
Em razão do Estado de Calamidade aprovado pelo Senado Federal, conforme Decreto 
Legislativo nº 6/2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional de que 
trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, ambos decorrentes da Pandemia (COVID-19), 
as medidas de contenção e tratamento da doença trazem grandes consequências para as 
relações de trabalho.

Neste sentido, objetivando a preservação do emprego e da renda diante da necessidade de 
isolamento social pelo Coronavírus, foi editada a Medida Provisória nº 936/2020, 
complementando a Medida Provisória nº 927/2020, publicada anteriormente, dispondo sobre 
as medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública.

As medidas previstas pela MP 936/2020 serão aplicadas enquanto perdurar o estado de 
calamidade e, nos termos do seu art. 2º, possuem os seguintes objetivos:

• preservar o emprego e a renda;
• garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais;
• reduzir o impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade pública 
e de emergência de saúde pública.

Assim, a fim de evitar demissões em massa, algumas medidas foram instituídas pelo PEMER 
(Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda), conforme a seguir:

Inicialmente, esclarecemos que o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da 
Renda trata-se de uma compensação mensal disponibilizada pelo Ministério da Economia ao 
empregado decorrente da redução de jornada de trabalho e de salário e/ou da suspensão 
temporária de contrato de trabalho de que trata a Medida Provisória.

Ressalta-se que o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda será 
custeado com recursos da União e utilizará como base de cálculo o seguro desemprego.

• o pagamento de Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda;
• a redução proporcional de jornada de trabalho e de salários; e
• a suspensão temporária do contrato de trabalho;
• garantia de emprego durante a redução salarial ou suspensão do contrato de trabalho.
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• Preservação do valor do salário-hora de trabalho;
• Prazo Máximo: 90 dias;
• Pactuação por acordo individual escrito entre empregador e empregado, devendo a 
proposta ser encaminhada ao empregado com antecedência mínima de dois dias 
corridos;
• Estabilidade provisória no emprego durante o período de redução e após o 
restabelecimento da jornada por período equivalente ao da redução.

• Prazo Máximo: 60 dias;
• Suspensão do contrato de trabalho será pactuada por acordo individual escrito entre 
empregador e empregado, devendo a proposta ser encaminhada ao empregado com 
antecedência mínima de dois dias corridos;
• Os benefícios pagos aos empregados serão mantidos;
• O empregado não pode permanecer trabalhando para o empregador, ainda que 
parcialmente, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância;
• Estabilidade provisória no emprego durante o período de suspensão e após o 
restabelecimento da jornada por período equivalente ao da suspensão.

Entretanto, antes de aprofundar no tema, importante esclarecer sobre os valores pagos a título 
de Seguro Desemprego, conforme tabela atual, vejamos:

Nota-se que, conforme tabela acima, a complementação paga ao empregado pelo Governo 
não poderá ultrapassar o valor total de R$ 1.813,03, independentemente do valor recebido a 
título de salário.

* Além de receber mais de dois tetos do RGPS é preciso ter curso superior

DA REDUÇÃO PROPORCIONAL DE JORNADA DE TRABALHO E DE SALÁRIO:

DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONTRATO DE TRABALHO:

Requisitos:

Requisitos:

FAIXAS DE SALÁRIO MÉDIO

Até R$ 1.599,61 80% do Salário Médio

De R$ 1.599,62 até R$ 2.666,29 O que exceder R$ 1.599,61 multiplica-se
 por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 1.279,69

Acima de R$ 2.666,29 Valor fixo de R$ 1.813,03

VALOR DO SEGURO DESEMPREGO

TABELA SEGURO DESEMPREGO 2020

25%

50%

70%

25% do Seguro Desemprego

50% do Seguro Desemprego

70% do Seguro Desemprego

Todos os empregados Todos os empregados

Todos os empregados

Todos os empregados

REDUÇÃO VALOR DO BENEFÍCIO
EMERGENCIAL

ACORDO INDIVIDUAL ACORDO COLETIVO

Empregados que recebem até 
3 salários mínimos 

(R$ 3.135,00) ou mais de 2 tetos 
do RGPBS (R$ 12.202,12)*

Empregados que recebem até 
3 salários mínimos (R$ 

3.135,00) ou mais de 2 tetos do 
RGPBS (R$ 12.202,12)*



* Além de receber mais de dois tetos do RGPS é preciso ter curso superior

QUESTIONAMENTOS:

Sim. A MP 936/2020 não cita nenhuma restrição neste sentido. Inclusive, em seu art. 3º, 
mais precisamente, nos incisos II e III, ao trazer as possibilidades de medidas a serem 
adotadas pela empresa, utiliza-se da conjunção “e” e não “ou”. Ou seja, nada impede que 
uma parte dos funcionários tenha sua jornada e salários reduzidos e outros tenham os 
contratos suspensos.

01- A empresa poderá reduzir salário e jornada de trabalho e suspender contratos de 
trabalho, simultaneamente? 

Sim. A empresa apenas deverá ter cuidado com tal medida, evitando a discriminação dos 
funcionários, pois é seu dever trata-los igualmente.

02- Em relação à redução de jornada e salário, o empregador poderá utilizar 
percentuais diferenciados para setores/filiais diversas?

Sim. A MP não exclui essa possibilidade. Entretanto, deverá levar em consideração a 
limitação quanto ao prazo máximo das medidas.

03- Os mesmos empregados poderão utilizar-se das duas medidas, sucessivamente?

Depende. Nos casos permitidos através do acordo individual, deverá ocorrer na forma 
escrita e com concordância do empregado. 
Ressalta-se que o Sindicato deverá ser comunicado no prazo de 10 dias a fim de fiscalizar 
se o acordo individual está sendo cumprido.

04- Será necessário a anuência do empregado na adoção das medidas da PEMER?

Não. Nos termos do art. 7º da MP, através do acordo individual apenas poderá ser utilizado 
os percentuais previstos (25%, 50% e 70%).

05- Os percentuais referentes a redução salarial e da jornada de trabalho poderão ser 
ajustados através de acordo individual?

Não. Não tem direito quem recebe qualquer benefício de prestação continuada do Regime 
Geral de Previdência Social ou dos Regimes Próprios de Previdência Social ou em gozo do 
seguro desemprego, salvo a pensão por morte e o auxílio-acidente;

06- Os aposentados que continuam trabalhando poderão ser beneficiados pelo 
PEMER?

Até R$ 4,8 milhões

Mais de R$ 4,8 milhões

Não Obrigatória
Empregados que recebem até 3 

salários mínimos (R$ 3.135,00) ou mais 
de 2 tetos do RGPBS (R$ 12.202,12)*

100% do Seguro 
Desemprego

70% do Seguro 
Desemprego

Todos os 
empregados

Todos os 
empregados

Empregados que recebem até 3 
salários mínimos (R$ 3.135,00) ou mais 

de 2 tetos do RGPBS (R$ 12.202,12)*

Obrigatório 30% do 
salário do empregado

RECEITA 
BRUTA 

ANUAL DA 
EMPRESA

AJUDA 
COMPENSATÓRIA 

MENSAL DO 
EMPREGADOR

VALOR DO 
BENEFÍCIO 

EMERGENCIAL
ACORDO INDIVIDUAL ACORDO 

COLETIVO



Não. Inclusive, as obrigações quanto ao recolhimento do FGTS e INSS são suspensas 
pelo empregador. O PEMER traz a possibilidade do empregado de  recolher seu INSS 
como contribuinte individual durante o período da suspensão do seu contrato de tra-
balho.

10- Na suspensão do contrato de trabalho prevista na MP 936 haverá computação do 
tempo de serviço?

Sim. Os empregados poderão receber cumulativamente um benefício emergencial para 
cada vínculo com redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou com sus-
pensão temporária do contrato de trabalho. No entanto, haverá um valor fixo de R$ 600 
para quem tiver vínculo na modalidade contrato intermitente.

11- Empregado que possui mais de um vínculo empregatício poderá ser beneficiado 
pelo PEMER?

A ajuda compensatória mensal, eventualmente concedida pelo empregador, não terá na-
tureza salarial, não integrará a base de cálculo do imposto de renda na fonte ou na 
declaração de ajuste da pessoa física, não integrará a base de cálculo da contribuição 
previdenciária e dos demais tributos incidentes sobre a folha de salários e não integrará a 
base de cálculo do valor devido ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –FGTS.

12- Como serão considerados os valores pagos pelas empresas, sejam eles 
obrigatórios ou não?

Sim. Os benefícios continuam a serem fornecidos pelos empregados, tais como a cesta 
básica, assistência médica, auxílio alimentação, benefícios previstos em norma coletiva. 
Entende-se que gratificações e adicionais que dependem de alguma condição para seu 
pagamento não serão mantidos.

07- Durante a suspensão do contrato de trabalho, os benefícios recebidos pelo 
empregado serão mantidos?

Não. Diante da ausência de controle de jornada, resta impossível a aplicação de tal medida. 
Nesse caso será possível apenas a suspensão do contrato de trabalho.

08- Redução salarial e de jornada de trabalho será possível no Teletrabalho?

O Ministério da Economia ainda regulamentará a matéria. Então, as empresas deverão 
aguardar essa divulgação antes de adotar alguma medida com base na MP, em razão do 
prazo de 10 dias previsto para comunicação.

09- Como será a comunicação ao Ministério da Economia sobre a adoção das 
medidas previstas no PEMER?
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