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MANIFESTO EM APOIO À MP 936/2020 

PROGRAMA EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO DO EMPREGO E DA RENDA 

São Paulo, 03 de maio de 2020 

A Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, 
Brasscom, entidade que reúne as mais dinâmicas empresas atuantes nos subsetores de 
telecomunicações, hardware, software e serviços de TI, vem, pela presente manifestação, apresentar 
apoio à Medida Provisória nº 936/2020, que 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 Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 
2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia de 
Covid-19. A medida editada pelo Poder Executivo, e que ora é submetida à deliberação do 
Congresso Nacional, preenche os requisitos constitucionais de relevância e urgência face à 
imperiosa necessidade de se instituir regras trabalhistas de natureza excepcional para assegurar a 
manutenção de empregos e renda numa realidade de profunda crise econômica que emerge como 
consequência das necessárias políticas de isolamento social. 

A Brasscom ressalta, ainda, que apoia a introdução de modificações ao texto do diploma 
provisório, na forma das emendas de números 363 (prorrogação da desoneração da folha de 
pagamentos), 438, 489 e 937 (flexibilização de prazos e procedimentos para a negociação coletiva), 
439, 490 e 865 (segurança jurídica para a adoção das ações autorizadas pela MP), 491 (assegurar o 
uso da base de cálculo reduzida no cálculo das demais verbas trabalhistas), 492 (fracionamento da 
suspensão do contrato de trabalho), 493 (liberdade de negociação de benefícios), 494 e 938 (base 
de cálculo da ajuda compensatória), 495 e 440 (não cumulatividade de períodos para a garantia 
provisória do emprego), 496 (suspensão transitória de comunicação à entidade sindical), 871 e 497 
(extensão do Programa a estagiários) e 498, 437 e 844 (uso de comunicação eletrônica para 
implementação das medidas). 

1. APOIO AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO DO EMPREGO E DA RENDA 

As medidas previstas na Medida Provisória nº 936/20 são necessárias para a preservação 
e empregos e renda e para o enfrentamento do estado de calamidade pública e da emergência de 
saúde pública decorrente da crise da Covid-19. A excepcionalidade da flexibilização das regras 
laborais possui caráter temporário e circunscrito ao período de calamidade pública previsto no 
Decreto nº 6, de 20 de março de 2020, constituindo-se como hipótese de força maior, conforme 
previsão da própria Consolidação das Leis do Trabalho em seu artigo 501. A instituição do 
Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, com aplicação no transcurso do 
estado de calamidade pública, vem socorrer as empresas auxiliando-as a preservar empregos e 
renda, garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais e reduzir o impacto social 
decorrente das consequências do estado de calamidade pública e de emergência de saúde pública. 

Apoiamos, assim, as medidas instituídas pela MP abaixo resumidas: 

i) Pagamento de Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda; 
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ii) A redução proporcional de jornada de trabalho e de salários; e 

iii) A suspensão temporária do contrato de trabalho. 

As medidas trabalhistas, com os aprimoramentos que aqui defendemos, têm o condão de 
elevar a segurança jurídica nas relações laborais no contexto da crise e assegurar condições para a 
manutenção de investimentos após o transcurso do período de calamidade, habilitando, com isso, 
o Brasil na rota do crescimento sustentável. 

2. PRORROGAÇÃO DA POLÍTICA DE DESONERAÇÃO DA FOLHA (EMENDA Nº 363) 

A desoneração da folha de pagamentos se constitui como medida fundamental para o 
crescimento e competitividade do país. Para o setor de Tecnologia da Informação e Comunicação 
- que representa 7% do Produto Interno Bruto (PIB) - a reversão representa a perda de 384 mil 
empregos qualificados no setor de software e serviços. Para tanto, com vistas à manutenção do 
emprego e continuidade do desenvolvimento econômico do país, principalmente frente aos 
impactos enfrentados pela COVID-19, defendemos a prorrogação da política até 31/12/2022. A 
Brasscom possui estudo completo e detalhado sobre os impactos da política disponível no site da 
entidade ou mediante requisição. 

3. FLEXIBILIZAÇÃO DE PRAZOS PARA NEGOCIAÇÃO COLETIVA (EMENDAS Nº 438, 489 E 937) 

Muitas entidades sindicais pelo país estão com as suas atividades suspensas ou em 
jornada reduzida, dificultando ou impossibilitando a negociação coletiva para redução da jornada 
e salários ou a suspensão dos contratos de trabalho. Como forma de garantir segurança jurídica e 
a celeridade da implementação do Programa Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, 
defendemos a flexibilização de prazos e procedimentos para negociação coletiva durante o 
transcurso do estado de calamidade, a bem do interesse público, dos empregos, da renda e da 
continuidade das atividades econômicas com sustentabilidade no futuro. 

4. SEGURANÇA JURÍDICA PARA A ADOÇÃO DAS MEDIDAS (EMENDAS Nº 439, 490 E 865) 

Considerando a necessidade de preservação da solvência e do fluxo de caixa das 
empresas, e com o intuito de garantir a manutenção de empregos e renda, é necessária a aplicação 
imediata das medidas previstas na MP 936/20, sendo que as empresas não podem ser penalizadas 
ou ficar impossibilitadas de implementar as ações na ausência de ato administrativo que viabilize a 
comunicação das iniciativas ao Ministério da Economia. 

5. ASSEGURAR O USO DA BASE DE CÁLCULO REDUZIDA (EMENDA Nº 491) 

As médias salariais devem considerar a redução temporária de salário para fins de cálculo 
dos demais direitos do trabalhador, de modo a garantir a prevalência do espírito da MP 936/20, 
qual seja, assegurar a solvência e o caixa das empresas para que estas possam mitigar os impactos 
no emprego e na renda dos trabalhadores. A redução de salários, com proporcional redução da 
jornada, se dá no contexto em que as empresas sofreram agudas quedas de demanda por seus 
bens e serviços, prejudicando a lucratividade e a geração de caixa. Tratam-se, portanto, de recursos 
que a empresa não se apropriará mais em virtude do caso fortuito da pandemia, não fazendo 
sentido onerar o fluxo de caixa indevidamente nos momentos subsequentes quando houver a 
reversão do estado de calamidade. Toda sociedade está renegociando contratos e compromissos, 
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e, assim, é preciso que o legislador assegure que os impactos da crise para as empresas sejam 
mitigados de modo a preservá-las a fim de que possam continuar operando e empregado após o 
transcurso da pandemia. 

6. FRACIONAMENTO DA SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (EMENDA Nº 492) 

Defendemos que o empregador possa acordar a suspensão temporária do contrato de 
trabalho de seus empregados pelo prazo máximo de 60 dias, como já prevê a MP 936/20, mas que 
tal prazo possa ser fracionado em até quatro períodos de 15 dias. É importante que durante o 
estado de calamidade as empresas e trabalhadores tenham liberdade para gerenciar a crise de 
modo a garantir a execução do contrato de trabalho em meio a um cenário de extrema 
imprevisibilidade sem a necessidade de provocar a sua rescisão sempre que possível. 

7. LIBERDADE DE NEGOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS (EMENDA Nº 493) 

Como dito, o espírito da MP 936/20 é garantir a solvência e o fluxo de caixa do setor 
produtivo de modo a habilitar as empresas a percorrer a crise com todos os instrumentos possíveis 
para mitigar os impactos no emprego e na renda, e, ao mesmo tempo, garantir a renda de 
trabalhadores que tenham sido impactados pelas medidas emergenciais. Considerando que muitos 
empregados estão trabalhando de suas casas durante o período de calamidade pública, é possível 
viabilizar a negociação individual do pagamento de alguns benefícios que estão atrelados ao 
deslocamento físico ou a rotina laboral fora de casa, a exemplo de vale transporte e auxílio 
combustível.  

8. BASE DE CÁLCULO DA AJUDA COMPENSATÓRIA (EMENDAS Nº 494 E 938) 

Para fins de segurança jurídica, é importante explicitar na lei que o percentual da ajuda 
compensatória mensal prevista na MP 936/20 incidirá somente sobre o salário e não sobre a 
remuneração como um todo, afastando-se, assim, o alargamento indevido de sua base com 
incidência sobre valores pagos a título de gratificações, adicionais e comissões. 

9. NÃO CUMULATIVIDADE DE PERÍODOS PARA GARANTIA PROVISÓRIA DO EMPREGO (EMENDAS Nº 495 E 440) 

Defendemos que não haja a cumulatividade de períodos para a garantia provisória do 
emprego. Assim, se o empregador se valer da redução de jornada, e, posteriormente, suspender o 
contrato de trabalho, ou vice-versa, o trabalhador não poderá fazer jus a período de garantia 
provisória de forma cumulativa, computando somente a estabilidade da última medida adotada 
pela empresa. 

10. SUSPENSÃO TRANSITÓRIA DE COMUNICAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL (EMENDA Nº 496) 

Considerando que inúmeras entidades sindicais pelo país estão com suas atividades 
suspensas ou em jornada reduzida, dificultando ou mesmo impossibilitando a comunicação das 
medidas transitórias, e, ainda, no intuito de cumprir todos os requisitos formais e trazer maior 
segurança jurídica às empresas, apoiamos a suspensão transitória de comunicação das medidas 
previstas na MP 936/20 à entidade sindical representante dos trabalhadores. 

11. EXTENSÃO DO PROGRAMA EMERGENCIAL AOS ESTAGIÁRIOS (EMENDAS Nº 871 E 497) 

Defendemos que o Programa Emergencial seja extensivo aos estagiários nas empresas. 
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12. USO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS (EMENDAS Nº 498, 437 E 
844) 

Considerando a emergência de implementação das medidas previstas na MP 936/20 e a 
situação de isolamento social, bem como a grande burocracia das atividades de assinatura digital 
sugerimos assegurar o uso de meios eletrônicos, como e-mails ou tecnologias em blockchain para 
comunicação dos atos. 


