
I)          REDUÇÃO PROPORCIONAL DE JORNADA DE TRABALHO E DE SALÁRIO, 
DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA 

  
1)        Acordo Individual ou Negociação Coletiva aos empregados para os 
empregados com salário igual ou inferior a R$ 3.135,00 (três mil cento e trinta e 
cinco reais) e para portadores de diploma de nível superior e que percebam salário 
mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime 
Geral de Previdência Social; 
2)        Convenção ou Acordo Coletivo para os empregados não enquadrados o item 
anterior, exceto a redução de jornada de trabalho e de salário de vinte e cinco por 
cento, que poderá ser pactuada por acordo individual; 
3)        Os acordos individuais deverão ser comunicados pelos empregadores ao 
respectivo sindicato laboral e ao Ministério da Economia, no prazo de até dez dias 
corridos, contado da data de sua celebração, sob pena de: 

3.1)       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; 

4)        Também se aplica aos contratos de trabalho de aprendizagem e de jornada 
parcial; 
5)        Não se aplica aos empregados com contrato de trabalho intermitente 
formalizado até a data de publicação desta Medida Provisória; 
6)        Dever ser informado ao empregado com antecedência de, no mínimo, dois dias 
corridos; 
7)        Prazo máximo do acordo de até noventa dias; 
8)        Sejam aplicados, exclusivamente, nos seguintes percentuais: 

8.1)       Vinte e cinco por cento; 
8.2)       Cinqüenta por cento; ou 

8.3)       Setenta por cento. 
9)        Deve ser preservado o salário-hora de trabalho; 
10)    Deverão resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e das 
atividades essenciais; 
11)    Retorno da jornada de trabalho e do salário pago anteriormente dois dias 
corridos após: 

11.1)   Cessação do estado de calamidade pública; 
11.2)   Data estabelecida no acordo individual como termo de encerramento 
do período e redução pactuado; ou 

11.3)   Data de comunicação do empregador que informe ao empregado sobre 
a sua decisão de antecipar o fim do período de redução pactuado. 

12)    Garantia provisória no emprego ao empregado que receber o Benefício 
Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, nos seguintes termos: 

12.1)   Durante o período acordado de redução da jornada de trabalho e de 
salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho; e 

12.2)   Após o restabelecimento da jornada de trabalho e de salário ou do 
encerramento da suspensão temporária do contrato de trabalho, por período 
equivalente ao acordado para a redução ou a suspensão. 
12.3)   A dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período de garantia 
provisória no emprego sujeitará o empregador ao pagamento, além das 



parcelas rescisórias previstas na legislação em vigor, de indenização no valor 
de: 

12.3.1) Cinqüenta por cento do salário a que o empregado teria direito 
no período de garantia provisória no emprego, na hipótese de redução 
de jornada de trabalho e de salário igual ou superior a vinte e cinco por 
cento e inferior a cinqüenta por cento; 
12.3.2) Setenta e cinco por cento do salário a que o empregado teria 
direito no período de garantia provisória no emprego, na hipótese de 
redução de jornada de trabalho e de salário igual ou superior a 
cinqüenta por cento e inferior a setenta por cento; ou 

12.3.3) Cem por cento do salário a que o empregado teria direito no 
período de garantia provisória no emprego, nas hipóteses de redução 
de jornada de trabalho e de salário em percentual superior a setenta 
por cento ou de suspensão temporária do contrato de trabalho. 

12.4)   As indenizações não se aplicam às hipóteses de pedido de demissão ou 
dispensa por justa causa. 

  

 

 

Outrossim, informamos que os Acordos Individuais de suspensão dos contratos de trabalho 

devem ser comunicados ao sindicato laboral, conforme prevê o artigo 11, §4º, da Medida 

Provisória Nº 936/2020. 

  

Art. 11.  As medidas de redução de jornada de trabalho e de salário ou de 

suspensão temporária de contrato de trabalho de que trata esta Medida 

Provisória poderão ser celebradas por meio de negociação coletiva, 

observado o disposto no art. 7º, no art. 8º e no § 1º deste artigo. 

(...) 

§ 4º Os acordos individuais de redução de jornada de trabalho e de salário ou 

de suspensão temporária do contrato de trabalho, pactuados nos termos 

desta Medida Provisória, deverão ser comunicados pelos empregadores ao 

respectivo sindicato laboral, no prazo de até dez dias corridos, contado da 

data de sua celebração. 

  
Vale frisar que, em 17/04/2020, o Supremo Tribunal Federal cassou a liminar da Ação Direta 
de Inconstitucionalidade Nº 6.363, que deferiu em parte o pedido de obrigatoriedade de 
submissão dos Acordos Individuais de redução de jornada com redução salarial e suspensão 
dos contratos de trabalho, no período da Pandemia. Portanto, a MP 936/2020, passou a 
valer, na íntegra. 

  

O Sescon, através de seu setor jurídico, se coloca à disposição para atendê-los no que for 

necessário para adequação às Medidas Provisórias editadas, bem como para as demais 

questões jurídicas que vierem a surgir neste período de calamidade pública. 

 
 


