da redução;  

3. Nos casos de suspensão do contrato de trabalho, será pago no percentual 

de 100% do valor da base de cálculo (seguro desemprego) ou de 70% 

do valor da base de cálculo caso o empregador seja obrigado a pagar 

Ajuda Compensatória - de 30% do salário do empregado; 

4. Será pago exclusivamente enquanto durar a redução proporcional da 

jornada e salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho; 

5. A primeira parcela será paga no prazo de trinta dias a contar da data de 

celebração do acordo. 

O Benefício abrange todos os empregados, independente do 

cumprimento de período aquisitivo para o seguro-desemprego, tempo de 

vínculo ou do salário por ele recebido. 

A percepção desse Benefício não impede nem altera futuro direito ao 

seguro-desemprego caso o contrato de trabalho seja futuramente encerrado. 

Empregados com mais de um vínculo profissional poderão receber um 

Benefício Emergencial para cada vínculo com redução proporcional de 
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jornada e salário ou suspensão temporária do contrato de trabalho, salvo nos 

casos de contrato na modalidade intermitente – os quais farão jus ao benefício 

emergencial mensal no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), pelo período de 

três meses. 

Por fim, cabe destacar que esse Benefício não é devido ao empregado 

que esteja ocupando cargo ou emprego público, cargo em comissão, ou seja 

titular de mandato eletivo ou esteja em gozo de benefício de prestação 

continuada, de seguro-desemprego e de bolsa de qualificação profissional. 

 

O empregador poderá reduzir de forma proporcional a jornada de 

trabalho e o salário dos empregados, seguindo as regras abaixo: 

1. O valor do salário-hora de trabalho deve ser preservado; 

2. Pode ser pactuado pelo prazo máximo de 90 dias; 

3. Haverá garantia provisória no emprego por período equivalente ao que 

durar a redução da jornada e salário.  Exemplo: o empregado que ficar com 

a jornada e o salário reduzidos por dois meses terá garantia de emprego 

nesse período e nos dois meses seguintes; 

4. As reduções poderão ser, a princípio, de 25%, 50% ou 70%, mediante 

acordo por escrito encaminhado ao empregado com antecedência de, no 

mínimo, dois dias corridos; 

5. A redução poderá ser estabelecida através de acordo individual caso seja de 

25%. Se pactuada acima deste limite, deverá ser pactuada mediante acordo 
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coletivo, salvo nos casos de empregados que recebem até três salários 

mínimos (R$ 3.135,00) ou recebam mais de dois tetos do RGPS (R$ 

12.202,12) e detenham diploma de ensino superior, casos em que, mesmo 

se a redução for de 50% ou 70%, poderá ser pactuada através de acordo 

individual, sem participação do sindicato; 

6. Na hipótese de a redução ser prevista em convenção ou acordo coletivo de 

trabalho, a redução poderá ser estabelecida em percentuais diversos dos 

acima indicados. 

Os acordos pactuados para redução de jornada se encerrarão no prazo 

de 2 (dois) dias corridos a contar do encerramento do estado de calamidade 

pública, na data estabelecida no acordo como sendo a data de encerramento 

(cujo prazo não poderá superar 90 dias), ou, na data em que o empregador 

comunicar ao empregado sua decisão de antecipar o encerramento da redução 

combinada. 

 

1. Para quem ganha até R$ 3.135,00 

- Basta acordo individual entre empregador e empregado para efetivar 

a redução. 

2. Para quem ganha entre R$ 3.135,00 e R$ 12.202,12 

- Para redução de 25% - basta acordo individual; 

- Reduções em percentuais superiores vão depender de acordo coletivo. 

3. Para quem ganha acima de R$ 12.202,12 e possui diploma de ensino 

superior 

- Qualquer patamar de redução poderá ser pactuado por acordo 

individual. 
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O empregador também poderá acordar com seus empregados a 

suspensão dos contratos de trabalho por até 60 dias, podendo ser fracionada 

em até dois períodos de 30 dias, seguindo-se as regras abaixo: 

1. Os benefícios pagos aos empregados deverão ser mantidos durante 

a o período de suspensão; 

2. Durante esse período o empregado não poderá permanecer 

trabalhando para o empregador, ainda que parcialmente, por meio 

de teletrabalho, trabalho remoto ou à distância, sob pena de restar 

descaracterizada a suspensão; 
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3. Haverá garantia provisória no emprego por período equivalente ao 

que durar a suspensão.  Exemplo: o empregado que tiver o contrato 

de trabalho suspenso por dois meses terá garantia de emprego nesse 

período e nos dois meses seguintes; 

4. A suspensão será pactuada através de acordo coletivo com o 

sindicato da categoria ou mediante acordo individual por escrito, 

diretamente entre empregado e empregador, nos casos de 

empregados que recebem até três salários mínimos (R$ 3.135,00) ou 

que recebem mais de dois tetos do RGPS (R$ 12.202,12) e detenham 

diploma de ensino superior, devendo o acordo ser encaminhado ao 

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

5. Se o empregador tiver auferido no ano-calendário de 2019 receita 

bruta superior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil 

reais), deverá pagar aos empregados com contrato suspenso ajuda 

compensatória mensal no valor de 30% (trinta por cento) do valor 

do salário, a qual possuirá natureza indenizatória. 

 

Os acordos pactuados para suspensão do contrato se encerrarão no 

prazo de 2 (dois) dias corridos a contar do encerramento do estado de 

calamidade pública, na data estabelecida no acordo individual como sendo a 

data de encerramento (cujo prazo não poderá superar 60 dias), ou, na data em 

que o empregador comunicar ao empregado sua decisão de antecipar o 

encerramento da suspensão combinada. 
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Durante a suspensão dos contratos de trabalho é prudente que o 

empregador ofereça aos seus empregados cursos ou programas de 

qualificação profissional, exclusivamente na modalidade não presencial, 

conforme previsão expressa trazida no artigo 17 da Medida Provisória. 

Por fim, 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 respectivo sindicato laboral no prazo de até dez dias 

corridos, contado da data de sua celebração. 
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Em liminar concedida em ADI (ADI 6.363), o STF havia estabelecido 

que a redução salarial por acordo individual só teria efeito se validada por 

sindicatos dos trabalhadores. 

O partido político Rede de Sustentabilidade (REDE), entendendo que 

as medidas instituídas na MP 936/2020 afrontariam princípios constitucionais, 

ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal 

Federal (ADI 6363), distribuída ao relator Ministro Ricardo Lewandowski. 

No exame preliminar da ADI, o Ministro relator deferiu em parte a 

medida cautelar. Por entender que o princípio da irredutibilidade salarial 

possui caráter alimentar e que sua flexibilização é autorizada unicamente 

através de negociação coletiva, estabeleceu que os acordos individuais de 

redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária de 

contrato de trabalho, previstos na MP 936/2020, somente seriam válidos se os 

sindicatos de trabalhadores fossem notificados em até 10 dias para se 

manifestarem sobre a sua validade. 

Importante esclarecer que a MP 936/2020 já previa a necessidade de 

comunicar os acordos individuais ao sindicato no prazo de 10 dias. A 

diferença é que, na decisão liminar inicialmente dada pelo STF, mais 

especificamente pelo Ministro Ricardo Lewandowski, os acordos individuais 

deveriam ser comunicados não apenas a título informativo, como prevê a MP, 

mas sim para que os sindicatos manifestassem sua anuência expressa através 

da deflagração de acordo coletivo ou sua anuência tácita caso deixassem de 

se manifestar expressamente 
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Significa dizer que os sindicatos poderiam ou não concordar com os 

acordos individuais, bem como poderiam ou não se manifestar a respeito. E, 

caso não concordasse com o citado acordo, deveria negociar com a empresa 

os termos que entendesse corretos para deflagração da negociação coletiva. 

Ou seja, a palavra final ficaria com o sindicato. 

Sucede que o tema foi julgado pelo Plenário no dia 17/04/2020 onde 

prevaleceu o entendimento contrário ao acima exposto, advindo do voto 

divergente do Ministro Alexandre de Moraes. 

Segundo referido entendimento contrário, que prevaleceu, ao se 

condicionar os acordos já celebrados individualmente ao crivo posterior dos 

sindicatos restaria prejudicada não apenas a segurança jurídica, como também 

se colocaria em risco valores constitucionais como a proporcionalidade e a 

proteção ao emprego, sem se falar na redução da eficácia da medida provisória 

discutida. 

Assim, alterando o entendimento anterior, o STF decidiu que não é 

necessária a anuência do sindicato para que os acordos individuais de redução 

de jornadas e suspensão dos contratos de trabalho tenham validade, bastando 

a mera informação, como já previsto na MP 936/2020. 

É importante frisar que o assunto certamente ainda comportará 

inúmeras discussões antes de encontrar sua pacificação. Neste sentido, cabe 

destaque a colocação da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do 

Trabalho (Anamatra), que se manifestou da seguinte forma: 

 "Mesmo mantido o texto da MP 936 por decisão do STF, em 

apreciação liminar, há um trajeto a ser percorrido no Parlamento que 

certamente discutirá com cautela a conversão ou não em lei dos 
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dispositivos, considerando as consequências sociais, sobretudo, das 

imposições que vierem de acordos individuais". 
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