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 A Medida Provisória (MP) 936/2020 foi apresentada ao público na quarta-feira 

01 de abril de 2020. Essa MP vem com a criação de um programa em que o objetivo 

segundo o Executivo Federal é a proteção dos empregos e da renda em decorrência da 

pandemia do covid-19. Este programa procuraria minimizar os efeitos da crise na 

economia com a consequente redução do impacto social e a viabilização da 

continuidade das atividades empresariais. Para isso pretende uma redução da jornada de 

trabalho e dos salários proporcional associada a suspensão temporária dos contratos de 

trabalho. 

Na suspensão temporária do contrato de trabalho, a MP estabelece um prazo 

limite de 60 dias, podendo ser um só ou dividido em dois períodos de 30 dias, no qual a 

jornada de trabalho fica suspensa, a empresa não pagaria salários e não poderia solicitar 

qualquer tipo de colaboração do funcionário. Em contrapartida os outros benefícios 

concedidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) aos empregados serão 

garantidos. 

 Já na redução da jornada de trabalho e dos salários o Governo designou três 

faixas de redução (25%, 50% ou 70%). Quando o corte for de 25% o acordo é realizado 

individualmente entre o patrão e o empregado, sem relação com a faixa salarial. As 

faixas de 50% e 70% só poderão ser realizados com os empregados que ganham entre 

R$ 3.135 e R$ 12.202,11, na qual os contratos são modificados por acordo ou 

convenção coletiva, com a participação do sindicato. Os ajustes de salários são 

proporcionais aos cortes, com duração de 90 dias. 

 Tendo em vista o momento da economia, em que é nítido o impacto direto na 

demanda para as empresas causado pelo Covid-19. A possibilidade de redução dos 

salários e da suspensão do contrato de trabalho procura evitar demissões em massa, 

porém a negociação sem uma proteção para o empregado pode deixa-lo vulnerável em 

relação a pressão empresarial. Esse problema acontece na faixa onde o trabalhador está 

mais suscetível a uma maior exploração devido a uma baixa diferenciação dos demais 



trabalhadores do país (recebe até três salários mínimos), logo será de extrema 

dificuldade a defesa sem propostas em conjunto ou apoio sindical. 


