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REDUÇÃO 
PROPORCIONAL DA 

JORNADA E DOS 
SALÁRIOS 

 
 
 
Acordo individual ou 
coletivo? Quanto é 
possível reduzir? É 
obrigatório manter o 
plano de saúde? 

SUSPENSÃO DO 
CONTRATO DE 

TRABALHO 

 

 

É obrigatório manter 

algum pagamento? Por 

quanto tempo é possível 

suspender o contrato? O 

empregado será estável? 

BENEFÍCIO 
EMERGENCIAL DE 

PRESERVAÇÃO DO 
EMPREGO E DA 

RENDA (BEPER) 

O BEPER possui valor 

fixo? Será pago com base 

no salário do 

trabalhador? Os 

intermitentes recebem 

BEPER? 

MEDIDA PROVISÓRIA 936/2020 

A MP 936/2020 institui a entrada do Governo no cenário da crise, em especial a partir da criação 

do BEPER, da autorização para suspensão dos contratos e para a redução de jornada e 

salário durante a calamidade. 

O texto completo da MP 936/20 pode ser acessado AQUI e a explicação governamental da 

proposta para Manutenção da Renda e dos Empregos pode ser vista AQUI.   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv936.htm
https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/apresentacoes/2020/apresentacaompemprego.pdf
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PROGRAMA EMERGENCIAL  
DE MANUTENÇÃO DO EMPREGO E RENDA – MP 936 

A MP 936/2020 institui o PEMER (Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda), 

pelo qual cria o BEPER (Benefício Emergencial para Preservação do Emprego e da Renda), além de 

permitir a suspensão dos contratos e a redução da jornada (e, proporcionalmente, dos salários) 

enquanto durar o estado de calamidade gerado pela COVID19, nas relações de emprego urbanas, rurais 

e domésticas. 

REDUÇÃO PROPORCIONAL DA JORNADA E DOS SALÁRIOS 

Depende de acordo entre empregado e empregador (individual* ou coletivo) e poderá estender-se por 

até 90 dias. Deverá respeitar percentuais base (especialmente na negociação individual) e gerará 

garantia de emprego (estabilidade provisória) aos empregados pelo tempo da redução, mais igual 

período após seu cessamento. Pressupõe a escolha de um dos percentuais: 25%, 50% ou 70% (salvo 

negociação coletiva, em que outros serão possíveis), o que não precisará se aplicar uniformemente a 

todos os funcionários da empresa (pode-se trabalhar com as diversas alternativas da MP, concomitante 

ou sucessivamente). Se o empregador desejar, poderá pagar ao trabalhador com jornada reduzida uma 

ajuda compensatória, que terá natureza indenizatória. O empregado receberá o percentual equivalente 

à redução salarial sofrida (70%, 50% ou 25%) diretamente da União, calculada sobre o valor de Seguro 

Desemprego (SD) a que teria direito (e não sobre seu salário). Todos os benefícios (legais, 

convencionais, contratuais) devem ser mantidos. Entende-se que o mecanismo não se aplica aos 

contratos excluídos do controle de jornada, como os do art. 62 da CLT (teletrabalho, trabalhadores 

externos e cargos de confiança). Há a necessidade de informação rápida ao Ministério da Economia, 

valendo o ajuste apenas a partir daí. Observar detalhes das faixas salariais e a exigência concomitante 

de diploma de nível superior aos empregados com salário superior a R$ 12.202,12** para a validade da 

negociação individual*. Recentemente, em decisão liminar na ADI nº 6363, o STF determinou a 

necessidade de validação sindical em ajustes individuais. 

 
 

REDUÇÃO DE JORNADA EM 25% 
 

Responsabilidades empregador Responsabilidades da União Forma de ajuste 

Pagar 75% salário 

Pagar o BEPER de 25% do SD a 
que o empregado teria direito. 

Individual* escrita ou coletiva. 
Manter benefícios contratuais 

Respeitar estabilidade provisória 

Reduzir a jornada em 25% 

* negociação individual condicionada à validação sindical por decisão liminar do STF na ADI nº 6363.  
 
 

 
REDUÇÃO DE JORNADA EM 50% 

 

Responsabilidades empregador Responsabilidades da União Forma de ajuste 

Pagar 50% salário 

Pagar o BEPER de 50% do SD a 
que o empregado teria direito. 

Individual* escrita para salários até 
R$ 3.135,00 ou acima de R$ 

12.202,12**.  
Demais: apenas por negociação 

coletiva. 

Manter benefícios contratuais 

Respeitar estabilidade provisória 

Reduzir a jornada em 50% 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5886604
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5886604
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* negociação individual condicionada à validação sindical por decisão liminar do STF na ADI nº 6363. 
** Art. 12, II da MP 936/2020: os empregados com salários superiores a R$ 12.202,12 devem também ter diploma de 
curso superior.  
 
 

 
REDUÇÃO DE JORNADA EM 70% 

 

Responsabilidades empregador Responsabilidades da União Forma de ajuste 

Pagar 30% salário 

Pagar o BEPER de 70% do SD a 
que o empregado teria direito. 

Individual* escrita para salários até 
R$ 3.135,00 ou acima de R$ 

12.202,12**.  
Demais: apenas por negociação 

coletiva. 

Manter benefícios contratuais 

Respeitar estabilidade provisória 

Reduzir a jornada em 70% 

* negociação individual condicionada à validação sindical por decisão liminar do STF na ADI nº 6363.  
** Art. 12, II da MP 936/2020: os empregados com salários superiores a R$ 12.202,12 devem também ter diploma de 
curso superior.  
 
 

 
PERCENTUAIS DIFERENCIADOS, SOMENTE POR NEGOCIAÇÃO COLETIVA, NA SEGUINTE PROPORÇÃO: 

 

Percentual de redução de jornada 
negociado 

Responsabilidades do 
empregador 

Responsabilidades da União 

Até 25% 
Idem às anteriores, com salário 

proporcional 
Sem BEPER 

De 25% a 50% Idem BEPER de 25% sobre o SD 

De 50% a 70% Idem BEPER de 50% sobre o SD 

Acima de 70% Idem BEPER de 70% sobre o SD 

 
SUSPENSÃO DOS CONTRATOS DE TRABALHO  

 

A MP 936/2020 autoriza a negociação individual* ou coletiva para a suspensão dos contratos de 

trabalho durante o estado de calamidade, com duração máxima de 60 dias (fracionável em 2 períodos 

de 30 dias). Exige documento escrito, assinado a dois dias de seu início, do qual se dará ciência ao 

Ministério da Economia. O empregado suspenso terá garantia de emprego (estabilidade provisória) 

pelo período da suspensão e, finda esta, por mais igual período. O empregador estará obrigado (ou não) 

ao pagamento de ajuda compensatória (natureza indenizatória) de 30% do salário do trabalhador 

conforme seu faturamento bruto do ano de 2019. 

 

Perfil do Empregador 
(conforme faturamento bruto) 

Responsabilidades do 
empregador 

Responsabilidades da União 

Empregadores com faturamento 
bruto em 2019 de até R$ 

4.800.000,00 

Manter os benefícios do contrato 

Pagar 100% do SD a que o 
empregado teria direito 

Respeitar estabilidade provisória 

Não exigir prestação de serviços 
(nem em home office) 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5886604
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5886604
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Empregadores com faturamento 
bruto em 2019 a partir de R$ 

4.800.001,00 

Pagar ajuda compensatória 
de 30% do salário do empregado 

Pagar 70% do SD a que o empregado 
teria direito 

Manter os benefícios do contato 

Respeitar estabilidade provisória 

Não exigir prestação de serviços 
(nem em home office) 

* negociação individual suspensa liminarmente pela ADI nº 6363. 

 
GARANTIA NO EMPREGO (“estabilidade provisória”) 

 
Um dos grandes destaques da MP 936/20: tanto na hipótese de suspensão como na de redução da 
jornada, o trabalhador adquire garantia no emprego enquanto durar a medida pactuada e, encerrada 
esta, por mais um período de igual duração. Segue o mesmo sistema das demais garantias de emprego 
já existentes (como a da gestante, por exemplo): não se aplica diante do pedido de demissão ou da 
prática de justa causa pelo empregado, mas, sua dispensa sem justa causa sujeitará o empregador ao 
pagamento de todas as verbas rescisórias cabíveis (aviso prévio proporcional, multa do FGTS, saldo de 
salários, 13º, férias com 1/3, p.ex.) mais uma indenização especial de: 
 

a) 50% do salário do empregado, se pactuada redução de jornada de 25% a 50%. 
b) 75% do salário do empregado, se pactuada redução de jornada de 50% a 70%. 
c) 100% do salário do empregado, se pactuada redução de jornada superior a 70%. 
d) 100% do salário do empregado, se pactuada suspensão do contrato.  

 

SOBRE O BENEFÍCIO EMERGENCIAL 
DE PRESERVAÇÃO DO EMPREGO E DA RENDA – BEPER 

 
Com a MP 936/20, ficou instituído o BEPER, a ser pago exclusivamente pela União, nas hipóteses e 

proporções desenhadas na normativa. Sobre o mesmo, além do já apontado, pode-se ainda informar 

que: 

a) A primeira parcela será paga em 30 dias, contados da celebração do acordo e desde que o 

empregador comunique o ajuste ao Ministério da Economia em até 10 dias após sua assinatura. 

b) Está condicionado à duração da calamidade e/ou do pacto de suspensão/redução de jornada. O 

que encerrar primeiro, também derrubará o BEPER. 

c) Embora seus recursos sejam do Seguro Desemprego (SD), não está atrelado aos prazos de 

carência deste benefício e sua percepção agora não prejudicará necessidade futura. 

d) O BEPER observará a tabela do SD para identificar o valor a que o empregado teria direito e 

sobre este se aplicarão as proporções previstas na MP (v. art. 5º Lei 7998/90). 

e) É possível acumular dois BEPER’S (se o empregado tiver dois empregos, p.ex.), mas não é 

possível: (i) acumular um BEPER com outro benefício previdenciário (como aposentadoria ou 

outro seguro desemprego) ou (ii) com uma bolsa de qualificação profissional, tampouco (iii) 

receber o BEPER durante a ocupação de cargo público, cargo em comissão ou mandato eletivo. 

f) Seu pagamento indevido ou além do devido gerará inscrição em dívida ativa e execução fiscal 

dos envolvidos. 

g) O trabalhador intermitente não receberá BEPER, mas sim o benefício emergencial mensal de 

R$ 600,00 por três meses. 

 

 

 

 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5886604
http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/seguro_desemprego.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7998.htm
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