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APRESENTAÇÃO

Este parecer compõe uma série de soluções jurídicas elaboradas 
pela equipe jurídica do Escritório Lapa e Góes e Góes Advogados, 
rearmando o compromisso do escritório com a segurança jurídica, com a 
justiça social e com a solidariedade social neste momento de pandemia.

Ressaltamos que a medida não deve ser indistintamente aplicada, exigindo a 
atuação de um advogado para o estudo da sua aplicação em cada caso concreto.

Para acessar os demais pareceres, acesse:
www.lgg.adv.br
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PROGRAMA EMERGENCIAL DE
MANUTENÇÃO DO EMPREGO E DA RENDA1 
Conjunto de medidas adotadas pelo Governo Federal através 
da MP nº 936/2020 para que, durante a pandemia do COVID-19, 
o funcionamento das empresas seja garantido, tal qual a renda do 
empregado.

BENEFÍCIO EMERGENCIAL DE PRESERVAÇÃO DO
EMPREGO E DA RENDA2 
Custeado pela União, é o benefício destinado a preservar a renda 
e o emprego do trabalhador que acordar com o empregador a 
redução de jornada e salário ou a suspensão temporária do 
trabalho. 

REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO E SALÁRIO3 
Essa medida permite que, durante o estado de calamidade 
pública, empregador e empregado optem pela redução da 
jornada de trabalho com a proporcional redução do salário, 
respeitado o valor do salário-hora.

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONTRATO DE
TRABALHO4 
Essa medida permite que, durante o estado de calamidade 
pública, empregador e empregado optem pela suspensão do 
contrato de trabalho por até 60 dias.
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PROGRAMA EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO
DO EMPREGO E DA RENDA1 

Ÿ O foco da norma é a instauração do Programa Emergencial de Manutenção do 

Emprego e da Renda, cujas medidas são (art. 3º, MP nº 936/2020):
I - o pagamento de Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da 
Renda;
II - a redução proporcional de jornada de trabalho e de salários;
III - a suspensão temporária do contrato de trabalho.

Ÿ Em regra, a maioria dessas medidas poderiam ser normalmente adotadas, desde 

que com a intervenção do sindicato laboral. Com a MP, essa exigência foi 
exibilizada, sendo, em muitos casos, dispensada, em virtude do motivo de força 
maior. 

QUEM PODE PARTICIPAR DO PROGRAMA?
 

¡ Qualquer empregado celetista, sendo esta medida reservada de forma plena, 
sem intervenção do sindicato, apenas aos empregados que recebam até R$ 
3.135,00, ou que sejam hiperssucientes – portadores de diploma de nível 
superior e que percebam salário mensal igual ou superior a R$ 12.202,12. Para 
os demais empregados, em regra, deve haver norma coletiva. 

¡ A participação independe do tempo de serviço, do número de salários 
recebidos e do cumprimento de período aquisitivo. 

¡ Qualquer empresa pode adotar as medidas previstas na MP, mas aquelas que 
tiverem auferido receita bruta superior a R$4.8MM no ano calendário de 2019 
terão regramento especial. 

Art. 2º, MP nº 936/2020: “Fica instituído o 
Programa Emergencial de Manutenção do 

Emprego e da Renda, com aplicação durante o 
estado de calamidade pública a que se refere o 

art. 1º e com os seguintes objetivos: I - preservar 
o emprego e a renda; II - garantir a continuidade 

das atividades laborais e empresariais; e III - 
reduzir o impacto social decorrente das 

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



20 anos

PARTICIPAÇÃO DO SINDICATO: 

* Nos casos em que não houver participação do sindicato, a empresa deverá 
comunicar o respectivo sindicato laboral em até 10 dias da assinatura do acordo*¹. 

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA
DO CONTRATO

EMPREGADO COM
SALÁRIO IGUAL
OU INFERIOR A

R$3.135,00

REDUÇÃO DE JORNADA
DE TRABALHO E SALÁRIO

A participação do sindicato 
é opcional.

A participação do sindicato 
é opcional.

EMPREGADO COM
SALÁRIO SUPERIOR

A R$3.135,00 E
INFERIOR A
R$12.202,12

A participação do sindicato 
é obrigatória.

A participação do sindicato 
é obrigatória, exceto se 

para a redução de jornada 
e salário em 25%. 

EMPREGADO COM
SALÁRIO IGUAL
OU SUPERIOR A
R$ 12.202,12 E

COM NÍVEL
SUPERIOR

A participação do sindicato 
é opcional.

A participação do sindicato 
é opcional.

EMPREGADO COM
SALÁRIO IGUAL
OU SUPERIOR A
R$12.202,12 E

SEM NÍVEL
SUPERIOR

A participação do sindicato 
é obrigatória.

A participação do sindicato 
é obrigatória, exceto se 

para a redução de jornada 
e salário em 25%. 
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Ÿ DIREITOS ACESSÓRIOS: a redução de jornada e salário e a suspensão temporária 

do contrato implicam nos seguintes direitos:
¡  a adesão deve ser expressamente acordada entre as partes, não Acordo:

podendo ser imposta. 
¡ o empregado não poderá ser demitido Garantia Provisória no Emprego: 

durante o período acordado de redução da jornada de trabalho e de salário ou 
de suspensão temporária do contrato de trabalho e após o restabelecimento da 
jornada de trabalho e de salário ou do encerramento da suspensão temporária 
do contrato de trabalho, por período equivalente ao acordado para a redução 
ou a suspensão, excetuados os casos de dispensa por justa causa e dispensa a 
pedido do empregado. Se, contudo, for demitido sem justa causa, o 
empregador deverá indenizar os salários do período corresponde a 
estabilidade.

¡  o empregador, por liberalidade, poderá pagar Ajuda Compensatória Mensal:
ao empregado ajuda compensatória mensal para complementação de renda, 
sem natureza salarial. Nos casos das empresas tiveram em 2019 receita bruta 
superior a R$ 4,8MM, a ajuda será obrigatória no valor de 30% do valor do 
salário do empregado, durante o período da suspensão temporária de 
trabalho.

¡ o empregador poderá fornecer, por liberalidade, curso Curso de Qualicação: 
de qualicação prossional à distância no período de redução ou suspensão.

¹Decisão Liminar da ADI nº 6363 “[Os] acordos individuais de redução de jornada de trabalho e de salário ou de 
suspensão temporária de contrato de trabalho [...] deverão ser comunicados pelos empregadores ao respectivo sindicato 
laboral, no prazo de até dez dias corridos, contado da data de sua celebração', para que este, querendo, deagre a 
negociação coletiva, importando sua inércia em anuência com o acordado pelas partes”.
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BENEFÍCIO EMERGENCIAL DE PRESERVAÇÃO
DO EMPREGO E DA RENDA2

Ÿ O benefício é o sustentáculo do Programa, e será concedido pelo Estado aos 

trabalhadores que acordarem com os empregadores a suspensão do contrato de 
trabalho ou a redução da jornada de trabalho e do salário. 

Ÿ Em regra, o empregador não terá custos adicionais durante a concessão do 

benefício. Contudo, deverá manter todos os benefícios concedidos aos seus 
empregados.

Ÿ Quando da formalização do contrato de redução ou de suspensão, o empregador 

deverá informar ao Ministério da Economia – por procedimento a ser 
regulamentado – e ao respectivo Sindicato Laboral em até 10 dias contados da 
celebração do acordo* . 

Ÿ O benefício será concedido em parcelas mensais, pagas em até 30 dias contados da 

data da prestação da informação ao Ministério da Economia. 

Ÿ O recebimento do benefício não impede a concessão e não altera o valor do seguro-

desemprego a que o empregado vier a ter direito em eventual rescisão contratual. 

Ÿ As parcelas terão como base de cálculo o valor mensal do seguro-desemprego a 

que o empregado teria direito, e não o salário do empregado. Ou seja, o valor 
recebido pelo empregado sofrerá redução em relação ao salário, respeitado o 
mínimo legal. 

Art. 5º, MP nº 936/2020: “Fica criado o Benefício 
Emergencial de Preservação do Emprego e da 
Renda, a ser pago nas seguintes hipóteses: I - 

redução proporcional de jornada de trabalho e 
de salário; e II - suspensão temporária do 

contrato de trabalho (...)”.
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VALOR DO BENEFÍCIO:
¡ SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONTRATO: o empregado receberá 1) 100% 

da base de cálculo, no caso das empresas que auferiram em 2019 receita bruta 
inferior ou igual a R$4.8MM, ou 2) 70% da base de cálculo nos casos das 
empresas que auferiram em 2019 receita bruta superior a R$4.8MM (neste 
caso, o valor será complementado pela ajuda compensatória a ser paga 
obrigatoriamente pelo empregador no valor de 30% do salário do 
empregado). 

¡ REDUÇÃO PROPORCIONAL DA JORNADA DE TRABALHO E DO SALÁRIO: o 
empregado receberá do governo o mesmo percentual de redução (25%, 50% 
ou 70%) sobre o valor correspondente ao seguro desemprego:

ATÉ

MÉDIA SALARIAL
FAIXAS DE

SALÁRIO MÉDIO
FORMA DE CÁLCULO

TABELA ATUAL DO SEGURO DESEMPREGO

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.
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REDUÇÃO PROPORCIONAL DA JORNADA DE
TRABALHO E SALÁRIO3

Ÿ Para as empresas que continuarem em atividade, mas com a produção reduzida, é 

possível a redução da jornada de trabalho do empregado com a proporcional 
redução do salário.

REQUISITOS:
¡ Contrato escrito. 
¡ Preservação do salário-hora do funcionário. 
¡ Redução nos seguintes percentuais: 25%, 50% ou 70%. 
¡ O empregado deve receber a proposta com no mínimo 2 dias de antecedência. 
¡ Por norma coletiva, o percentual de redução e os valores de pagamento 

poderão ser diversos daqueles dispostos na MP. 
¡ A redução poderá durar, no máximo, 90 dias corridos – contínuos ou 

sucessivos. 

SINDICATO: 
¡ Em regra, pode ser feita por acordo individual. Entretanto, os empregados que 

possuírem salário (ou média salarial) em valor superior a R$3.135,00 e inferior 
a R$12.202,12 ou superior a R$12.202,12 e sem nível superior precisam de 
participação do sindicato laboral, excetuada a hipótese de redução salarial de 
25%*¹.

CESSAÇÃO: a jornada e o salário serão restabelecidos em dois dias contados da: 
¡ Cessação do estado de calamidade pública. 
¡ Data pactuada no acordo individual ou norma coletiva. 
¡ Data de comunicação do empregador que informe ao empregado sobre a sua 

decisão de antecipar o m do período de redução pactuado.

Art. 7º, MP nº 936/2020: “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 (...)”.
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SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONTRATO
DE TRABALHO4

Ÿ Para as empresas que suspenderem a produção parcial ou totalmente, é possível a 
suspensão temporária do contrato de trabalho.

REQUISITOS:
¡ Contrato escrito. 
¡ O empregado deve receber a proposta com no mínimo 2 dias de antecedência. 
¡ Por norma coletiva, os valores de pagamento poderão ser diversos daqueles 

dispostos na MP. 
¡ Durante o período de suspensão temporária do contrato, o empregado fará jus 

a todos os benefícios concedidos pelo empregador aos seus empregados e 
cará autorizado a recolher para o Regime Geral de Previdência Social na 
qualidade de segurado facultativo. 

¡ Não pode haver prestação de serviços neste período. 

PRAZO: 
¡ Até 60 dias corridos – contínuos ou sucessivos.

CESSAÇÃO: o contrato será reestabelecido em dois dias contados da: 
¡ Cessação do estado de calamidade pública. 
¡ Data pactuada no acordo individual ou norma coletiva. 
¡ Data de comunicação do empregador que informe ao empregado sobre a sua 

decisão de antecipar o m do período de suspensão pactuado. 

Art. 8º, caput, MP nº 936/2020: “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”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS5
Ÿ Com este pequeno manual, rmamos o compromisso do Escritório Lapa Góes e 

Góes Advogados com a segurança jurídica, com a justiça social e com a 
solidariedade social. 

Ÿ É o momento de reinventar negócios, pessoas e relações, sem abrir mão dos 

princípios, valores e normas fundamentais. Neste processo, recomendamos a 
valorização da relação com sindicatos, especialmente a m de formalizar acordos 
coletivos de trabalho, e ressaltamos a imprescindibilidade do acompanhamento dos 
procedimentos de manutenção e alteração dos contratos de trabalho por 
prossionais qualicados.

Ÿ Ato contínuo, reiteramos que este pequeno manual não substitui a atuação de 

advogados ou equipes jurídicas para análise particular de cada caso. 

Ÿ Por m, registramos que essa edição foi fechada no dia 07/04/2020, não incluindo 

decretos legislativos, executivos ou judiciais posteriores a esta data. 


