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Empresário(a) do comércio de bens, serviços e turismo,

A Portaria 10.486/2020, editada em 22 de abril de 2020 pelo 
Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e 
Trabalho, dispõe sobre os critérios e procedimentos relativos 
ao recebimento de informações, concessão e pagamento do 
Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda 
(BEm). O auxílio foi instituído nos termos da Medida Provisória 
(MP) nº 936, de 1º de abril de 2020, e será válido durante o estado 
de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, 
de 20 de março de 2020.

Conheça a portaria em detalhes e saiba quais procedimentos 
devem ser adotados para a habilitação do BEm:

1. Qual empregado fará jus ao recebimento do Benefício 
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm)?

O BEm é um benefício pessoal e intransferível para os empregados 
que, durante o estado de calamidade pública, pactuarem com seus 
empregadores a redução da jornada e do salário por até 90 dias 
ou a suspensão temporária do trabalho por até 60 dias. Não será 
observado o cumprimento de qualquer período aquisitivo, tempo 
de vínculo empregatício e número de salários já recebidos.

2. Quais empregados não poderão pactuar a redução da 
jornada e do salário ou a suspensão do contrato de trabalho e, 
consequentemente, não poderão receber o benefício?

Não poderão pactuar a redução ou a suspensão, ficando sem 
direito a receber o BEm, os empregados que:

a) estiverem ocupando cargo ou emprego público, cargo em 
comissão (mandado eletivo);

b) forem admitidos após a data da vigência da MP 936/2020, qual 
seja, 1º de abril de 2020;
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c) estiverem gozando de Benefício de Prestação Continuada do 
Regime Geral de Previdência Social ou dos Regimes Próprios de 
Previdência Social (aposentados);

d) estiverem recebendo o seguro-desemprego;

e) estiverem recebendo bolsa de qualificação (art. 2º-A da Lei 
7.998/1990)

3. Os empregados que não estão sujeitos ao controle de 
jornada, como aqueles que exerçam atividade externa, cargos de 
gestão e teletrabalho, poderão pactuar os acordos de redução de 
jornada e salário?

Sim. Mesmo não havendo o controle de jornada, para fins do 
acordo, deverá ser observada a redução do nível de exigência de 
produtividade ou do efetivo desempenho do trabalho existente, 
com consequente redução parcial do salário.

4. Quantos benefícios cada empregado poderá receber?

O empregado terá direito à concessão de um BEm para cada 
vínculo empregatício, exceto aquele empregado com vínculo na 
modalidade de contrato intermitente.

5. Como será o pagamento do benefício para os empregados 
contratados na modalidade intermitente?

O empregado intermitente terá direito ao recebimento de três 
parcelas do BEm no valor de R$600,00 (seiscentos reais), na 
forma do artigo 18 da MP 936/2020. Entretanto, esse empregado 
terá direito a apenas um benefício, independentemente da 
existência de demais contratos. O trabalhador intermitente deverá 
estar em período de inatividade ou com redução de jornada e 
salário. O registro de atividade com recolhimento de contribuição 
no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) deverá ser 
em período anterior a 1º de abril de 2020. Também terão direito 
aqueles com o contrato intermitente rescindido após esse período.



PERGUNTAS E RESPOSTAS: 
PORTARIA 10.486/2020

4

6. Qual será a base de cálculo do BEm?

O BEm terá como valor-base aquele relativo ao benefício de 
seguro-desemprego a que o empregado teria direito, calculado 
nos termos do art. 5º da Lei 7.998/1990, observando todo o 
complexo salarial recebido pelo empregado, ou seja, o somatório 
de todas as verbas com natureza salarial. Tudo em conformidade 
com o inciso I do art. 28 da Lei 8.212/1991, devidamente informado 
no CNIS.

7. Como será calculado o benefício?

I - para média de salários com valor de até R$ 1.599,61, multiplica-
se essa média por 0,8, observado como valor mínimo o valor do 
salário mínimo nacional;

II - para média de salários com valor de R$ 1.599,62 até R$ 2.666,29, 
multiplica-se a média que exceder a R$ 1.599,61 por 0,5, e soma-se 
o resultado ao valor de R$ 1.279,69; e

III - para média de salários com valor superior a R$ 2.666,29, o 
valor base é de R$ 1.813,03.

8. Como será apurada essa média salarial?

A média salarial será apurada considerando os três últimos meses 
completos, anteriores ao mês da celebração do contrato, e de 
acordo com os valores informados no CNIS. O mês sem informação 
será desconsiderado. Não será computada a média de salários em 
competência que houver redução proporcional da jornada e do 
trabalho. Não havendo informações no CNIS sobre os três últimos 
salários, o valor-base será o valor do salário mínimo nacional.

9. Como será apurada a média salarial para o empregado que 
por algum motivo não tenha percebido os três últimos salários?

Essa hipótese poderá ocorrer no caso de empregado que esteve 
em gozo de auxílio-doença ou fora convocado para o serviço 
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militar. Neste caso, o valor-base será apurado com a média dos 
dois últimos salários, ou ainda, pelo valor do último salário.

10. O valor do BEm corresponderá a:

I - 100% do valor-base previsto no art. 5º, no caso da suspensão 
do contrato de trabalho de empregado de empregador com 
faturamento de até R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos 
mil reais);

II - 70% do valor-base previsto no art. 5º, no caso de:

a) suspensão do contrato de trabalho de empregado de empregador 
com faturamento superior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e 
oitocentos mil reais); ou

b) para redução proporcional de jornada e de salário igual ou 
superior a 70%;

III - 50% do valor-base previsto no art. 5º, no caso de redução 
proporcional de jornada e de salário igual ou superior a 50% e 
inferior a 70%; ou

IV - 25% do valor-base previsto no art. 5º, no caso de redução 
proporcional de jornada e de salário igual ou superior a 25% e 
inferior a 50%.

11. O BEm poderá ser acumulado com o auxílio emergencial 
previsto no art. 2º da Lei 13.982/2020?

Não. As verbas não serão acumuláveis.

12. Quem ficará responsável pela habilitação do empregado ao 
recebimento do BEm?

Para a habilitação do empregado, o empregador informará ao 
Ministério da Economia a realização de acordo de redução de 
jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária de 
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contrato de trabalho com o empregado, no prazo de dez dias, 
contados a partir da data da celebração do acordo. Para os acordos 
realizados antes da vigência da Portaria 10.486/2020, o prazo de 
dez dias será contato a partir da data de publicação da portaria. A 
habilitação poderá ser feita tanto pelo empregador doméstico 
e empregador pessoa física quanto pelo empregador pessoa 
jurídica.

13. Quais são as informações que o empregador deverá 
apresentar ao Ministério da Economia?

I - número de inscrição do empregador (CNPJ, CEI ou CNO);

II - data de admissão do empregado;

III - número de inscrição no CPF do empregado;

IV - número de inscrição no PIS/Pasep do empregado;

V - nome do empregado;

VI - nome da mãe do empregado;

VII - data de nascimento do empregado;

VIII - salários dos últimos três meses;

IX - tipo de acordo firmado: suspensão temporária do contrato, 
redução proporcional da jornada e do salário ou a combinação de 
ambos;

X - data do início e da duração de cada período acordado de 
redução ou suspensão;

XI - percentual de redução da jornada para cada período do 
acordo, se o tipo de adesão for redução de jornada;

XII - caso o empregado possua conta bancária, os dados necessários 
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para pagamento: número do banco, número da agência, número 
da conta corrente e tipo da conta; e

XIII - tratando-se de pessoa jurídica, se o faturamento é superior a 

R$ 4.800.000 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

14. O empregado precisará autorizar o fornecimento dos seus 
dados bancários?

Sim. O fornecimento dos dados bancários do empregado pelo 

empregador deverá ser precedido de autorização expressa do 

empregado. Caso ele não conceda a autorização, o BEm será 

creditado na forma prevista no art. 18 da MP 936/2020.

15. Se não for informada a conta bancária, como o empregado 
receberá o BEm?

Caso o trabalhador não informe uma conta, ou haja erros na conta 

informada pelo empregador, o benefício será depositado em uma 

conta digital aberta pelo Ministério da Economia em nome do 

trabalhador na Caixa.

16. Como deverá ser o envio das informações?

O empregador deverá encaminhar as informações ao Ministério 

da Economia exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: 

https://servicos.mte.gov.br/bem. As informações deverão obedecer 

a uma padronização disponível neste endereço.

17. As partes poderão alterar os termos do acordo pactuado?

Sim. Os termos pactuados poderão ser alterados a qualquer 

tempo. Entretanto, as informações deverão ser informadas ao 

Ministério da Economia, obedecendo as mesmas regras de envio 

e de padronização, no prazo de dois (2) dias da nova pactuação.

https://servicos.mte.gov.br/bem
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18. Haverá alguma consequência para o empregador que não 
comunicar as alterações dos termos acordados?

I - acarretará na sua responsabilização pela devolução à União dos 
valores recebidos a maior pelo empregado; ou

II - implicará no dever de pagar ao empregado a diferença entre o 
BEm pago e o devido por força da mudança do acordo.

19. Após o envio das informações, como se dará o pagamento 
do BEm?

Após o envio, as informações serão analisadas e, caso estejam 
corretas e as condições de elegibilidade forem atingidas, o 
benefício será concedido. No caso de alguma informação em 
falta, incorreta ou em desconformidade com as bases de dados do 
Poder Executivo, o cumprimento das exigências será aguardado. 
Não preenchendo os requisitos da portaria, o pagamento será 
indeferido.

20. O empregador será notificado da exigência de regularização 
das informações?

Tanto o empregador quanto o empregado poderão acompanhar 
o andamento do processo de concessão do BEm. No caso de 
irregularidades, o empregador será notificado para regularizar 
as informações, no prazo de cinco (5) dias. Se o empregador 
promover a regularização no prazo determinado, será mantido 
como data de início, a data do acordo, para fins de pagamento do 
BEm. Caso não ocorra a regularização, haverá o arquivamento da 
informação.

21. Como o empregado saberá dos detalhes do pagamento do 
BEm?

O Ministério da Economia disponibiliza informações por meio do 
Portal de Serviços https://servicos.mte.gov.br ou pelo aplicativo 
“Carteira de Trabalho Digital”.

https://servicos.mte.gov.br/
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22. Após o deferimento do pagamento, quando será paga a 
primeira parcela do BEm?

A primeira parcela será liberada 30 (trinta) dias após a data do 
início da redução ou suspensão, na hipótese da informação ser 
prestada no prazo de dez dias da celebração do acordo, ou a partir 
da informação do empregador, se a comunicação for efetivada 
após o prazo de dez dias da celebração do acordo, e as demais 
parcelas serão creditadas a cada intervalo de 30 (trinta) dias, 
contados da emissão da parcela anterior.

23. No caso de alteração dos termos pactuados, a partir de qual 
prazo ela produzirá efeitos no pagamento do benefício?

I - no primeiro pagamento mensal, caso realizada nos 20 primeiros 
dias de vigência da redução ou suspensão;

II - no segundo pagamento mensal, caso realizada após o 20º até 
o 50º dia de vigência da redução ou suspensão;

III - no terceiro pagamento mensal, caso realizada após o 50º até 
o 80º dia de vigência da redução ou suspensão; ou

IV - no pagamento final para ajuste, caso realizado após o 80º dia.

24. No caso de indeferimento ou arquivamento da informação, 
o empregador poderá recorrer dessa decisão?

Sim. Na hipótese de indeferimento do BEm ou de seu arquivamento 
por não atendimento de exigências de regularização das 
informações, o empregador será notificado dos motivos da decisão 
e poderá interpor recurso no prazo de dez (10) dias corridos. O 
prazo de julgamento do recurso será de 15 (quinze) dias corridos, 
contados da data da interposição. Se procedente o recurso, a data 
de início do benefício será mantida, conforme descrito no acordo 
firmado.
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25. Como ficará o pagamento do empregado que teve a 
concessão do BEm indeferida ou arquivada?

O empregador ficará responsável pelo pagamento da remuneração 
no valor anterior à redução proporcional da jornada de trabalho 
e de salário ou à suspensão temporária do contrato de trabalho 
do empregado, inclusive dos respectivos tributos, contribuições e 
encargos devidos.

26. Quais são as hipóteses da cessação do pagamento do BEm?

I - transcurso do prazo pactuado de redução e suspensão informado 
pelo empregador;

II - retomada da jornada normal de trabalho ou encerramento da 
suspensão do contrato de trabalho antes do prazo pactuado;

III - pela recusa, por parte do empregado, de atender ao chamado 
do empregador para retomar sua jornada normal de trabalho;

IV - início de percepção de Benefício de Prestação Continuada 
do Regime Geral da Previdência Social ou de Regime Próprio de 
Previdência Social, exceto o auxílio-acidente e a pensão por morte;

V - início de percepção do benefício de seguro-desemprego, em 
qualquer de suas modalidades, ou da bolsa qualificação de que 
trata o art. 2º-A da Lei nº 7.998, de 1990.

VI - posse em cargo público, cargo em comissão de livre nomeação 
e exoneração, emprego público ou mandato eletivo;

VII - por comprovação da falsidade na prestação de informações 
necessárias à habilitação;

VIII - por comprovação de fraude visando à percepção indevida 
do BEm; e

IX - por morte do beneficiário.
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27. Na hipótese de valores recebidos indevidamente, quem 
ficará responsável pela devolução do valor?

As parcelas ou valores do BEm recebidos indevidamente ou além do 
devido pelos empregados serão restituídos pelo empregador, por 
meio de depósito na Conta Única do Tesouro Nacional, mediante 
Guia de Recolhimento da União (GRU), em até 30 (trinta) dias 
contados da data do recebimento de notificação. Caso não sejam 
restituídos, serão inscritos em dívida ativa da União.

28. Como ficam as informações prestadas antes da vigência da 
Portaria 10.486/2020?

Os acordos informados até a data de entrada em vigor desta 
portaria, em desconformidade com suas disposições, deverão 
ser regularizados em até 15 (quinze) dias, se necessária alguma 
informação complementar do empregador. O descumprimento 
das exigências implicará no arquivamento da informação.

Referências

Medida Provisória 936 (clique aqui para ler)

Portaria 10.486/2020 (clique aqui para ler)

Em caso de dúvida sobre a Portaria 10.486/2020, do Ministério da 
Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, entre em 
contato com o Departamento Jurídico da Fecomércio MG pelo telefone 
(31) 3270-3330 ou pelo e-mail juridico@fecomerciomg.org.br.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/mpv/mpv936.htm
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-10.486-de-22-de-abril-de-2020-253754485
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Para mais informações, acesse 

www.fecomerciomg.org.br

Curta nossas redes sociais

http://www.fecomerciomg.org.br/
https://www.instagram.com/fecomercio.mg/
https://twitter.com/fecomerciomg
https://www.facebook.com/FecomercioMG
https://www.youtube.com/channel/UC5an5rzIDqi8h3Y6kF3Oa3A

