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A Medida Provisória que criou a possibilidade da redução e suspensão do con-
trato de trabalho foi analisada pelo Congresso e recentemente foi alvo de sanção 
do presidente da república. Desta forma, fica legitimada a redução e as suspen-
sões realizadas neste primeiro período inicial de 90 dias da publicação da MP 936. 
 
Empresas que começaram os processos de redução:

 
a) no dia da publicação da MP (01.04.2020) tem o fim destes 90 dias em 29.06.2020;

 
b) no dia 13.04.2020 terão o fim destes 90 dias em 11.07.2020;

 
Esta conta é muito importante pois, no momento, embora a lei tenha sido san-
cionada pelo Presidente, cabe a ele mesmo, Presidente, deferir ou não um 
novo prazo de prorrogação dos 90 dias iniciais, fato que ainda não aconteceu. 
 
Desta forma, algumas empresas, já neste momento (07.07.2020), estão sem nenhum 
amparo legal para os procedimentos de redução ou suspensão de contrato, eis que já 
esgotaram os 90 dias inicialmente previstos na lei; outras empresas ainda têm alguns 
dias pela frente até chegarem ao esgotamento dos 90 dias inicialmente previstos. 
 
Assim, no momento, segue-se a espera de um ato do Presidente no sentido de 
prorrogar a possibilidade de se promover as reduções e suspensões dos contra-
tos de trabalho. Este ato do Presidente:

 
a) poderá ser editado garantindo uma retroatividade, fato que garantiria legali-
dade aos dias que algumas empresas estão sem cobertura legal (aquelas que já 
esgotaram os 90 dias);

 
b) poderá ser editado com efeitos a partir da data da sua publicação, fato que 
deixará as empresas desprovidas de legalidade neste período de 91 dias até a data 
da publicação, situação que ensejaria a necessidade da empresa pagar o salário 
integral do empregado deste período em descoberto;
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c) poderá nem vir a ser publicado, situação que limita e finaliza o processo em 
apenas 90 dias;

 
No momento, o que se pode fazer é seguir analisando os cenários de cada caso 
e acompanhar permanentemente se houve a publicação de ato do Presidente no 
sentido de prorrogar os efeitos da medida indicada.

 
 
FGTS - VENCIMENTO DIA 07.07.2020

O sistema da CEF segue com problemas e até o momento nenhuma guia foi 
emitida por nosso escritório. A entidade sindical e a federação que representa os 
escritórios de contabilidade tem agido junto a CEF no sentido de cobrar um pro-
nunciamento oficial sobre o assunto já que o vencimento da guia acontece no dia 
de hoje.


