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Redução de Salários e Jornada. Suspensão dos 
Contratos de Trabalho. Benefício Emergencial

No dia 1º de abril, foi publicada a MP 936/20, que instituiu o Programa Emergencial 
de Manutenção do Emprego e da Renda e estabelece novas regras trabalhistas 
para enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente do combate à 
covid-19 (novo coronavírus).

Esse programa tem como objetivo preservar o emprego e a renda dos 
trabalhadores, garantir a continuidade das atividades das empresas e reduzir o 
impacto social que já são percebidos neste momento de crise.

Durante o estado de calamidade pública, fica autorizado aos empregadores 
a suspender os contratos de trabalho e a reduzir os salários com a redução 
proporcional da jornada. Em contrapartida, será concedida uma prestação mensal 
aos trabalhadores paga pelo Ministério da Economia.

Estas medidas se aplicam também aos contratos de trabalho de aprendizagem e 
de jornada parcial (artigo 15).

Para atingir os objetivos a que se propõe, a MP estabelece as seguintes medidas:

• A redução proporcional de jornada de trabalho e de salário;
• A suspensão temporária do contrato de trabalho;
• O pagamento de Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da 

Renda; e
• Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda.

Porém, com a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Enrique Ricardo 
Lewandowski, a redução salarial por acordo individual só terá efeito se validada por 
sindicatos de trabalhadores. Segundo o ministro, a não manifestação do sindicato, 
na forma e nos prazos estabelecidos na legislação trabalhista, representa anuência 
com o acordo individual.

Acordos individuais de redução de jornada de trabalho e de salário ou de 
suspensão temporária de contrato de trabalho previstos na MP 936/20 somente 
serão válidos se os sindicatos de trabalhadores forem notificados em até 10 
dias e se manifestarem sobre sua validade. Assim decidiu o ministro Ricardo 
Lewandowski, do STF, e ainda estabeleceu que a não manifestação do sindicato, 
na forma e nos prazos estabelecidos na legislação trabalhista, representa 
anuência com o acordo individual.

O pagamento do Benefício Emergencial será mensal, sendo que a empresa deverá 
informar o Ministério da Economia sobre a realização do acordo de redução ou 
suspensão no prazo de 10 dias da sua assinatura e a primeira parcela será paga em 
30 dias contados da celebração do acordo.
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O Benefício Emergencial terá como base de cálculo o seguro-desemprego a que 
o empregado teria direito, conforme tabela abaixo:

Cálculo das parcelas do seguro-desemprego

Salário Recebe Valor da parcela

até R$ 1.599,61 80% do salário até R$ 1.279,69

de R$ 1.599,62 a R$ 2.666,29
o que exceder R$ 1.599,61  

multiplicado por 0,5 e somado 
ao fixo de R$ 1.279,69

de R$ 1.279,70 a R$ 1.813,03

acima de R$ 2.666,29 fixo de R$ 1.813,03 fixo de R$ 1.813,03

*a parcela não pode ser inferior ao salário mínimo nacional (R$ 1.045,00) e o cálculo é realizado sobre a média dos últimos 3 salários

Para a suspensão do contrato de trabalho, o Benefício Emergencial terá valor 
mensal de 100% do seguro-desemprego a que o empregado teria direito se a 
empresa tiver faturamento em 2019 de até R$ 4.8 milhões, e de 70% do seguro-
desemprego se a empresa faturou mais do que R$ 4.8 milhões em 2019.

Não poderá receber o Benefício Emergencial o empregado que esteja ocupando 
cargo ou emprego público, cargo em comissão de livre nomeação e exoneração ou 
titular de mandato eletivo, nem o empregado que esteja em gozo de benefício de 
prestação continuada do Regime Geral da Previdência Social (como aposentados) 
ou do RPPS (exceto no caso de recebimento de pensão por morte ou auxílio-
acidente), de seguro-desemprego e da bolsa de qualificação profissional prevista 
na lei 7.998/90, custeada pelo FAT.

O recebimento do Benefício Emergencial não impede o recebimento nem altera 
o valor do seguro-desemprego a que o empregado venha a ter direito em caso de 
rescisão contratual sem justa causa.

1. REDUÇÃO PROPORCIONAL DE JORNADA DE TRABALHO E DE SALÁRIO

A MP prevê que enquanto durar o estado de calamidade pública a empresa e o 
funcionário poderão fazer um acordo individual para reduzir a jornada de trabalho 
e o salário por até 90 dias.

O acordo individual após a concessão da liminar do Ministro Levandowski, 
deverá ter a aprovação do Sindicato, e depois deverá ser escrito, encaminhado ao 
empregado com antecedência mínima de 2 dias corridos e a redução da jornada 
de trabalho e do salário poderá ocorrer nos seguintes percentuais:

25%
50%
70%
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Qualquer percentual diferente desses previstos na MP também deverá passar por 
negociação com o sindicato da categoria.

O valor do Benefício Emergencial em caso de redução de jornada de trabalho e de 
salário será calculado sobre o percentual de redução. Para melhor compreensão, 
apresentamos abaixo a tabela comparativa que demonstra os valores do Benefício 
Emergencial que poderão ser pagos:

Redução da jornada x Valor do Benefício Emergencial

Salário 25% 50% 70%

até R$ 1.599,61 até R$ 319,93 até R$ 659,85 até R$ 895,79

de R$ 1.599,62 a R$ 2.666,29 de R$ 319,93 a R$ 453,26 de R$ 659,85 a R$ 906,52 de R$ 895,80 a R$ 1.269,13

acima de R$ 2.666,29 fixo de R$ 453,26 fixo de R$ 906,52 fixo de R$ 1.269,13

EXEMPLOS:

Empregado com salário de R$ 5 mil (independentemente do faturamento da 
empresa em 2019):

a) com redução de jornada de 25%: salário passa a ser de R$ 3.750 e receberá 
Benefício Emergencial de R$ 453,26, resultando no total de R$ 4.203,26.
b) com redução de jornada de 50%: salário passa a ser de R$ 2.500 e receberá 
Benefício Emergencial de R$ 906,52, resultando no total de R$ 3.406,52. Essa 
redução deverá ser obrigatoriamente negociada com o sindicato.

IMPORTANTE!

É recomendado cautela na realização desse acordo individual para redução de 
jornada de trabalho e de salário, pois a CF dispõe que qualquer redução salarial 
(provisória ou definitiva) somente pode ocorrer mediante negociação com o 
sindicato da categoria. Assim, a realização de acordo individual para redução de 
salário, mesmo que temporária, implica em considerável risco trabalhista.

1.1 Redução salarial por acordo individual só terá efeito se validada por 
sindicatos de trabalhadores

A ação foi ajuizada pelo partido Rede Sustentabilidade contra dispositivos da MP 
936/20, que institui o “Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da 
Renda” e introduz medidas trabalhistas complementares para enfrentar o estado 
de calamidade pública decorrente da pandemia do novo coronavírus. Entre elas 
está a possibilidade de redução salarial e a suspensão de contratos de trabalho 
mediante acordo individual.
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CLÁUSULAS PÉTREAS
No exame preliminar da ação, o ministro salienta que a celebração de acordos 
individuais com essa finalidade sem a participação das entidades sindicais parece 
afrontar direitos e garantias individuais dos trabalhadores que são cláusulas pétreas 
da Constituição Federal. Ele destaca que o constituinte originário estabeleceu o 
princípio da irredutibilidade salarial em razão de seu caráter alimentar, autorizando 
sua flexibilização unicamente mediante negociação coletiva.

Segundo Lewandowski, a assimetria do poder de barganha que caracteriza as 
negociações entre empregador e empregado permite antever que disposições legais 
ou contratuais que venham a reduzir o equilíbrio entre as partes da relação de trabalho 
“certamente, resultarão em ofensa ao princípio da dignidade da pessoa e ao postulado 
da valorização do trabalho humano” (artigos 1º, incisos III e IV, e 170, caput, da Constituição). 
“Por isso, a norma impugnada, tal como posta, a princípio, não pode subsistir”.
 
CAUTELA
O ministro ressalta que, diante das graves proporções assumidas pela pandemia 
da covid-19, é necessário agir com cautela, visando resguardar os direitos dos 
trabalhadores e, ao mesmo tempo, evitar retrocessos. Sua decisão, assim, tem o 
propósito de promover a segurança jurídica de todos os envolvidos na negociação, 
“especialmente necessária nesta quadra histórica tão repleta de perplexidades”.
 
EFETIVIDADE
Para Lewandowski, o afastamento dos sindicatos das negociações, com o potencial 
de causar sensíveis prejuízos aos trabalhadores, contraria a lógica do Direito do 
Trabalho, que parte da premissa da desigualdade estrutural entre os dois polos da 
relação laboral. Ele explica que é necessário interpretar o texto da MP segundo a 
Constituição Federal para que seja dada um mínimo de efetividade à comunicação 
a ser feita ao sindicato na negociação e com sua aprovação.

2. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONTRATO DE TRABALHO

Durante o estado de calamidade pública o empregador e o empregado poderão 
fazer acordo individual para suspender o contrato de trabalho por até 60 dias, que 
poderão ser divididos em até 2 períodos de 30 dias.

O acordo individual deverá ser escrito e encaminhado ao empregado com 
antecedência mínima de 2 dias.

Enquanto houver a suspensão contratual, o empregado não poderá trabalhar para 
o empregador, mesmo por poucas horas por dia ou em home office, sob pena de 
a empresa ter que pagar o salário integral do período, além de multas.

Durante a suspensão contratual o empregado terá direito aos benefícios concedidos 
pelo empregador e poderá recolher para a Previdência Social como segurado facultativo.

As empresas que tiveram faturamento superior a R$ 4.8 milhões em 2019 somente 
poderão suspender o contrato de trabalho de seus empregados se pagarem uma ajuda 
compensatória mensal de 30% do salário do empregado enquanto durar a suspensão.
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EXEMPLOS:

1. Empregado com salário de R$ 5 mil, trabalhando em uma empresa cujo 
faturamento em 2019 foi de R$ 4 milhões: receberá Benefício Emergencial de 
R$ 1.813,03, com ajuda compensatória facultativa. Essa suspensão deverá ser 
obrigatoriamente ser negociada com o sindicato.

2. Empregado com salário de R$ 3.500 trabalhando em uma empresa cujo 
faturamento em 2019 foi de R$ 10 milhões: receberá Benefício Emergencial de R$ 
1.269,13 (70% do seguro-desemprego), com ajuda compensatória obrigatória de R$ 
1.050 (30% do salário), resultando no total de R$ 2.319,13. Essa suspensão deverá ser 
obrigatoriamente ser negociada com o sindicato.

2.2 REGRAS COMUNS À REDUÇÃO DE JORNADA E DE SALÁRIO E À SUSPENSÃO 
DO CONTRATO DE TRABALHO

Obrigatoriedade de negociação com sindicato - Com exceção daqueles que 
têm diploma de nível superior e recebem mais do que R$ 12.202,12, e daqueles 
empregados que terão redução de jornada de trabalho e de salário de 25%, haverá 
obrigação de acordo com o sindicato da categoria quando a empresa quiser fazer 
a redução de jornada de trabalho e de salário ou suspensão do contrato.

Ajuda compensatória mensal - A empresa poderá pagar uma ajuda compensatória 
mensal, que poderá ser acumulado com o Benefício Emergencial e terá seu 
valor definido no acordo individual com o empregado ou na negociação coletiva 
com o sindicato. As vantagens dessa ajuda compensatória mensal são que ela 
terá natureza indenizatória (não integra a base de cálculo para INSS, FGTS, IRPF 
do empregado), não integra o salário do empregado e poderá ser excluída no 
lucro líquido da empresa para fins de IR e CSLL das pessoas jurídicas tributadas 
pelo lucro real.

Proibição de dispensa sem justa causa - Os empregados que sofrerem redução 
de jornada e de salário ou que tiverem seu contrato de trabalho suspenso não 
poderão ser dispensados sem justa causa durante o período da redução ou da 
suspensão e, também, pelo mesmo período de redução ou suspensão quando a 
situação anterior for restabelecida. Se houver a dispensa sem justa causa nesse 
período, o empregado terá direito a indenização que poderá variar de 50 a 100% 
do salário a que teria direito. Essa garantia provisória de emprego não se aplica aos 
pedidos de demissão e às dispensas por justa causa.

Comunicação ao sindicato - Os acordos individuais deverão ser comunicados ao 
sindicato dos trabalhadores em até 10 dias após suas assinaturas.

3. COMENTÁRIOS SOBRE O PRAZO DA MP

A Medida Provisória tem vigência imediata e deverá ser aprovada pelo Congresso 
Nacional em 120 dias, caso contrário perderá a validade. Ela poderá sofrer 
modificações durante as discussões pelos parlamentares.
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Alguns pontos, notadamente o acordo individual para redução salarial, são 
questionáveis juridicamente e sua aplicação pelas empresas deverá ser avaliada 
caso a caso para reduzir os riscos trabalhistas.

4. RECOLHIMENTO DO FGTS 

De acordo com a MP 927/20, as empresas poderão recolher o FGTS em outro 
momento economicamente mais oportuno, nos limites expressados pelo referido 
texto legal. Assim, o adimplemento das competências de março, abril e maio de 
2020, além de postergado, poderá ser parcelado, sem a incidência de atualização, 
multa ou encargos legais.

O parcelamento poderá ocorrer em até 6 parcelas mensais, com vencimento 
no sétimo dia de cada mês, a contar de julho do corrente ano, e desde que o 
empregador declare as informações até 20 de junho.

A dilação poderá ser concedida aos empregadores, independentemente do 
número de empregados, ramo da atividade econômica ou natureza jurídica.

Os prazos prescricionais relativos às contribuições do FGTS ficam suspensos por 120 
dias contados da data de vigência da MP 927/20. É de bom alvitre asseverar que os 
parcelamentos de débito do FGTS em curso, com parcelas a vencer nos meses de 
março, abril e maio, não impedirão a emissão de certificado de regularidade do FGTS.

Durante o período de 180 dias, contados do início da vigência da MP, os prazos 
processuais para apresentação de defesa e recurso administrativos no âmbito de 
autos de infração trabalhistas e notificações de débito de FGTS ficam suspensos. 
Nesse mesmo período, os empregadores não sofrerão fiscalização e sanção dos 
auditores do trabalho, com relação ao recolhimento de contribuições ao FGTS, 
consoante arts. 28 e 31 da medida.

Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, a suspensão do recolhimento 
das contribuições ao FGTS deixa de ocorrer, e o empregador ficará obrigado 
ao recolhimento dos valores correspondentes, sem incidência da multa e dos 
encargos monetários. Além disso, será devido o depósito de 40% nos casos de 
despedida sem justa causa e de 20% nos casos de culpa recíproca.

Destaca-se que a MP não faz menção expressa à hipótese de multa do FGTS no 
patamar de 20% prevista pela rescisão contratual consensual (conforme artigo 
484-A, da CLT). Todavia, por interpretação analógica e sistemática da legislação 
trabalhista, não há impedimento algum para que isso ocorra.

O artigo 19 da MP 927, que determina a suspensão da elegibilidade do recolhimento 
do FGTS, apresenta uma moratória tributária, conforme previsão do artigo 151, I, 
do CTN, pois há prorrogação do prazo para pagamento da dívida, concedida pelo 
credor ao devedor.

Em uma breve síntese, devemos fazer o lançamento no sistema, porém o 
pagamento do FGTS está suspenso.
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5. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS 

A portaria 139/20 que prorroga os prazos para recolhimento de tributos Federais 
de março a abril, como medida de enfrentamento da pandemia do coronavírus.

De acordo com a portaria, a decisão afeta as contribuições devidas pelas empresas 
e pelo empregador doméstico relativas às competências de março e abril de 2020. 
Os tributos devem ser pagos no prazo de vencimento das contribuições devidas 
nas competências julho e setembro de 2020, respectivamente.
 
Veja a íntegra da portaria:
 
PORTARIA Nº 139, DE 3 DE ABRIL DE 2020
 
Prorroga o prazo para o recolhimento de tributos federais, na situação que 
especifica em decorrência da pandemia relacionada ao Coronavírus.
 
O MINISTRO DE ESTADO DA ECONOMIA, no uso da atribuição que lhe confere o 
inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o disposto 
no art. 66 da Lei nº 7.450, de 23 de dezembro de 1985, na Lei nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020, na Portaria MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, e no Decreto 
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, resolve:
 
Art. 1º As contribuições previdenciárias de que trata o art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de 
julho de 1991, devidas pelas empresas a que se refere o inciso I do caput e o parágrafo 
único do art. 15 da Lei nº 8.212, de 1991, e a contribuição de que trata o art. 24 da 
Lei nº 8.212, de 1991, devida pelo empregador doméstico, relativas às competências 
março e abril de 2020, deverão ser pagas no prazo de vencimento das contribuições 
devidas nas competências julho e setembro de 2020, respectivamente.
 
Art. 2º Os prazos de recolhimento da Contribuição para o PIS/PASEP e da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS de que 
tratam o art. 18 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, o art. 
10 da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o art. 11 da Lei nº 10.833, de 29 
de dezembro de 2003, relativas às competências março e abril de 2020, ficam 
postergadas para os prazos de vencimento dessas contribuições devidas nas 
competências julho e setembro de 2020, respectivamente.
 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial 
da União.

PAULO GUEDES


