


INTRODUÇÃO
• Em 11/03/2020, a Organização Mundial de Saúde, declarou o surto de

CORONAVÍRUS iniciado na China de emergência internacional para Pandemia. Em

nosso País, a pedido do Governo Federal, foi publicada a Lei 13.979 de 2020 onde foi

declarado o Estado de Calamidade Pública até 31/12/2020, e instituiu o regime de

quarentena, e a partir daí Estados e Municípios vem decretando medidas de

enfrentamento para o COVID_19;

• Em face do isolamento social ser a forma de prevenção mais indicada para conter a

velocidade da propagação do COVID_19, inicialmente foi decretado pelo Governo a

MP_927, que reconhece a força maior da pandemia covid_19 e altera regras da CLT,

no sentido de flexibilizar ações emergenciais para evitar quebra das empresas e

consequente dispensa dos trabalhadores.

• A MP_927 trouxe várias soluções emergenciais, como: Flexibilização das Férias

Individuais e Coletivas, Antecipação dos feriados, Utilização do Banco de Horas,

Teletrabalho, Parcelamento do FGTS, porém a Suspensão do Contrato de Trabalho

que estava contida em seu artigo 18, foi revogada 24:00 hs após de sua publicação.

• Um dos quesitos mais latentes para contenção de quebras de empresas e manutenção

do emprego e da renda, era a Suspensão do Contrato de Trabalho, bem como a

possibilidade da Redução da Jornada de Trabalho e Salário. Dessa forma em

01/04/2020 o Governo institui o Programa de Proteção Emergencial do Emprego e da

Renda, onde decretou e publicou a MP_936, como uma das séries de medidas para

conter os efeitos colaterais da Covid_19 e manter o equilíbrio econômico nacional, e

é sobre esta MP_936 que trataremos neste e_book.



CONSIDERAÇÕES 
IMPORTANTES

MP_927: Sugestão aplicação na prática:

• 1 – Banco de Horas

• 2 – Férias (Terço do Abono em 

Dez/2020)

• 3 –Antecipação Feriados

• 4 –Teletrabalho

• 5 – Parcelamento FGTS

Veja nossa versão da MP_927 

comentada no link:

https://youtu.be/6_uAWoMWHjs

Acesse nosso site e veja também 

sobre o Financiamento da Folha de 

Pagamento:

www.generalcontabil.com.br

MP_936 traz opções para atenuar o

caixa das empresas:

• 1 – Com a Redução da Jornada do

Trabalho e Salário com preservação

de Renda

• 2 – Com a Suspensão Temporária

do Contrato de Trabalho com

Pagamento de Seguro Desemprego

Veja nossa versão comentada da

MP_936 no link:

https://youtu.be/LsFxm6RUmhU

https://youtu.be/6_uAWoMWHjs
http://www.generalcontabil.com.br/
https://youtu.be/LsFxm6RUmhU


PARA QUEM 
SE APLICA?

Condições:

• Haver Acordo Individual 

(empresa e trabalhador), ou 

Acordo Coletivo (empresa e 

sindicato);

• Empresa prestará informações 

ao Ministério da Economia 

(procedimentos ainda em fase 

de formulação) sobre esses 

acordos, no prazo de 10 dias 

contados da celebração do 

mesmo (nossa equipe do DP 

realizará isso para sua 

empresa);

• Independente de Acordo ser 

Individual ou Coletivo a 

empresa deverá comunicar ao 

Sindicato da Classe sobre 

todos acordos celebrados 

(nosso DP realizará isso).

- Todas empresas, 

exceto Públicas e 

Sociedades mistas;

- Todos 

empregados 

celetistas e 

inclusive 

aprendizes;



BEPER (BENEFÍCIO EMERGENCIAL DE 
PRESERVAÇÃO DO EMPREGO E DA 
RENDA)

Tanto para a Redução da Jornada do Trabalho como para a

Suspensão do Contrato do Trabalho, haverá contrapartida e

garantias do Governo por meio do BEPER, onde o cálculo

para pagamento por parte do Ministério da Economia está

atrelado as regras do Seguro Desemprego, ou seja, o

trabalhador receberá o salário de acordo a tabela abaixo.

MP 936_2020

FAIXAS

MÉDIA 

SALARIAL CÁLCULO

1 até R$ 1.599,61

Multiplica-se o salário médio por 0.8 = 

(80%).

2

de R$ 1.599,62 

até 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.

3

a partir R$ 

2.666,29

o valor da parcela será de R$ 1.813,03 

invariavelmente.



SE  VOCÊ OPTAR 
PELA REDUÇÃO 
DA JORNADA DE 
TRABALHO:

• Requisitos:

- Acordo Individual escrito e

comunicado prévio com no

mínimo 2 dias corridos ao

empregado, lembrando que

p/acordo individual existem

somente os % fixos de

redução: 25%, 50% ou 70%, e

não está autorizado para:

Faixa de salários de R$

3.135,01 até R$ 12.202,11,

sendo p/esses casos somente

permitido o Acordo Coletivo.

- Acordo Coletivo escrito e

comunicado prévio c/ mínimo

de 2 dias corridos ao

Sindicato. Por ser negociado

c/o Sindicato, pode ser

realizado com todos os

empregados podendo o % de

redução variar entre a faixa de

25% a 70%, independente da

faixa salarial.

O Prazo Máximo é de 90 dias e é

válido enquanto existir o Estado de

Calamidade Pública, que atualmente é

até 31/12/2020;

Lembre-se que existem garantias, ou

seja, para o Governo assumir a parte

referente ao % da redução de seus

empregados, você precisa dar

estabilidade do emprego do período

igual ao do benefício após seu

término: nesse caso, 90 dias.



SIMULAÇÃO DA REDUÇÃO 
JORNADA DE TRABALHO

Simulação R$ 1.430,00 R$ 1.430,00 R$ 1.430,00 

Redução 

Jornada e 

Salário 70% 50% 25%
Acordo: 

Indivudual SIM SIM SIM

Parte Empresa R$    429,00 R$    715,00 R$ 1.072,50 

PEBER R$    800,80 R$    572,00 R$    286,00 

Empregado 

Recebe R$ 1.229,80 R$ 1.287,00 R$ 1.358,50 

Redução do 

Salário R$    200,20 R$    143,00 R$      71,50 

% Redução 14,00% 10,00% 5,00%

Tendo como exemplo um salário de R$ 1.430,00

pela modalidade de Acordo Individual, nos %

permitidos pela MP_936, verifique o valor que seria

pago pela empresa, o valor pago pelo Governo

através do PEBER, e o valor que o empregado

receberá:



SE VOCÊ OPTAR 
PELA SUSPENSÃO 
TEMPORÁRIA DO 
CONTRATO DE 
TRABALHO

• Requisitos:

- Acordo Individual escrito e

comunicado prévio com no mínimo 2

dias corridos ao empregado, mais a

manutenção dos benefícios, porém não

autorizados para:

Faixa de salários de R$ 3.135,01 até

R$ 12.202,11.

Para essa faixa salarial somente é

permitido através de Acordo Coletivo.

- Acordo Coletivo escrito e comunicado

prévio c/ mínimo de 2 dias corridos ao

Sindicato:

- Por ser negociado com o Sindicato, são

permitidos realizar com todos

empregados independente da faixa

salarial.

- Ajuda Compensatória (Indenização

30% Salário), obrigatória para empresas

com receita bruta anual e superior a

R$4,8MM, ou seja se sua empresa tem

receita bruta anual inferior a R$

4,8MM, o Governo irá cobrir 100% dos

salários de acordo ao cálculo do

PEBER.

O Prazo Máximo é de 60 dias,

podendo ser fracionado em 2

períodos de 30 dias e é válido

enquanto existir o Estado de

Calamidade Pública, que

atualmente é até 31/12/2020;

Lembre-se que existem

garantias, ou seja, para o

Governo assumir a parte

referente à Suspensão do

Contrato de Trabalho, você

precisa dar estabilidade ao

emprego do período igual ao

do benefício após seu término:

nesse caso, 30 ou 60 dias.



SIMULAÇÃO DO % DE COBERTURA REFERENTE
A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONTRATO 
DE  TRABALHO

Empresa com 

Receita Bruta 

de até 

R$4,8MM STATUS

Empresa com 

Receita Bruta 

ACIMA de 

R$4,8MM STATUS

Acordo Individual 

ou Coletivo ok

Acordo Individual 

ou Coletivo ok

Empresa não paga 

salário e nem 

ajuda 

compensatória ok

Empresa não paga 

salário mas paga 

ajuda 

compensatória 30% salários

Manutenção dos 

Benefícios ok

Manutenção dos 

Benefícios ok

PEBER = 100% do 

Seguro 

Desemprego ok

PEBER = 70% do 

Seguro 

Desemprego 70%

Empregado 

Recebe 100% Governo

Empregado 

Recebe
70% Governo e 

30%  Empresa



PONTOS DE ATENÇÃO

• Acordo Coletivo é obrigatório para a Redução da Jornada de Trabalho e

Salário quanto para a Suspensão do Contrato de Trabalho para os

empregados que estiverem na faixa salarial de R$ 3.135,01 à R$ 12.202,12, e

também para os casos em que a empresa quiser realizar redução na jornada,

em percentual diferente ao especificado pelo Governo, desde que entre 25%

a 70%.

• A garantia provisória do emprego ocorre durante o período acordado da

redução da jornada e ou da suspensão do contrato de trabalho, e após o

término do acordado, por igual período ao da redução ou suspensão, e, se a

empresa demitir o funcionário dentro desse período, exceto nos casos em

que ele peça a dispensa ou ocorra dispensa por justa causa, a empresa deverá

arcar além de todas verbas rescisórias, indenização substitutiva, no valor de:

50% do salário que o empregado faria jus no período da garantia de emprego,

na hipótese de redução de jornada/salário igual ou superior a 25% e inferior a

50%;

75% do salário que o empregado faria jus no período da garantia de emprego,

na hipótese de redução de jornada/salário superior a 50% e inferior a 70%, e;

100% do salário que o empregado faria jus no período da garantia de emprego,

na hipótese de redução de jornada/salário superior a 70% ou na hipótese de

suspensão do contrato de trabalho.

• As disposições da MP_936 não autoriza o descumprimento das normas que

cobrem a segurança e a saúde do trabalhador.



PENALIDADES
Podem ocorrer multas e punições para os casos de:

• Falta de informação ao Ministério da Economia 

referente aos acordos informados, no prazo de 10 dias: 

a empresa arcará integralmente com a remuneração do 

empregado tendo como base os valores originários, ou 

seja, antes da redução da jornada ou da suspensão do 

contrato de trabalho;

• Irregularidades constatadas por haver trabalho além do 

período da redução da jornada, ou durante o período 

da suspensão do contrato de trabalho (inclusive em 

regime de home office ou teletrabalho) será = multa do 

artigo 25 da Lei 7.998/90;

• Importante: na suspensão temporária do contrato o 

empregado NÃO poderá exercer qualquer atividade 

profissional, nem mesmo remotamente (home office).



VIGÊNCIA
Período máximo para adoção das medidas, ainda que
sucessivas, 90 dias durante o estado de calamidade
pública. Atentar-se ao período máximo de 60 dias
para os casos de suspensão temporária do contrato
de trabalho.

Início: após 2 dias corridos, a contar da
comunicação ao empregado tanto para o acordo
individual ou coletivo.

Término: após 2 dias corridos, contados:

▪ Da cessação do estado de calamidade pública;
▪ da data estabelecida no acordo individual com o
termo de encerramento do período da redução
da jornada ou suspensão do contrato de
trabalho;

▪ da data que o empregador informar ao
empregado a sua decisão de antecipar o fim do
período de redução da jornada ou suspensão do
contrato de trabalho acordado.




