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QUAIS PERGUNTAS
RESPONDEMOS:

QUAIS SÃO AS MEDIDAS ADOTADAS PELO GOVERNO NA MEDIDA
PROVISÓRIA 936/2020?

COMO POSSO REALIZAR A REDUÇÃO DE JORNADA?

QUAL SERÁ O VALOR RECEBIDO PELO MEU EMPREGADO?

QUANTO EU TEREI QUE PAGAR PARA MEU EMPREGADO?

POR QUANTO TEMPO POSSO REDUZIR A JORNADA E SALÁRIO?

POR QUANTO TEMPO POSSO SUSPENDER O TRABALHO?

O GOVERNO PAGARÁ 100% DO SALÁRIO?

COMO CALCULAR O SEGURO-DESEMPREGO?

DEVO INFORMAR O ACORDO PARA QUAIS ÓRGÃOS? 

O SINDICATO TERÁ QUE PARTICIPAR DE TODOS ACORDOS?

MINHA EMPRESA OBTEVE RECEITA BRUTA MAIOR DO QUE R$ 4.8
MILHÕES, O QUE DEVO FAZER?

OS BENEFÍCIOS DEVERÃO SER PAGOS?
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Este programa terá aplicação somente enquanto

perdurar o estado de calamidade pública, conforme

vigência do DECRETO Nº 06/2020, e terá os seguintes

objetivos:

 

MEDIDAS PROPOSTAS
PELO PROGRAMAO QUE O GOVERNO PROPÕE COM A

EDIÇÃO DESTA MEDIDA
PROVISÓRIA?
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Preservação do emprego e renda;

Reduzir os danos na economia com a garantia de

continuidade de empregos e de empresas;

Redução do impacto social ao evitar mais de 12 milhões de

desempregados, que seria decorrente do estado de

calamidade pública.

E QUAIS  FORAM AS PROPOSTAS?
Autorização legal para redução proporcional de

jornada e salário por acordo individual;

Suspensão temporária do contrato de trabalho;

Contraprestação governamental para os

empregados que tiverem a redução ou

suspensão dos contratos;

Autorização de realização de acordos e

convenções coletivas de forma remota para

sindicatos.



A MEDIDA PROVISÓRIA autoriza que as empresas reduzam a

jornada de trabalho em 25%, 50% ou 75%, por até no máximo

3 meses, respeitando-se o salário-hora.

O Governo arcará com uma porcentagem do salário-

desemprego que o trabalhador faria jus, equivalente ao

percentual da redução proposta pelo empregador.

Segundo a MP 936/2020, o Governo arcará com o valor proporcional ao

que o empregado teria direito com base na Lei do Seguro-Desemprego.

Para os empregados que possuem salário SUPERIOR a R$ 3.135,01 e inferior

a R$ 12.202,00, a redução de jornada/salário POR ACORDO INDIVIDUAL poderá

ser de somente 25%. Qualquer redução superior a este valor deverá ser por

meio de Acordo Coletivo. Empregados com salários superiores a R$ 12.202,00 (e

com nível superior, poderão realizar o acordo individual para qualquer

porcentagem.

VAMOS À PRÁTICA

1.  REDUÇÃO PROPORCIONAL DE JORNADA DE
TRABALHO E  SALÁRIO
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2.  CÁLCULO:  COMO SABER QUAL É  O VALOR QUE O
EMPREGADO TERÁ DIREITO?

OBSERVAÇÃO:

SIMULAÇÃO DE EMPREGADO
COM SALÁRIO DE R$ 2 .500,00:

A LEI  REALIZA O

CÁLCULO COM
BASE NA MÉDIA

DOS ÚLTIMOS 3
SALÁRIOS DO
EMPREGADO

A redução será de 70% da

jornada. Portanto, a empresa

arca com 30% do salário.

EMPRESA PAGARÁ:
 R$ 750,00

A redução será de 70% da

jornada. Portanto, a empresa

arca com 30% do salário.

GOVERNO PAGARÁ:
 R$ 1 .210,91

A redução será de 70% da

jornada. Portanto, a empresa

arca com 30% do salário.

EMPREGADO RECBERÁ:
 R$ 1 .960,91

OBS. :  VER IF ICAR NA PÁG.  05  A  TABELA DE
FAIXA SALARIAL DO SEGURO-DESEMPREGO



A suspensão temporária do contrato de trabalho poderá ser

de ATÉ 60 (sessenta) dias, podendo ser fracionado em dois

períodos de 30 (trinta) dias.

O trabalhador que tiver o contrato de trabalho suspenso com

base na MP/936, o Governo arcará com a parcela integral do

seguro-desemprego (de R$ 1.045,00 a R$ 1.813,03.

Como mencionado acima, o Governo arcará com o valor que o trabalhador

teria direito com base na Lei do Seguro-Desemprego. Abaixo, colocaremos

as regras para o cálculo da remuneração, lembrando que a base de cálculo

é a média dos últimos 3 meses de salário do empregado:

O empregado não poderá prestar NENHUM tipo de serviço à empresa, mesmo

que seja parcial ou home office;

EMPRESAS COM FATURAMENTO BRUTO SUPERIOR A R$ 4.8 MILHÕES EM

2019 somente poderão suspender o contrato de trabalho de seus empregados

mediante o pagamento de ajuda compensatória de 30% do salário do

empregado.

VAMOS À PRÁTICA

3.  SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONTRATO DE
TRABALHO
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4.  CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DO EMPREGADO NA SUSPENSÃO

OBSERVAÇÕES:

SUSPENSÃO

Faixa salarial de até R$ 1.599,61: Multiplica-se salário médio por 0.8 =

(80%);

De R$ 1.599,61  até 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: A parcela será sempre de R$ 1.813,03.



REGRAS
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5.  REGRAS NECESSÁRIAS PARA
VALIDAR OS ACORDOS

Os acordos individuais deverão ser FORMALIZADOS e

assinados pelo empregado com 48hrs de

antecedência;

A empresa deverá informar o MINISTÉRIO DA ECONOMIA, especificamente para a Secretaria

do Trabalho do Governo Federal, em até 10 (dez) dias após a assinatura do acordo;

É necessário que a empresa comunique os acordos ao sindicato de classe;

O Empregador não precisará recolher o INSS e FGTS durante a SUSPENSÃO;

O pagamento ocorrerá em 30 (trinta) dias a contar da assinatura do acordo;

Os acordos somente terão validade durante a permanência do Estado de Calamidade Pública;

ESTABILIDADE: o trabalhador que aceitar o acordo terá estabilidade de emprego durante o

período em que durar a redução/suspensão;

O benefícios do empregado deverão ser mantidos durante a suspensão/redução de jornada;

Redução de jornada: prazo máximo de 90 dias;

Suspensão do contrato de trabalho: prazo máximo de 60 dias.

6.  PONDERAÇÕES IMPORTANTES

Sempre peça para o seu advogado preparar o ACORDO POR ESCRITO com os empregados, a

fim de atender todos os requisitos da Lei e da Medida Provisória;

É importante repetir: o Governo não pagará a porcentagem TOTAL do salário, mas sim o

equivalente ao que o empregado teria direito ao seguro-desemprego.

O Ministério da Economia ainda não regulamentou como realizar a comunicação para ele.

Fiquem de olho em nossos materiais.

Se o empregador já concedeu férias coletivas, é muito importante que espere o prazo das férias

terminar para aderir às regras da MP 936/2020:

Aqui, discute-se a possibilidade de o empregado e empregador realizar acordo BILATERAL

para cancelar as férias e na sequência aderir a redução/suspensão. Entendemos que há um

enorme risco e no futuro o empregado poderá alegar que foi coagido a aceitar essa situação,

ficando a decisão nas mãos do juiz que analisará o caso.

É extremamente importante que a empresa fique de olho nos movimentos sindicais, pois eles

poderão editar acordos e convenções coletivas com benefícios maiores ao empregado e, no

futuro, isso poderá ser pleiteado na justiça.




