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COVID-19: Confira 
direitos e regras 
para a suspensão 
de contrato ou 
redução de jornada

NOTIFICAÇÃO

A Medida Provisória
n° 936/2020 estabelece 
o Programa Emergencial 
de Manutenção do 
Emprego e da Renda, 
tendo como medidas 
o pagamento de 
Benefício Emergencial 
de Preservação do 
Emprego e da Renda; a 
redução proporcional de 
jornada de trabalho e de 
salários; e a suspensão 
temporária do contrato 
de trabalho.

Em ambos os casos (redução de jornada e suspensão 
do contrato de trabalho) será devido o pagamento 
do Benefício Emergencial, que se dará a cargo do 
Ministério da Economia,
sendo obrigação do
empregador a comunicação
ao Ministério acerca da
redução da jornada de
trabalho e de salário ou
acerca da suspensão
temporária do contrato de
trabalho no prazo de 10 (dez)
dias, contados da data da
celebração do acordo.



REMUNERAÇÃO

PERCENTUAIS REDUÇÃO DE JORNADA

O valor do benefício será
calculado com base no percentual da
redução do salário (em razão da redução
da jornada), ou o equivalente a 100% (cem
por cento) do valor do seguro- desemprego (no 
caso de empresas que tiverem auferido receita 
bruta inferior a R$ 4.800.000,00 no ano de 2019), 
ou ainda o equivalente a 70% do valor do seguro-
desemprego (no caso de empresas que tiverem 
auferido receita bruta superior a R$ 4.800.000,00 
no ano de 2019). Nesta última hipótese, a empresa 
terá de pagar um auxílio no importe de 30% do 
valor do salário do empregado.

De acordo com o art. 7° da Medida Provisória, 
durante o estado de calamidade pública o 
empregador poderá acordar a redução proporcional 
da jornada de trabalho e de salário de seus 
empregados, por até noventa dias, sendo necessária 
a pactuação por acordo individual escrito entre 
empregado e empregador, com antecedência 
mínima de 02 (dois) dias corridos para ciência do 
trabalhador. A redução de jornada e salário se 
dará nos seguintes percentuais: 25%, 50% e 75%. A 
jornada de trabalho e o salário pago anteriormente 
serão restabelecidos no prazo de 02 (dois) dias 
corridos contados da cessação do estado de 

calamidade pública, da data estabelecida 
no acordo individual, ou da data de 

comunicação do empregador que 
informe o empregado sobre a sua 

decisão e antecipar o fim do 
período de redução.



PERCENTUAIS SUSPENSÃO TEMPORÁRIA

De acordo com o art. 8° da Medida Provisória, 
durante o estado de calamidade pública o 
empregador poderá acordar a suspensão 
temporária do contrato de trabalho de seus 
empregados pelo prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias que poderá ser fracionado em até dois 
períodos de 30 (trinta) dias. Da mesma forma 
que ocorre com a redução da jornada e salário, a 
suspensão temporária deve ser acordada através 
de acordo individual escrito entre empregador e 
empregado, com antecedência de no mínimo 02 
(dois) dias corridos para ciência do trabalhador.

Durante o período de 
suspensão, o empregado 
fará jus a todos os 
benefícios concedidos 
pelo empregador, e ficará 
autorizado a recolher para 
o RGPS na qualidade de 
segurado facultativo. O 
contrato será restabelecido 
no prazo de 02 (dois) 
dias corridos contados 
da cessação do estado 
de calamidade pública, 
da data estabelecida no 
acordo individual, ou da 
data de comunicação do 
empregador que informe 
o empregado sobre a sua 
decisão e antecipar o fim do 
período de suspensão.



TRABALHO EM CASA

AUTORIZAÇÃO SINDICAL

Em ambos os casos, se 
o trabalhador estiver 
realizando jornada de 
trabalho remota, não é 
possível a realização de 
nenhum dos acordos 
(redução de jornada e 
salários, ou suspensão 
temporária), visto que 
no regime de trabalho 
remoto não há controle 
de jornada.

No caso de trabalhadores que recebam salário igual 
ou superior a R$ 3.135,00, e que sejam portadores 
de diploma de nível superior e recebam salário 
inferior a R$ 12.202,12, as medidas previstas pela 
MP 936/2020 somente serão implementadas se 
negociadas com o Sindicato da categoria, salvo nos 
casos de redução de salário e jornada de 25%, a qual 
poderá ocorrer por acordo individual de trabalho”.



NEGOCIAÇÃO INDIVIDUAL OU COLETIVA

1) REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO

Faixa salarial

Inferior a
R$ 3.135,00

de R$ 3.135,00 
até R$ 12.202,12

Acima de
R$ 12.202,12

Conforme a MP 936/2020, não é permitido realizar
acordo individual de trabalho para redução de 50 ou 70%.

Acordo Individual 
de Trabalho, Acordo 
Coletivo de Trabalho 
ou Convenção 
Coletiva de Trabalho.

Acordo individual 
de trabalho, acordo 
coletivo de trabalho 
ou convenção coletiva 
de trabalho.

Acordo Individual 
de Trabalho, Acordo 
coletivo de trabalho 
ou Convenção 
Coletiva de Trabalho.

Exclusivamente 
Acordo Coletivo 
de Trabalho ou 
Convenção Coletiva 
de Trabalho

25%, 50%
ou 70%

25%, 50%
ou 70%

25%

50% ou 
70%

Redução Meio de formalização



2) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA 

DO CONTRATO DE TRABALHO

Faixa salarial

Inferior a
R$ 3.135,00

de R$ 3.135,00 
até R$ 12.202,12

Acima de
R$ 12.202,12

Conforme a MP 936/2020, não é permitido 
realizar acordo individual de trabalho para 
redução de 50 ou 70%.

Acordo Individual de 
Trabalho, Acordo Coletivo 
de Trabalho ou Convenção 
Coletiva de Trabalho.

Acordo Individual de 
Trabalho, Acordo Coletivo 
de Trabalho ou Convenção 
Coletiva de Trabalho.

Exclusivamente Acordo 
Coletivo de Trabalho
ou Convenção Coletiva 
de Trabalho.

Meio de formalização

CLT GARANTE DIREITOS

Nos casos de Acordo Coletivo de Trabalho
ou Convenção Coletiva de Trabalho, a MP
936/2020 não suspendeu nem alterou as regras 
de negociação previstas na CLT. Ou seja, nos casos 
de ACT ou CCT os acordos devem ter negociação 
prévia entre as partes (sindicato e empresa). 

ATENÇÃO: A empresa não pode exigir que os 
funcionários iniciem a redução ou suspensão sem que 
haja assinatura de ambas as partes no instrumento 
coletivo, sob pena de nulidade do ato.



SENGE-PR:

Construindo
o futuro
no presente

20 motivos para se
associar ao Senge

O SENGE TRABALHA PARA VOCÊ
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