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Em complementação às disposições estabelecidas pela 

Medida Provisória nº 927/2020, o Governo Federal 

publicou, na quarta-feira, 01/04/2020, a Medida 

Provisória nº 936/2020, que instituiu o “Programa 

Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda” e 

estabeleceu novas medidas trabalhistas para o 

enfrentamento do estado de calamidade pública e da 

emergência de saúde pública decorrentes da pandemia 

provocada pelo novo coronavírus (COVID-19). 

 

Novamente, tais medidas buscam evitar o aumento 

sensível do número de demissões e reduzir o impacto 

negativo no fluxo de caixa dos empregadores, 

autorizando: 

 

a) O pagamento do recém criado “Benefício 

Emergencial de Preservação do Emprego e da 

Renda”; 

b) A redução proporcional da jornada de trabalho e 

do salário; e 

c) A suspensão temporária do contrato de trabalho. 

 

Em síntese, o “Benefício Emergencial de Preservação 

do Emprego e da Renda” será custeado pelo Governo 

Federal e será pago ao empregado durante o período de 

redução da jornada de trabalho e do salário ou durante o 

período de suspensão temporária do contrato de 

trabalho. Referido benefício será calculado com base no 

valor mensal do seguro-desemprego a que o empregado 

teria direito na hipótese de demissão e não alterará o 

valor da parcela ou impedirá a concessão do seguro na 

hipótese de dispensa futura, desde que cumpridos os 

requisitos legais usualmente exigidos. 

 

Já a redução proporcional da jornada de trabalho e do 

salário foi autorizada pelo prazo máximo de até 90 

(noventa) dias, respeitados os limites fixos de redução 

de 25%, 50% ou 70%, desde que preservado o valor do 

salário-hora do empregado, podendo ser pactuada por 

convenção ou acordo coletivo de trabalho ou até mesmo 

por acordo individual (conforme classificação do 

empregado). 
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Por outro lado, a suspensão temporária do contrato de 

trabalho foi autorizada pelo prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, sendo permitido o fracionamento em até 

dois períodos de 30 (trinta) dias. A suspensão também 

deverá ser pactuada por convenção ou acordo coletivo 

de trabalho ou, ainda, por acordo individual escrito 

(dependendo da classificação do empregado). Durante o 

período de suspensão, o empregado terá direito a todos 

os benefícios usualmente concedidos, sendo proibida a 

prestação de serviços. 

 

Especificamente em relação às empresas que auferiram, 

em 2019, receita bruta superior a R$ 4.800.000,00 

(quatro milhões e oitocentos mil reais), a suspensão 

temporária do contrato de trabalho dependerá de 

concessão de ajuda compensatória mensal de, no 

mínimo, 30% do valor do salário suspenso.  

 

Além disso, em contrapartida a eventual suspensão ou 

redução da jornada e dos salários, reconheceu-se 

período de estabilidade provisória do empregado, 

restando autorizada a conversão em indenização 

compensatória na hipótese de rescisão imotivada do 

contrato de trabalho. 

Por fim, considerando o potencial conflito da nova 

legislação com os princípios básicos do Direito do 

Trabalho, historicamente aplicados pelos Tribunais do 

Trabalho, é possível que, após a estabilização do 

contágio pelo COVID-19 no Brasil, eventuais acordos 

individuais e até mesmo coletivos sejam objeto de 

questionamentos perante a Justiça do Trabalho, o que 

merece especial cautela nos respectivos ajustes.   

 

Permanecemos à disposição para quaisquer 

esclarecimentos. 

 

 

Cordialmente, 
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Juliano Nicolau de Castro 

Juliana Bonilha de Toledo Costa 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Direito do Trabalho 
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*** O presente alerta possui intuito exclusivamente informativo, não contendo qualquer opinião, recomendação ou aconselhamento legal do Santos Bevilaqua Advogados 

a respeito do tema ora abordado. 
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