
 

Avenida Getúlio Vargas – 671 – 10º Andar – Savassi – Belo Horizonte/MG – CEP: 30.112-021  
Avenida Treze de Maio – 13 – Gr. 1303 – Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20.031-901 
Avenida Paulista – 1.009 – Conjunto 208 – Bela Vista – São Paulo/SP – CEP: 01.311-100 

Telefone: (31) 2536-7450 – www.agq.adv.br – E-mail: sac@agq.adv.br 
1 

 

MP 936 

 

Medidas trabalhistas complementares (para enfrentamento da crise) em razão da 
calamidade pública e da emergência da saúde pública  

PROGRAMA EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO DO EMPREGO E DA RENDA  

Vigência a partir de 01 de abril durante o estado de calamidade pública 

MINISTÉRIO DA ECONOMIA (ME) editará normas regulamentares e 
complementares. 

 

MEDIDAS: 

1- Pagamento do BENEFÍCIO EMERGENCIAL DE PRESERVAÇÃO DO 
EMPREGO E RENDA 

2- Redução proporcional de jornada e dos salários  

3- Suspensão temporária do contrato de trabalho 

Aplicável apenas às empresas privadas (não a empresas públicas ou de economia 
mista) 

 

BENEFÍCIO EMERGENCIAL DE PRESERVAÇÃO DO EMPREGO E DA RENDA 
(BEPER), custeado pela União, será pago nos seguintes eventos: 

1- redução proporcional de jornada e salário 

2-  de suspensão temporária do contrato de trabalho. 

O BEPER será de prestação mensal devido a partir do evento, observado o seguinte: 

1- Empregador deverá informar ao ME o evento no prazo de 10 dias da 
celebração do acordo 

2- 1ª parcela será paga no prazo de 30 dias da celebração do acordo 

3- O BEPER será devido enquanto durar o evento acordado 

A falta de informação no prazo pelo Empregador enseja o pagamento por si da 
remuneração no valor anterior ao evento e encargos sociais. 
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O BEPER somente será pago a partir da informação correta pelo Empregador e a 
contar desta data sucessivamente. 

Ato do ME disciplinará a forma de transmissão das informações e comunicações 
pelo empregador e de concessão e pagamento do BEPER. 

O BEPER será operacionalizado e pago pelo ME 

O recebimento do BEPER não impede a concessão futura do seguro desemprego, 
nem irá alterar o valor de seguro desemprego a que o empregado vier a ter direito. 

Pagamento irregular (indevido ou acima do devido) ensejará inscrição na dívida ativa. 

Valor do BEPER: 

Base de cálculo será o valor mensal do seguro desemprego a que teria direito o 
empregado: 

até R$ 1.599,61: multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) 

De R$ 1.599,62 a R$ 2.666,29: o que exceder R$ 1.599,61 será multiplicado por 0,5 
(50%) e somado a R$ 1.279,69. 

Acima de R$ 2.666,29: a parcela será de R$ 1.813,03. 

 

1 – redução de jornada e de salário = aplica-se sobre a base de cálculo o percentual 
de redução 

2 – suspensão temporária do contrato de trabalho = 100% do que teria direito o 
empregado de seguro desemprego 

2.1 – Exceção = 70% do que teria direito o empregado de seguro desemprego + 
30% do salário do empregado pago pela empresa que tiver auferido R$4.800.000,00 
de receita em 2019. Empregador mantem pagamento de 30% do salário normal do 
empregado. 

O direito ao BEPER não demanda nenhum requisito específico do seguro 
desemprego como tempo de trabalho, e número de salários percebidos. 

O BEPER não será pago a: 

1 – Empregado em emprego público, cargo público em comissão ou mandato eletivo. 

2 – Empregado que perceba benefício da Previdência Social, exceto pensão por 
morte ou auxílio acidente. 

3 – Trabalhador que receba seguro desemprego 



 

Avenida Getúlio Vargas – 671 – 10º Andar – Savassi – Belo Horizonte/MG – CEP: 30.112-021  
Avenida Treze de Maio – 13 – Gr. 1303 – Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20.031-901 
Avenida Paulista – 1.009 – Conjunto 208 – Bela Vista – São Paulo/SP – CEP: 01.311-100 

Telefone: (31) 2536-7450 – www.agq.adv.br – E-mail: sac@agq.adv.br 
3 

4 – Empregado que receba bolsa qualificação do programa de qualificação e 
recolocação profissional do ME (Secretaria da Previdência Social e do Trabalho) 

Obs: empregado com mais de um vínculo poderá receber cumulativamente o 
BEPER. 

O BEPER será sempre arredondado em caso de valores decimais. 

 

REDUÇÃO PROPORCIONAL DE JORNADA E DE SALÁRIO 

Requisitos: 

1- Limite de 90 dias durante o período de calamidade pública 

2- Preservação do salário hora pelo empregador 

3- Acordo individual encaminhado pelo empregador ao empregado com 
antecedência mínima de 2 dias 

4- Redução deverá observar os percentuais de 25%, 50% ou 70%, 
necessariamente. 

Jornada e salário serão restabelecidos no prazo de 2 dias da: 

1- Cessação do estado de calamidade pública 

2- Data ajustada no acordo individual 

3- Data que o empregador comunicar ao empregado sua decisão de antecipar o 
fim do período acordado. 

 

SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 

Requisitos: 

1- Limite de 60 dias durante a calamidade pública podendo ser fracionado em 2 
períodos de até 30 dias. 

2- Acordo individual encaminhado pelo empregador ao empregado com 
antecedência mínima de 2 dias. 

Garantias: 

1- Recebimento dos benefícios concedidos pelo empregador. - Benefícios legais, 
como vale transporte, não. Benefícios de normas coletivas também não. Entretanto, 
interpretação contrária pode vir a prevalecer 
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2- Recolhimento ao INSS como segurado facultativo. 

Contrato de trabalho será restabelecido no prazo de 2 dias da: 

1- Cessação do estado de calamidade pública 

2- Data ajustada no acordo individual 

3- Data que o empregador comunicar ao empregado sua decisão de antecipar o 
fim do período acordado. 

Penalidades em caso de manutenção de qualquer tipo de trabalho relativo ao 
empregado com contrato suspenso: 

1- Pagamento imediato da remuneração com encargos sociais de todo o período. 

2- Penalidades administrativas da legislação trabalhista 

3- Sanções prevista em Convenção ou Acordo Coletivo 

 

= Suspensão e redução podem ser utilizados conjuntamente, desde que no limite 
máximo de 90 dias, sendo o prazo de suspensão máximo de 60 dias. 

 

AJUDA COMPENSATÓRIA 

O BEPER poderá ser cumulado com ajuda compensatória do empregador no caso 
de redução ou suspensão, observado o seguinte: 

1- Valor deverá ser definido no acordo individual ou na negociação coletiva 

2- Terá natureza indenizatória 

3- Não integrará a base de cálculo do Imposto de Renda 

4- Não será objeto de encargos sociais sobre a folha de salários. 

5- Não será base de cálculo de FGTS 

6- Poderá ser excluído do lucro líquido do IR e da Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido das empresas tributadas pelo lucro real. 

 

GARANTIA PROVISÓRIA DE EMPREGO 

Nas duas hipóteses – redução de jornada e salário e suspensão – da seguinte forma: 
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1- Durante o período acordado 

2- Após o restabelecimento da jornada normal ou do contrato de trabalho pelo 
período correspondente acordado de redução ou suspensão 

Penalidades pelo descumprimento da garantia de emprego, além da rescisão 
contratual: 

1- 50% do salário a que o empregado teria direito no período de garantia 
provisória de emprego na hipótese de redução de jornada e de salário de 25% a 
49,9% 

2- 75% do salário a que o empregado teria direito no período de garantia 
provisória de emprego na hipótese de redução de jornada e de salário de 50% a 
69,9% 

3- 100% do salário a que o empregado teria direito no período de garantia 
provisória de emprego na hipótese de redução de jornada e de salário de superior a 
70% ou em caso de suspensão do contrato de trabalho 

Obs: ressalvada as hipóteses de pedido de demissão ou de justa causa. 

 

NEGOCIAÇÃO COLETIVA 

A redução de jornada e de salário ou a suspensão poderão ser celebradas por meio 
de Acordo Coletivo ou Convenção Coletiva. 

A negociação coletiva poderá prever percentuais diferentes dos de 25%, 50% ou 
75%, mas observado o seguinte: 

1- Sem percepção do BEPER para redução de jornada e de salário inferior a 
25% 

2- BEPER de 25% para a redução de jornada e salário de 25% a 49,9% 

3- BEPER de 50% para a redução de jornada e salário de 50% a 69,9% 

4- BEPER de 70% para a redução de jornada e salário superior a 70% 

 

As CCTs e os ACTs em vigência poderão ser renegociados para adequação dos 
seus termos até dia 14 de abril - faculdade para evitar interpretações dúbias 

 

OBRIGATÓRIA A NEGOCIAÇÃO COLETIVA PARA:  
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1- EMPREGADOS QUE PERCEBAM ENTRE R$3.135,00 e R$12.202,12 

2- EMPREGADOS SEM DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR e com remuneração 
acima de R$12.202,12 

Ajuste individual de empregado com diploma de curso superior e remuneração 
superior a R$12.202,12 já autorizado pela nossa legislação, ainda que com 
discussão de constitucionalidade (art. 7º, inciso VI, da CF. 

OBS: A REDUÇÃO DE JORNADA E SALÁRIO ATÉ 25% PODERÁ SER 
ACORDADA POR ACORDO INDIVIDUAL PARA QUALQUER EMPREGADO. 

 

INCISO VI, DO ARTIGO 7º, DA CF PREVÊ A IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO 
SALARIAL, SALVO NEGOCIAÇÃO COLETIVA. ASSIM, EM TESE, O EMPREGADO 
NÃO PODERÁ TER PERDA SALARIAL, SOB PENA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DO ATO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. 

 

A ALTERNATIVA VIÁVEL É A AJUDA COMPENSATÓRIA COMO COMPLEMENTO 

 

Os acordos individuais deverão ser comunicados pelo empregador ao sindicato 
laboral no prazo de 10 dias corridos de sua celebração. 

 

QUESTÕES GERAIS: 

- Deverão ser mantidas as atividades essenciais em qualquer hipótese: 

- Descumprimento dos termos da medida implicam em multa de 400 a 40.000 BTN 
(1,7173 o BTN), segundo a natureza da infração, sua extensão e intenção do infrator, 
a serem aplicadas em dobro, no caso de reincidência, oposição à fiscalização ou 
desacato à autoridade. 

- Fiscalização do trabalho não precisará adotar o critério da dupla visita ou de 
orientação para fiscalização desta norma e aplicação de medidas e penalidades 
administrativas. 

- Esta medida se aplica aos contratos de aprendizagem e de jornada parcial. 

- No caso de suspensão para qualificação (artigo 476-A) – mediante necessária 
autorização por negociação coletiva – o programa ou curso poderá ser 
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oferecido exclusivamente pelo empregador e de forma virtual com prazo 
mínimo de 1 mês e máximo de 3 meses (artigo 476-A fala em 2 a 5 meses). 

- Os requisitos formais da legislação trabalhista poderão ser cumpridos por meios 
eletrônicos, inclusive para procedimentos de negociação coletiva que terão os 
prazos legais reduzidos pela metade. 

- Intermitentes terão direito a benefício emergencial mensal de R$600,00 por 3 
meses a partir de maio e não poderá ser cumulado ainda que tenha mais de um 
contrato intermitente, nem poderá ser cumulado com outro auxílio emergencial.  

 

- Por fim a MP faz uma ressalva de que a MP 927 que flexibilizou prazos para 
exames médicos e treinamentos obrigatórios não permite descumprimento de 
normas de segurança e saúde do trabalho. Não altera a MP 927 

 

A MP não exclui contratos especiais como de doméstica e rurícola, mas não faz 
menção a contratos de estágios. 


