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Em atenção ao volume de informações, por vezes desencontradas, o 

escritório Costa & Koenig Advogados Associados esclarece, por 

meio de perguntas e respostas, as principais questões empresariais 

envolvendo as alterações legislativas decorrentes da pandemia de 

Coronavírus (COVID-19) e coloca-se à disposição para 

esclarecimento por meio dos e-mails pessoais disponíveis e pelo: 

   

contato@costaekoenig.com.br 

 

MP da Redução de Salário e Suspensão do Contrato de 

Trabalho (MP 936) 

 

1. O que é? 

A empresa poderá combinar com seus funcionários uma redução na 

jornada e no salário de até 70% ou suspender os contratos de trabalho. 

O governo federal irá pagar o percentual de redução com base no valor 

do seguro desemprego, independente do tempo de trabalho na empresa 

do empregado. 

2. Como pode ser feito? 

Por acordo individual entre empregador e empregado, com dois dias de 

antecedência da data de início da redução ou da suspensão. 
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Redução da jornada de trabalho e salário 

 

3. Até quando vale esse acordo se eu aderir? 

Valerá em três hipóteses: 

1. No prazo de dois dias corridos após terminar o estado de 

calamidade pública decretada pelo Governo; 

2. Na data estabelecida no acordo individual; ou,  

3. Na data de comunicação do empregador ao funcionário sobre a 

decisão de antecipar o fim do período de redução. 

4. De quanto poderá ser a redução da jornada e do 

salário por acordo individual? 

Redução de 

salário/jornada 
Aplicável a 

25% 
Todos os funcionários, independente do salário 

recebido. 

50% 

Salário inferior a R$ 3.135,00 (três salários mínimos) 

OU  

Salário superior a R$ 12.202,12 (equivalente a dois 

tetos da Previdência). 

70% 

Salário inferior a R$ 3.135,00 (três salários mínimos) 

OU  

Salário superior a R$ 12.202,12 (equivalente a dois 

tetos da Previdência). 

Para os empregados com salário superior a R$ 3.135 (três 
salários mínimos) e inferior a dois tetos da previdência, os acordos 

deverão ser feitos por meio de convenção ou acordo coletivo de 
trabalho. 
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5. O Governo Federal vai complementar o valor da 

redução salarial? 

Sim. O empregado que tiver ajustado a redução do salário receberá 

benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, que é 

calculado com base no valor do seguro-desemprego. Por exemplo: se a 

redução for de 25%, o empregado terá 25% do valor que receberia como 

seguro-desemprego com a primeira parcela paga pelo Governo no prazo 

de 30 dias contado da data de comunicação do acordo ao Sistema do 

Governo. 

6. Se a empresa descumprir com os requisitos previstos 

na Medida Provisória como, por exemplo, deixar de 

prestar as informações ao Sistema do Governo? 

Ficará responsável pelo pagamento da remuneração no valor anterior à 

redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária 

do contrato de trabalho do empregado, inclusive dos respectivos 

encargos sociais, até a que informação seja prestada 

7. Há alguma espécie de estabilidade? 

Sim. Os empregados terão garantia no emprego durante o período em 

que a empresa usar o mecanismo e após o restabelecimento da jornada 

por um tempo igual ao que durou a redução. 

A dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período de garantia 

provisória no emprego sujeitará o empregador ao pagamento de 

indenização, além das parcelas rescisórias previstas em lei. Isso não se 

aplica, claro, se o trabalhador pedir demissão ou se a dispensa for por 

justa causa.   
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Por exemplo: se a redução for de 30 dias, o empregado tem garantia por 

esse período e mais 30 dias após o retorno. Se for 60 dias, ficará 

suspenso pelo período e depois que voltar ao trabalho terá outros 60 dias 

de estabilidade. 

A dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período de garantia 

provisória no emprego sujeitará o empregador ao pagamento de 

indenização, além das parcelas rescisórias previstas em lei. 

 

Suspensão contrato de trabalho 

 

8. Por quanto tempo poderá ser suspenso o contrato de 

trabalho? 

Por até 60 dias, que pode ser divididos em dois períodos de 30 dias. 

Assim como nos casos de redução de jornada e salário, o contrato de 

trabalho será restabelecido no prazo de dois dias corridos contados da 

cessação do estado de calamidade pública, da data estabelecida no 

acordo individual como termo de encerramento ou da data de 

comunicação do empregador que informe ao empregado sobre a sua 

decisão de antecipar o fim do período de suspensão. 

Nesse período é proibido o trabalho, mesmo que parcial ou por qualquer 

meio (WhatsApp, E-mail...), sob pena de invalidade do acordo. 
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9. O salário e benefícios ficam suspensos? 

O salário sim mas os benefícios não. Os salários deixam de ser pagos, 

mas deverão ser mantidos os benefícios concedidos aos empregados. O 

empregado fica autorizado a recolher para o Regime Geral de Previdência 

Social durante a suspensão na qualidade de segurado facultativo. 

10. O Governo Federal vai assumir os salários nesse 

período? 

 

11. Os empregados terão alguma estabilidade? 

Os empregados terão garantia no emprego durante a suspensão do 

contrato e por período idêntico. A dispensa sem justa causa do 

trabalhador durante o período de garantia provisória no emprego gera ao 

empregador a obrigação de pagar as verbas rescisórias e mais uma 

indenização no valor de 100% do salário a que o empregado teria direito 

no período. A regra não se aplica à demissão solicitada pelo empregado 

ou por justa causa. 

 

 

Faturamento da 

empresa 
Quem paga será 

Quanto do seguro-

desemprego ao 
empregado 

até R$ 4,8 milhões de 
receita bruta anual 

O Governo 100% 

mais de R$ 4,8 milhões 
de receita bruta anual 

O Governo e 
empresa 

70% o Governo 
30% a empresa 
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12. As empresas devem comunicar esses acordos aos 

sindicatos? 

Sim. Inclusive os individuais de redução de jornada e de suspensão. O 

prazo é de 10 dias corridos, contados da data do acordo firmado, sob 

pena de nulidade total do acordo. 

 

O escritório Costa & Koenig Advogados Associados reforça a 

necessidade de que a tomada de decisão passa, essencialmente, pela 

análise detalhada de uma assessoria jurídica especializada, a qual 

indicará os riscos e a melhor alternativa para cada situação. 

 

Para saber mais entre em contato: 

 

contato@costaekoenig.com.br 

 

 

 

Costa & Koenig Advogados Associados 

OAB/RS 4.407. 
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