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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 936 DE 01.04.2020 
DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 
A Medida Provisória institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da 
Renda de forma que seguem as disposições comentadas em perguntas e respostas com a 
fundamentação legal correspondente.  
 
1) O que permite a Medida Provisória?  

- Redução Proporcional de Jornada de Trabalho e Salário (art. 5º, inciso I)  

-  Suspensão Temporária do Contrato de Trabalho (art. 5º, inciso II)  

2) Quando será paga a prestação mensal pelo governo federal nos casos acima citados  

- A partir da data do início da redução da jornada de trabalho e do salário ou da suspensão 
do contrato de trabalho (art. 5º, parágrafo 2º, inciso II)  

3) Qual o procedimento da empresa para acessar os benefícios?  

- Deverá informar o Ministério da Economia no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da 
celebração do acordo individual com o empregado. (art. 5º, parágrafo 2º, inciso I)  

4) O que acontece se a empresa não informar no prazo de 10 (dez) dias? Ela perde o 
direito?  

- A empresa não perde o direito. Mas ficará responsável pelo pagamento dos salários e 
encargos tributários, até que as informações sejam prestadas ao Ministério da Economia. 
(Artigo 5º, parágrafo 3º, incisos I II e III)  

5) Quando serão pagas as parcelas aos empregados?  

- A primeira parcela será paga no prazo de 30 (trinta) dias, contados da celebração do 
acordo, desde que seja informada pela empresa no prazo de 10 (dez) dias contados da data 
da celebração do acordo com os empregados. (Art. 5º, parágrafo 2º, incisos II)  

 



 
 

6) Qual a duração do pagamento das parcelas?  

- O governo pagará o benefício enquanto durar o tempo de redução de jornada de trabalho 
e salário ou da suspensão do contrato de trabalho, conforme informado pela empresa no 
acordo enviado ao Ministério da Economia (art. 5º, parágrafo 2º, inciso III)  
 
7) Qual o órgão federal que detalhará os procedimentos para que as empresas prestem as 
informações ao Ministério da Economia? Qual o órgão que pagará o benefício?  

- O próprio Ministério da Economia pagará o benefício, assim editará Ato Administrativo que 
disciplinará o envio das informações pelas empresas, a forma de concessão e pagamento 
dos benefícios aos empregados (Art. 5º, parágrafo 4º, incisos I e II e parágrafo 6º)  

8) Há alguma penalidade para a empresa no envio de informações erradas e que venham 
a ser pago benefício indevido ao empregado?  

- Os créditos pagos aos empregados de forma indevida serão inscritos em dívida ativa e 
cobrados da empresa via execução fiscal pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 
(artigo 5º parágrafo 7º)  

9) Como será calculado o valor do benefício?  

- O benefício a ser pago ao empregado terá como referência a base de cálculo do valor 
mensal do seguro desemprego a que o empregado teria direito caso fosse dispensado pela 
empresa (Artigo 6º).  

10) O valor será o mesmo para os casos de redução de jornada e salário ou suspensão 
temporária do contrato de trabalho?  

- NÃO;  

- Na hipótese de REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO E SALÁRIO, será aplicado o 
percentual de redução que tiver sido acordado entre a empresa e o empregado e que foi 
informado ao Ministério da Economia (Art. 6º, inciso I);  

- Na hipótese de SUSPENSÃO TEMPORÁRIA CONTRATO TRABALHO, será:  

100% o valor do benefício no prazo máximo de 60 dias (art. 6º inciso II, letra “a” e art. 
8º)  

70% do valor do benefício, se a empresa tiver auferido faturamento superior a R$ 
4.800.000,00 no ano calendário d 2019 (Artigo 6º inciso II, letra “b” e Art. 8º, parágrafo 5º)  



 
 

11) Haverá restrições de tempo de serviço para que o empregado tenha acesso ao 
benefício?  

- Todo empregado terá direito ao benefício, independente do tempo de serviço (Art. 6º, 
parágrafo 1º, incisos I, II e III)  

12) Há exceção para o empregado receber o benefício?  

- SIM  

- Não receberá o empregado ocupante de cargo público ou que esteja recebendo qualquer 
benefício previdenciário, seguro desemprego ou bolsa de qualificação profissional (Art. 6º, 
parágrafo 2º, incisos I e II)  

 
13) O empregado como mais de um vínculo empregatício terá direito ao benefício?  

- SIM  

- Poderá cumular o benefício para cada vínculo empregatício, cujo valor obedecerá se for o 
caso de redução de jornada de trabalho e salário; de suspensão temporária de contrato de 
trabalho ou, ainda, se houver vínculo na modalidade de contrato de trabalho intermitente 
(art. 443, parágrafo 3º da CLT) – (Art. 6º, parágrafo 3º).  
 

DISPOSIÇÕES SOBRE 
REDUÇÃO PROPORCIONAL DE JORNADA DE TRABALHO E DE 

SALÁRIO 
 

14) Qual o prazo de duração para redução de jornada de trabalho e salário?  

- Até 90 (noventa) dias (Art. 7º)  

15) Quais os requisitos para formalizar a redução de jornada de trabalho e redução de 
salário?  

- O valor do salário deverá terá como base o valor do salário-hora previsto no contrato;  

- Formalização de acordo individual escrito entre empresa e empregado, que deverá ser 
encaminhado ao empregado com 2 (dois) dias de antecedência;  

- A empresa deverá escolher uma das três modalidade de redução a ser acordada com o 
empregado (25%, 50% e 70%)  



 
 

- (Art. 7º, incisos I, II e III)  

16) Quando poderá ser cessada a redução de jornada de trabalho e salário?  

- Uma vez cessado o estado de calamidade pública  

- No prazo que tiver previsto no acordo individual firmado com o empregado  

- Na data que a empresa informar ao empregado da decisão de antecipar o fim do período 
de redução da jornada de trabalho e salário  

- (Art. 7º, parágrafo único)  

17) A empresa deverá comunicar o Sindicato dos Empregados sobre os acordos firmados 
com os empregados sobre a redução de jornada de trabalho e redução de salário?  

- Sim, no prazo de 10 (dez) dias contados da s celebração do acordo com os empregados 
(Art. 11, parágrafo 4º)  
 

DISPOSIÇÕES SOBRE 
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE CONTRATO DE TRABALHO 

 
18) Qual o prazo de duração da suspensão temporária do contrato de trabalho?  

- Até 60 (sessenta) dias, podendo ser dividido em 2 (dois) períodos de 30 (trinta) dias cada 
um (Art. 8º)  

19) Quais os requisitos para formalizar a suspensão temporária do contrato de trabalho?  

- Formalização através de acordo individual escrito entre empresa e empregado que deverá 
ser encaminhado ao empregado com 2 (dois) dias de antecedência;  

20) Quais os direitos que o empregado possui durante o prazo de suspensão do contrato 
de trabalho?  

- Terá direito à manutenção de todos os benefícios ofertados pela empresa (Ex. plano de 
saúde)  

- O empregado fica autorizado a recolher contribuição previdenciária para o INSS na 
qualidade de segurado facultativo, para que o período de suspensão do contrato de trabalho 
seja computado para contagem de tempo para aposentadoria. Isto porque, a empresa não 
estará obrigada ao recolhimento do INSS no período de suspensão do contrato de trabalho.  



 
 

- (Art. 8º parágrafo 2º, incisos I e II)  

21) Quando poderá ser cessada a suspensão temporário do contrato de trabalho?  

- Uma vez cessado o estado de calamidade pública;  

- No prazo que tiver previsto no acordo individual firmado com o empregado;  

- Na data que a empresa informar ao empregado da decisão de antecipar o fim da suspensão 
temporário do contrato de trabalho;  

- (Art. 8º, parágrafo 3º, incisos I,II e III)  

22) Quais as penalidades se a empresa, no período da suspensão do contrato de trabalho, 
mantiver as atividades de trabalho, ainda que parcialmente, ou por meio de teletrabalho, 
trabalho remoto ou trabalho à distância?  

- Será descaracterizada a suspensão do contrato de trabalho;  

- Estará sujeita ao pagamento imediato da remuneração do empregado juntamente com 
todo os encargos sociais;  

- Penalidades previstas na legislação nacional, inclusive penalidade penal;  

- Penalidades previstas em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho;  

- (Art. 8º, parágrafo 4º)  

 
23) A empresa deverá comunicar o Sindicato dos Empregados sobre os acordos firmados 
com os empregados sobre a suspensão temporária do contrato de trabalho?  

- Sim, no prazo de 10 (dez) dias contados da s celebração do acordo com os empregados 
(Art. 11, parágrafo 4º)  
 

DISPOSIÇÕES SOBRE 
AJUDA COMPENSATÓRIA PAGA PELA EMPRESA 

 
24) Caso seja de interesse da empresa, poderá ser paga alguma ajuda compensatória 
mensal ao empregado no período de redução de jornada d trabalho e salário ou suspensão 
temporária do contrato de trabalho?  

- Sim (Art. 9º)  



 
 

25) Como poderá ser formalizado? Quais os reflexos para empresa do valor pago?  

- Poderá ser formalizado através de acordo individual ou por meio de negociação coletiva 
com o sindicato dos empregados (acordo coletivo), onde deverá constar o valor a ser pago;  

- O valor pago:  

Terá natureza indenizatória, ou seja, não haverá incidência de qualquer tipo de tributo 
fiscal;  

Não integrará a base de cálculo de imposto de renda ou de ajuste anual do imposto 
sobre a renda da pessoa física do empregado;  

Não integrará base de cálculo para efeito de contribuição previdenciária e demais 
tributos incidentes sobre a folha de salário;  

Não integrará base de cálculo para fundo de garantia;

Poderá ser excluída do lucro líquido para fins de imposto sobre a renda de pessoa 
jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das pessoas jurídicas tributadas pelo 
lucro real.  

- (Art. 9º, parágrafos 1º, incisos I a VI)  
 

DISPOSIÇÕES SOBRE A GARANTIA PROVISÓRIA NO EMPREGO AO EMPREGADO 
 

26) Foi conferido a estabilidade no emprego ao empregado se a empresa fazer opção para 
reduzir jornada de trabalho e salário ou suspender temporariamente o contrato de 
trabalho? A empresa não poderá dispensar o empregado?  

-  Sim (Art. 10)  

 
27) Qual o prazo de estabilidade que que a empresa deverá observar para não dispensar 
o empregado?  

- Será a soma de dois períodos  

- Pelo prazo da duração da redução da jornada de trabalho e do salário ou da suspensão 
temporária do contrato de trabalho, conforme firmado no acordo individual com o 
empregado;  

- Após o restabelecimento normal da jornada e do salário ou do encerramento da suspensão 
temporária do contrato de trabalho, pelo período equivalente ao acordado com o 
empregado  



 
 

- (Art. 10, incisos I e II)  
 
28) O que acontece se a empresa dispensar o empregado em justa causa nos períodos 
mencionados no item 25?  

- Pagamento da totalidade das verbas rescisórias;  

- Indenização no valor de:  

50% do salário que o empregado teria direito no período de garantia provisória no 
emprego, na hipótese de redução da jornada e do salário foi igual ou superior a 25% e 
inferior a 50%;  

70% do salário que o empregado teria direito no período de garantia provisória no 
emprego, na hipótese de redução da jornada e do salário foi igual ou superior a 50% e 
inferior a 70%;  

100% do salário que o empregado teria direito no período de garantia provisória no 
emprego, nas hipóteses de redução da jornada e do salário em percentual superior a 70%;  

100% no caso de dispensa ocorrida no período de estabilidade decorrente de 
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE CONTRATO DE TRABALHO  

- (Art. 10, parágrafo 1º, inciso I, II e III)  

29) Existe alguma hipótese em que a estabilidade do empregado no emprego não se aplica 
e a empresa estaria isenta do pagamento da indenização?  

- SIM;  

- Caso o empregado venha a pedir demissão;  

- Caso o empregado cometa falta grave, a exemplo das hipóteses previstas no artigo 482 da 
C.L.T., punível com a dispensa por justa causa.  

- (Art. 10, parágrafo 2º)  

 



 
 

DISPOSIÇÕES DE REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO E 
SALÁRIO VIA NEGOCIAÇÃO COLETIVA 

 

30) As medidas de redução de jornada de trabalho e salário ou suspensão temporária de 
contrato de trabalho poderão ser celebradas por outro meio que não seja através de 
acordo individual firmado com o empregado?  

- Sim, através de negociação coletiva com os sindicatos, via acordo coletivo ou convenção 
coletiva (Art. 11)  

31) Poderão ser estabelecidos percentuais de redução de jornada de trabalho e salário 
diferentes dos previstos na Medida Provisória (25% 50% e 70%)?  

- Sim (Art. 11 parágrafo 1º)  

32) Na hipótese de redução de jornada de trabalho e salário via negociação coletiva qual 
seria o percentual a ser pago pelo governo federal a título de Benefício Emergencial?  

- SEM PERCENTUAL (NÃO HAVERÁ PAGAMENTO), para redução de jornada e salário 
inferior a 25%;  

- 25% sobre a base de cálculo do valor mensal do seguro desemprego, se a redução da 
jornada e do salário for igual ou superior a 25% e inferior a 50%;  

- 50% sobre a base de cálculo do valor mensal do seguro desemprego, se a redução da 
jornada e do salário for igual ou superior a 50% e inferior a 70%;  

- 70% sobre a base de cálculo do valor mensal do seguro desemprego, se a redução da 
jornada e do salário superior a 70% e inferior a 50%.  

- (Art. 11 parágrafo 2º, incisos I a IV)  
 
33) Como fica a situação de existir convenção coletiva ou acordo coletivo celebrados antes 
da vigência da Medida Provisória?  

- Estes instrumentos normativos poderão renegociados para adequação dos seus termos 
com a presente Medida Provisória, no prazo de 10 (dez) dias contados da publicação deste 
Medida  
 
EMPREGADOS QUE ESTARÃO APTOS A CELEBRAR OS ACORDOS PREVISTOS NA MEDIDA 
PROVISÓRIA  



 
 

34) A Medida Provisória faz previsão dos empregados que poderão celebrar os acordos 
previstos?  

- Sim;  

- Empregados que ganham salário igual ou inferior a R$ 3.135,00 (três salário mínimos);  

 
- Empregados portadores de diploma de nível superior que ganham salário mensal igual ou 
superior a duas vezes o limite máximo do valor dos benefícios pagos do INSS (R$ 12.20212 
em 2020).  

 

- (Art. 12, incisos I e II)  

 

35) Os empregados que não estão enquadrados no item 33 (Art. 12 da Medida Provisória) 
como fica a celebração de acordos para terem o recebimento do Benefício Emergencial?  

- As medidas sobre redução de jornada de trabalho e de salário; suspensão temporária do 
contrato de trabalho e recebimento do Benefício Emergencial de Preservação de Emprego 
e da Renda que será pago pelo governo federal, somente poderão ser implementadas por 
convenção coletiva ou acordo coletivo;  

- Para os casos de redução de jornada e de salário de 25%, poderá ser celebrado através de 
acordo individual com o empregado.  

- (Art. 12, parágrafo único)  
 

DISPOSIÇÕES SOBRE A FISCALIZAÇAO 
 
36) Haverá fiscalização do governo federal sobre os acordos de redução de jornada de 
trabalho e salário bem como da suspensão temporária do contrato de trabalho?  

- Sim;  

- Haverá fiscalização pela Auditoria Fiscal do Trabalho, observados os critérios de 
fiscalização, notificação e autuação previstos na C.L.T.  

- Não será aplicado o critério da dupla vista pelo fiscal do trabalho, ou seja, não serão dadas 
orientações e prazo para regularização da infração de forma que a empresa estará sujeita à 
lavratura de auto de infração com aplicação de penalidades  

- (Art. 14 e parágrafo único)  
 

 
 
 



 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS DA MEDIDA PROVISÓRIA 
 
37) O disposto na Medida Provisória poderá ser aplicado em outras espécies de contrato 
de trabalho?  

- Sim;  

- Contrato de Aprendizagem;  

- Contrato de trabalho de jornada parcial.  

- (Art. 15)  

38) O que mais a empresa poderá fazer durante o estado de calamidade pública?  

 Ofertar curso ou programa de qualificação profissional de que trata o artigo 476-A da CLT, 
somente na modalidade não presencial, com duração não inferior a um mês e nem superior 
a três meses. (Art. 17, inciso I)  

 
39) O empregado na modalidade de contrato de trabalho intermitente poderá receber o 
benefício emergencial mensal?  

- Sim, desde que tenha sido formalidade até a data de publicação desta Medida Provisória;  

- O valor do benefício será de R$ 600,00 (seiscentos reais);  

- A existência de mais de um contrato de trabalho intermitente, não haverá pagamento de 
mais de um benefício emergencial;  

- (Art.18 e parágrafo 3º)  
 

RECOMENDAÇÕES  
 
- Acompanhar a promulgação pelo Ministério da Economia de Instrumento Normativo de 
regulamentação das medidas e principalmente a forma que as informações sobre os 
acordos formulados pelas empresas com os empregados serão enviadas, a fim de não 
perder o prazo de 10 (dez) dias, contados da data da celebração do acordo individual com o 
empregado (art. 5º, parágrafo 2º, inciso I), para que seja possível o empregado receber o 
pagamento o benefício.  

 

- Até a presente data/horário (02/04/2020 às 17h45) após pesquisas no site do Ministério 
da Economia, não há conhecimento do Instrumento Normativo Regulatório.  



 
 

- Que a Medida Provisória seja analisada pelo Associado em conjunto com o seu 
Departamento Pessoal e Departamento Jurídico para as providências que lhe forem 
convenientes conforme sua realidade operacional.  
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