MP 936
BENEFÍCIO EMERGENCIAL DE PRESERVAÇÃO DO EMPREGO
Sancionada em 01/04/2020, o objetivo desta MP é estabelecer o pagamento
de Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, e ainda,
permite redução de jornadas e salários e a suspensão temporária de
contratos
de
trabalhos,
em
razão
do
estado
de
calamidade
pública
enfrentado por conta da COVID-19, aplicável a todos os empregados que
tenham carteira assinada, independentemente do empregador ser pessoa
física ou jurídica.

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONTRATO DE
TRABALHO
1. Do que se trata?
Durante o estado de calamidade pública o empregador poderá acordar a
suspensão temporária do contrato por até 60 dias (que podem ser fracionados em
dois períodos). Para estes trabalhadores o governo irá pagar o Benefício
Emergencial de Preservação do Emprego e Renda.

2. Qual é o custo para empresa e quanto o trabalhador
receberá?
Depende do tamanho da empresa.
Se ela fatura até 4,8 milhões ao ano, a suspensão não terá custo nenhum. O
benefício pago pelo governo será em um valor igualao valor do seu Seguro
Desemprego. Já a empresa que possui renda bruta anual maior que 4,8 milhões ao
ano, deverá garantir o pagamento de 30% do valor do salário do empregado como
ajuda de custo para o trabalhador. O Benefício Emergencial será de 70% sobre o
seguro desemprego. Ou seja, a empresa pagará 30% do valor do salário sem
encargos e o governo pagará 70% do seguro desemprego a que o empregado faria
jus. Essas empresas maiores não poderão suspender todos os postos de trabalho,
mas tão somente no limite de 70%.O valor do Seguro Desemprego vai de R$
1.045,00 a R$ 1.813,03, de acordo com a faixa salarial do trabalhador.

3. Precisa de negociação coletiva com o Sindicato?
Somente precisam de ajuste com o Sindicato aqueles que recebem salário
entre R$ 3.135,00 e R$ 12.202,12. A redução de carga horária e salário desta faixa
de trabalhadores, é permitida apenas por acordo individual no caso de redução
de 25%, sendo que as demais reduções deverão ser realizadas mediante acordo ou
convenção coletiva de trabalho, firmada com o sindicato da categoria. Ainda,
caso haja acordo coletivo anterior firmado com o sindicato, caso a empresa opte
pela aplicação da MP, esta terá dez dias para renegociar com o sindicato,
adequando o acordo as novas possibilidades previstas.

4. Tenho que continuar pagando os benefícios dos empregados,
durante a suspensão do contrato?
Sim, o pagamento de todos os benefícios estará mantido, mesmo enquanto o
contrato estiver suspenso.

5. Finda a suspensão, o empregado será estável?
Sim, o empregado terá estabilidade provisória no emprego pelo mesmo período
que durou a suspensão, prorrogável uma vez pelo mesmo período.

REDUÇÃO DE SALÁRIO E DE JORNADA DE
TRABALHO
1. Do que se trata?
A Medida Provisória autoriza que o empregador reduza
funcionários, de forma proporcional à redução de jornada.
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2. Qual é o percentual da redução e qual o lapso
temporal que pode durar a redução?
São permitidos cortes proporcionais respeitados os percentuais de 25%, 50%
ou 70%, do salário e da jornada de trabalho por até noventa dias, sendo que o
trabalhador deverá ser comunicado da redução em até dois dias corridos.
É importante ressaltar que o valor do salário-hora de trabalho do funcionário
deve ser mantido.
Após 90 dias ou, findo o estado de calamidade pública, os empregadores
deverão restabelecer a condição anterior do empregado em até dois dias
corridos.

3. Caso a empresa deseje rescindir o contrato de
trabalho do empregado que está com o contrato
suspenso ou com a carga horária reduzida ou em
período de estabilidade pós-suspensão/redução, quais
são as verbas devidas?
Durante o estado de calamidade ou, enquanto o empregado estiver no gozo de
sua estabilidade provisória, caso a empresa opte por rescindir, sem justa
causa, o contrato de trabalho de um empregado que já teve seus vencimentos
reduzidos ou está com o contrato de trabalho suspenso, estará sujeita ao
pagamento, não somente das verbas rescisórias mas, também de indenização,
no caso de redução do salários, da seguinte forma:
A) Redução salarial de 25 à 50%: Pagamento
empregado teria direito inicialmente;
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B) Redução salarial de 50 a 60%: Pagamento
empregado teria direito inicialmente;

de

75%

do
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que
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C) Redução salarial superior à 70% ou suspensão: Pagamento de 100% do
salário que o empregado teria direito inicialmente.

4. No fim da redução de jornada, o empregado será
estável?
Sim, o empregado terá estabilidade provisória no
período que durou a redução salarial, prorrogável
período.
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O BENEFÍCIO EMERGENCIAL DE PRESERVAÇÃO
DO EMPREGO
1. Do que se trata?
Com
a
Medida
Provisória,
foi
instituído
o
denominado
BENEFÍCIO
EMERGENCIAL
DE
PRESERVAÇÃO
DO
EMPREGO,
uma
assistência
governamental totalmente custeada pela União, destinada aos trabalhadores
nas hipóteses de redução proporcional da jornada de trabalho ou suspensão
temporária do contrato de trabalho.

2. O que a empresa deverá fazer para que o empregado
receba este benefício e quando ele será pago?
Para receber o Benefício Emergencial, a empresa deverá comunicar o
Ministério da Economia no prazo de 10 dias após a celebração do acordo de
suspensão de contrato/redução da jornada.
O Benefício será pago no prazo de trinta dias após a celebração do acordo, e
terá como base de cálculo o o valor mensal do seguro-desemprego a que o
empregado teria direito.

3. Por quanto tempo o benefício será pago?
O pagamento do Benefício Emergencial perdurará enquanto vigorar redução
proporcional da jornada de trabalho e de salário ou a suspensão temporária
do contrato de trabalho.
Caso o empregador não preste a informação sobre a redução de salário ou
suspensão do contrato dentro do prazo de 10 dias, 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.

3. Como é feito o cálculo do pagamento do Benefício?
O valor do Benefício Emergencial terá como base de cálculo o valor mensal
do seguro-desemprego a que o empregado teria direito, nas seguintes
situações:
A) Na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário, será calculado
aplicando-se sobre a base de cálculo o percentual da redução;
B) Na hipótese de suspensão temporária do contrato de trabalho, terá valor
mensal: equivalente a cem por cento do valor do seguro-desemprego a que o
empregado teria direito, ou equivalente a 70% do seguro-desemprego a que o
empregado teria direito, a depender do faturamento da empresa no anocalendário de 2019.
No caso do pagamento do Benefício em razão da suspensão temporária do
contrato de trabalho, para cálculo da percentagem, será observado a seguinte
regra:
A) 100% do valor do seguro-desemprego, se a empresa tiver auferido, no anocalendário 2019, receita bruta INFERIOR a 4.8 milhões de reais
B) 70% do valor do seguro-desemprego, se a empresa tiver auferido, no anocalendário 2019, receita bruta SUPERIOR a 4.8 milhões de reais, tendo em
vista que a empresa deverá proceder ao pagamento de 30% do valor do salário
percebido pelo empregado.

O BENEFÍCIO EMERGENCIAL DE PRESERVAÇÃO
DO EMPREGO
5. Todos os trabalhadores
Beneficio Emergencial?
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Não. O Benefício não será pago a empregado ocupante de cargo ou emprego
público, cargo em livre nomeação ou exoneração ou titular de mandato eletivo
ou em gozo de benefícios de prestação continuada do RGPS ou dos RPPS, em
gozo de seguro-desemprego ou bolsa de qualificação profissional;

6. É possível a cumulação de recebimento de mais de um
Benefício
Emergencial?
E
os
trabalhadores
intermitentes, tem direito ao recebimento?
Sim, o empregado com mais de um vínculo formal de emprego poderá cumular
recebimento de Benefícios Emergenciais.
Com relação aos empregados intermitentes, o empregado com contrato de
trabalho intermitente formalizado até 1 de abril/2020, fará jus ao benefício
emergencial mensal no valor de R$ 600, pelo período de três meses.

Ficou com alguma dúvida? Nos contate!
O time do FCTK está pronto para auxiliá-lo.
Caso queira falar conosco, basta enviar e-mail a
qualquer de nossos sócios ou colaboradores, ou
então:
fctk@fctk.com.br

(11) 94045-3021 ou (11) 4438-7744.

