
INFORMATIVO

ABRIL 2020

ABRATI propõe Emenda na MP que cria o 
Programa Emergencial do Emprego e Renda 

A proposta de Emenda da ABRATI

A ABRATI enviou aos associados, no 
último dia 2, o ofício-circular nº 014/2020, 
referente à Medida Provisória 936 do Go-
verno Federal, que instituiu o Programa 
Emergencial de Emprego e Renda. O 
texto da circular é o seguinte: 

“)Of. Circular 014/2020
Ref.: MEDIDA PROVISÓRIA 936 

- PROGRAMA EMERGENCIAL DO EM-
PREGO E DA RENDA

Prezado Associado:
Foi publicada no Diário Oficial da 

União do dia 2 de abril a Medida Provisó-
ria no 936/2020, que institui o Programa 
Emergencial de Manutenção do Emprego 
e da Renda e dispõe sobre medidas tra-
balhistas complementares, aplicáveis 
ao setor privado da economia nacional.

A nova MP complementa a MP 927 
no trato do tema relacionado com a pre-
servação do emprego e da renda, capaz 
de viabilizar as atividades econômicas 
diante da diminuição das atividades, e 
reduz o impacto social das consequên-
cias do estado de calamidade pública e 
de emergência de saúde pública.

As regras trazidas na MP possibi-
litam às empresas fazer acordo para 
redução proporcional da jornada de tra-

balho e de salário de seus empregados, 
com algumas condições que estabelece, 
tais como:
• preservação do salário-hora contrata-

do com o empregado;
• prazo máximo de 90 dias de vigência 

da redução;
• realização de acordo individual es-

crito com o empregado, devendo a 
proposta ser apresentada ao mesmo 
com antecedência de dois dias corri-
dos e garantia provisória no emprego 
durante o período de redução e após 
a retomada da jornada normal pelo 
prazo equivalente ao da redução. 
Exemplo: se a redução for de 2 meses, 

Depois de ouvir sugestões de 
ordem jurídica e de analisar chan-
ces políticas, o grupo de acompa-
nhamento estratégico criado pela 
Presidência da ABRATI elaborou e 
apresentou uma Emenda ao art. 8º 

no retorno a garantia será de mais 
dois meses, totalizando 4 meses sem 
possibilidade de demissão.

As alternativas de redução e as con-
dições que envolvem cada opção constam 
do Programa Emergencial de Manuten-
ção do Emprego e Renda, especialmente 
na tabela denominada REDUÇÃO DE 
JORNADA COM PRESERVAÇÃO DE 
RENDA, publicada pela Secretaria Es-
pecial de Previdência e Trabalho.

A empresa poderá acordar indivi-
dualmente com o empregado, ou cole-
tivamente via sindicato, para promover 
a suspensão do contrato de trabalho 
pelo prazo máximo de 60 dias com as 
condições constantes da tabela deno-
minada SUSPENSÃO DO CONTRATO 
DE TRABALHO COM PAGAMENTO DE 
SEGURO DESEMPREGO, constante da 
mesma publicação acima citada.

Outros aspectos e orientações sobre 
os objetivos e propósitos da MP 936 es-
tão em maiores detalhes na publicação 
da Secretaria Especial de Previdência e 
Emprego, que também encaminhamos 
na sequência.”

O texto completo da Medida Provi-
sória 936 pode ser acessado no site da 
ABRATI (abrati.org.br). 

da Medida Provisória nº 936, propondo o 
acréscimo de um parágrafo para excluir 
empresas que prestem serviços públicos 
e executam atividades essenciais, nos 
termos da Lei Federal nº 13.979 e dos 
seus Regulamentos, onde o transporte 

se enquadra. A Emenda foi apresen-
tada no início de abril, dentro do prazo 
(48 horas) exigido pelo novo ritual 
aprovado pelo Congresso Nacional 
para a tramitação de medidas provi-
sórias. Pág. 2
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Depois de ouvir sugestões de ordem 
jurídica e de analisar chances políticas, 
o grupo de acompanhamento estratégi-
co criado pela Presidência da ABRATI 
elaborou e apresentou uma Emenda 
ao art. 8º da Medida Provisória nº 936, 
propondo o acréscimo de um parágrafo 
para excluir empresas que prestem 
serviços públicos e executam atividades 
essenciais, nos termos da Lei Federal nº 
13.979 e dos seus Regulamentos, onde o 
transporte se enquadra. A Emenda foi 
apresentada no início de abril, dentro do 
prazo (48 horas) exigido pelo novo ritual 
aprovado pelo Congresso Nacional para 
a tramitação de medidas provisórias.

A Medida Provisória nº 936 institui o 
Programa Emergencial de Manutenção 
do Emprego e da Renda e dispõe sobre 
medidas trabalhistas complementares 
para o enfrentamento do estado de 
calamidade pública reconhecido pelo De-
creto Legislativo nº 6, de 20 de março de 
2020, e da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente 
do Novo Coronavírus (Covid-19), de que 
trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, e dá outras providências.  

A ABRATI, por meio de assessoria 
especializada, atuará na medida do pos-
sível para que tal proposta de emenda 
seja acolhida pelo relator, pela grande 
relevância que tem para o nosso setor 
de transporte rodoviário interestadual 
e internacional de passageiros. 

A Emenda Aditiva apresentada 
propõe o acréscimo de um parágrafo (o 
sexto) ao artigo 8º da MP, com a seguinte 
redação: 

“Art. 8º
(...............)  
§6º No caso exclusivamente de 

empregados enquadrados no art. 12, 
I, a obrigatoriedade do pagamento de 
ajuda compensatória mensal prevista 

ABRATI propõe Emenda à Medida Provisória que dispõe 
sobre medidas trabalhistas para enfrentamento da crise

no parágrafo anterior não se aplica às 
empresas que prestam serviços públicos 
e executam atividades essenciais, nos 
termos da Lei Federal nº 13.979 e dos 
seus Regulamentos.” 

Justificando a necessidade da Emen-
da, a ABRATI alinhou argumentos que 
recomendam sua aprovação, lembrando 
que, a um só tempo, a proposta visa aten-
der aos seguintes objetivos: (i) evitar a 
demissão em massa da parcela mais 
vulnerável de empregados, enquadrados 
no art. 12, I, da Medida Provisória nº 
936/20, já que muitas empresas, inde-
pendentemente de sua receita bruta, não 
conseguirão manter muitos empregados 
com a obrigatoriedade de custeio do 
percentual de 30% (trinta por cento); 
(ii) a rápida e célere retomada dos ser-
viços públicos e atividades consideradas 
essenciais, na medida em que essas 
empresas poderão retomar os contra-
tos de trabalho a qualquer tempo, de 
forma gradativa, conforme a demanda 
da sociedade brasileira, inclusive antes 
do prazo máximo de 60 (sessenta) dias 
da suspensão do contrato de trabalho; 
(iii) como consequência, as empresas 
preservarão todos os investimentos 
despendidos ao longo dos anos para a 
formação de seus empregados, evitan-
do-se desperdício na linha de curva de 
aprendizado e facilitando a retomada 
da atividade econômica; e (iv) a ma-
nutenção de todos os benefícios dos 
empregados com contrato suspenso, 
inclusive vale alimentação e planos de 
saúde, nos termos do art. 8º, §2º, I, desta 
Medida Provisória nº 936, evitando-se a 
sobrecarga no sistema público de saúde. 

Acrescentou que a Emenda evita dis-
torções entre empresas que não prestam 
serviço público ou executam atividades 
essenciais, com receita bruta inferior 
a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e 

oitocentos mil reais), e aquelas empre-
sas com receita bruta superior a este 
valor, mas que prestam serviço público 
ou executam atividades consideradas 
essenciais. 

E argumentou, ainda, que por esta 
Emenda se estende a possibilidade de 
empresas que prestam serviço público 
ou executam atividades essenciais, com 
receita bruta superior a R$ 4.800.000,00 
(quatro milhões e oitocentos mil reais), 
suspenderem os contratos de trabalho 
de seus empregados que recebem salá-
rio igual ou inferior a R$ 3.135,00 (três 
mil cento e trinta e cinco reais), sem a 
contrapartida de arcar com 30% (trinta 
por cento) dos salários desses empre-
gados, cabendo o custeio integralmente 
à União, na forma já estabelecida no 
Programa Emergencial de Manutenção 
do Emprego e da Renda.

Em resumo, a Emenda visa permitir 
às empresas que prestam serviço públi-
co ou executam atividades essenciais, 
nos termos da Lei Federal nº 13.979/20 e 
do seu Regulamento (Decretos Federais 
nº 10.282/20 e 10.288/20), independente-
mente da sua receita bruta no ano-calen-
dário de 2019, a suspensão do contrato 
de trabalho dos seus empregados enqua-
drados no art. 12, I, da Medida Provisória 
nº 936, quais sejam, com salário igual ou 
inferior a R$ 3.135,00 (três mil cento e 
trinta e cinco reais). 

Com o cenário imposto pelo es-
tado de calamidade pública, muitas 
empresas com faturamento superior 
a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e 
oitocentos mil reais) não conseguirão 
manter seus empregados caso mantida 
a obrigatoriedade de pagamento de 30% 
(trinta por cento) do valor do salário, o 
que acabaria levando essas empresas a 
tomarem medidas drásticas de austeri-
dade, a exemplo de demissões em massa.  
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Em circular aos associados, a ABRATI trata em detalhes 
da Medida Provisória que contemplou pleitos da ABRATI 

Também no dia 2/04, a ABRATI en-
caminhou aos associados a Circular nº 
015/2020, com comentários sobre o teor 
da Medida Provisória nº 936, publicada 
na mesma data pelo Governo Federal, 
e que contemplou diversos pontos do 
pleito apresentado anteriormente pela 
Associação ao Ministério da Economia. 

Assinale-se que desde o início da 
crise do Novo Coronavírus a Associa-
ção vem tratando seguidamente dos 
interesses do setor junto aos entes 
públicos envolvidos na condução do 
tema, especialmente os ministérios da 
Infraestrutura e da Economia – trabalho 
esse desenvolvido principalmente pelo 
grupo especial constituído desde o pri-
meiro momento pelo presidente Eduardo 
Tude, e que conta com assessoramento 
externo nas áreas jurídica e política. 

O teor da Circular aos associados é 
o seguinte:

“Hoje tivemos a publicação da MP 
936, que trouxe um conjunto de medidas 
envolvendo a grave situação da relação 
com o quadro de trabalhadores, onde 
foram criadas condições para redução 
de jornada de trabalho, com redução 
de salário e suspensão do contrato de 
trabalho, na forma e condições já divul-
gadas a todas as associadas nesta data 
por meio do ofício circular 014/2020.

Para o conhecimento de todos, es-
tamos enviando cópia do pleito que a 
ABRATI apresentou ao Ministério da 
Economia, cuidando especificamente do 
assunto que veio tratado na MP 936, de 
onde se extrai que diversos dos pontos 
do nosso pleito foram atendidos pela 
área econômica do Governo.

Pensamos que com as alternativas 
trazidas pela MP, que ainda serão  com-
plementadas nos próximos dias por ato 
do Ministério da Economia, o setor terá 
condições razoáveis para gerenciar sua 
força de trabalho neste momento agudo 
da crise, tudo para que no retorno possa-
mos estar em condições adequadas para 
a retomada das atividades.

O grupo estratégico de acompanha-
mento estará analisando o teor da MP 
com vistas à eventual apresentação de 
Emendas no prazo regimental, para que 
possamos, se justificável e possível, apri-
morar algum ponto que for necessário. 
Sabemos que os desafios são imensu-
ráveis, mas estamos atentos, contando 
com apoio de todos para superá-los, se-
não da melhor forma, da mais ajustada 
possível às nossas características.

Com o novo ritual aprovado pelo 
Congresso Nacional para a tramitação 
das Medidas Provisórias em caráter de 
urgência, durante o período da crise da 
Covid-19, o prazo para apresentar even-
tuais emendas passou a ser de 48 horas. 

Apesar da exiguidade, foram con-
sultadas várias associadas sobre as 
medidas trazidas pela MP, que no 
geral agradou, mas ainda seria inte-
ressante aliviar um item de obrigação 
considerado importante. Depois de 

ouvir sugestões de ordem jurídica e de 
analisar as chances políticas, o grupo 
de acompanhamento estratégico criado 
pela Presidência da ABRATI elaborou 
e apresentou uma Emenda ao art. 8º, 
com o acréscimo de um parágrafo para 
excluir empresas que prestem serviços 
públicos e executam atividades es-
senciais, nos termos da Lei Federal nº 
13.979 e dos seus Regulamentos. 

Dada a gama de aspectos tratados na 
MP, será necessária uma análise ampla 

de todo seu teor para que a empresa 
esteja segura sobre as medidas a serem 
adotadas e seus reflexos. 

Evidente que as condições efetivas 
a serem implementadas pela empresa 
deverão também refletir suas peculia-
ridades, conveniências e necessidades, 
tudo devidamente negociado e ajustado 
com o empregado ou com o respectivo 
sindicato e conforme as orientações 
que a área jurídica de cada uma assim 
o recomendar.

Sobre a iniciativa de propor uma Emenda na Medida Provisória 936
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A ClickBus, plataforma de vendas online de passagens rodoviárias, criou um fundo em que empresas de ônibus, os 
parceiros e os clientes vão poder dar “aquele abraço” pós-quarentena em pessoas de sua estima que a crise da Covid-19 e a 
quarentena mantêm distantes e inalcançáveis neste instante. A ClickBus acredita que nesta hora de incertezas e ansiedade, 
ela tem o papel de trazer mais esperanças para reencontros muito esperados e que poderão acontecer depois que a situação 
voltar à normalidade no Brasil. Por isso ela está criando o fundo “Aquele Abraço”, que vai presentear pessoas com passagens 
de ida e volta quando as viagens puderem acontecer sem restrição. Cada abraço corresponderá a duas passagens de ida e 
volta. Os que quiserem fazer doações e aqueles que quiserem se candidatar  a ganhar duas passagens de ônibus, deverão 
acessar o site click-bus.com.br/ônibus/fundo-do-abraco e se cadastrar para receber mais informações nas próximas semanas.

Marcopolo retoma atividades nas
fábricas do Rio e de Caxias do Sul

ClickBus cria fundo coletivo para premiar pessoas 
que sonham dar “Aquele Abraço” pós-quarentena

Empenhada no combate à pandemia, a Moura 
está produzindo dois modelos de máscaras.

Linha de montagem de carroçarias urbanas na 
unidade de Xerém, no Rio de Janeiro.

Após 20 dias de férias coletivas, a 
Marcopolo retomou suas atividades nas 
unidades de Caxias do Sul e do Rio de 
Janeiro. A empresa adotou um elenco 
de medidas de prevenção e combate ao 
Novo Coronavírus, além das recomenda-
ções dos órgãos de saúde e governamen-
tais. A data de retomada das atividades 
na unidade São Mateus, no Espírito 
Santo, ainda está em avaliação. Nas 
unidades de Caxias do Sul, retornaram 
ao trabalho 25% dos colaboradores do 
turno diurno e 25% do turno noturno, 
a maior parte nas áreas de produção. 

O Grupo Moura adaptou parte de 
sua unidade industrial na cidade de 
Belo Jardim, Pernambuco, para produzir 
máscaras do tipo Face Shield, próprias 
para uso por profissionais de saúde. São 
os chamados EPIs (Equipamentos de 
Produção Individual), que já estão sendo 
doados a órgãos responsáveis pelo siste-
ma de saúde pública do Estado. Também 
máscaras de tecido para serem doadas 
à população já vêm sendo produzidas há 
algum tempo em fábricas de confecções 
da Moura no Agreste pernambucano. 

No caso das máscaras do modelo 
Face Shield, as primeiras 50.000 uni-
dades estão sendo doadas a órgãos res-
ponsáveis pelo sistema de saúde pública 
do Estado de Pernambuco.

Para doação, Moura 
está produzindo EPIs    
e máscaras faciais

Em parceria com o Instituto Mauá,  
com a Universidade de São Paulo e com 
profissionais de áreas médicas, a Mer-
cedes-Benz está trabalhando no desen-
volvimento e produção de ventiladores 
mecânicos eficazes e de baixo custo. 
Como matéria-prima, utiliza peças da 
indústria automotiva.

Também em parceria com o Instituto 
Mauá de Tecnologia e com a unidade de 
São Carlos da USP, a Mercedes-Benz 
está contribuindo para o desenvolvimen-

Mercedes-Benz usa sua tecnologia 
e fabrica respiradores mecânicos

to e produção de máscaras de proteção 
facial extremamente importantes para 
os profissionais de saúde que atuam 
na linha de frente no combate ao Novo 
Coronavírus. Os equipamentos estão 
sendo fabricados nas impressoras 3D 
da empresa e do Instituto Mauá, à razão 
de 10 por dia, conforme a demanda, e 
sendo destinados aos hospitais da região 
do ABC.

A montadora também está distri-
buindo cestas básicas e itens de higiene.


