
 
 

                     
      

NOTA	TÉCNICA	

	

A	ANAMATRA	–	Associação	Nacional	dos	Magistrados	da	Justiça	do	Trabalho	-,	

representativa	de	quase	4	mil	magistrados	e	magistradas	do	Trabalho	de	todo	o	Brasil,	

vem	a	público	manifestar	sua	veemente	e	absoluta	REJEIÇÃO	ao	relatório	da	Medida	

Provisória	nº	927/2020,	apresentado	pelo	Deputado	Celso	Maldaner,	do	partido	MDB,	

de	Santa	Catarina,	que	dispõe	sobre	“medidas	trabalhistas”	a	serem	adotadas	durante	

o	período	da	pandemia	Covid-19	(“coronavírus”).	

	

1. O	 texto	 original	 da	 MP,	 que	 estabelece	 diversas	 medidas	 para	

enfrentamento	 da	 pandemia	 de	 Coronavírus/Covid-19	 no	 âmbito	 da	

regulação	trabalhista,	foi	alterado	substancialmente	pelo	relator,	havendo	a	

inclusão	de	diversos	dispositivos	já	anteriormente	discutidos	nas	MP`s	881	e	

905	de	2019,	constatando-se	a	flagrante	inconstitucionalidade	do	relatório,	

visto	 que	 a	 própria	 Constituição	 veda,	 de	 acordo	 com	o	 artigo	 62,	 §10,	 a	

reedição,	na	mesma	sessão	legislativa,	de	medida	provisória	que	tenha	sido	

rejeitada	ou	que	tenha	perdido	sua	eficácia.	

2. Importante	 ressaltar,	 ainda,	 a	 ADI	 5.127,	 já	 julgada	 no	 STF,	 que	 declarou	

inconstitucional	emenda	parlamentar	em	projeto	de	conversão	de	MP	em	

lei,	por	conteúdo	temático	distinto	daquele	originário,	fato	este	observado	

quando	 da	 inclusão	 dos	 referidos	 dispositivos	 provenientes	 da	 MP	

905/2019	(que	tratava	do	contrato	verde	e	amarelo)	e	da	MP	881/2019	(MP	

da	liberdade	econômica),	sendo	notória	a	total	falta	de	relação	de	ambos	os	

temas	com	o	atual	momento	de	pandemia	enfrentado	pelo	país.	

3. Na	 contramão	 de	 medidas	 protetivas	 do	 emprego	 e	 da	 renda	 que	 vêm	

sendo	 adotadas	 pelos	 principais	 países	 atingidos	 pela	 pandemia	 –	 alguns	

deles	 situados	no	 centro	do	 capitalismo	global,	 como	França,	 Itália,	 Reino	

Unido	e	Estados	Unidos-,	a	MP	nº	927,	de	forma	inoportuna	e	desastrosa,	

simplesmente	 destrói	 o	 pouco	 que	 resta	 dos	 alicerces	 históricos	 das	

relações	 individuais	 e	 coletivas	 de	 trabalho,	 impactando	 direta	 e	



 
 

                     
      

profundamente	na	subsistência	dos	 trabalhadores,	das	 trabalhadoras	e	de	

suas	 famílias,	 assim	 como	 atinge	 a	 sobrevivência	 de	 micro,	 pequenas	 e	

médias	 empresas,	 com	 gravíssimas	 repercussões	 para	 a	 economia	 e	

impactos	no	tecido	social.	

4. O	 relatório	 da	 Medida	 Provisória	 nº	 927	 retira	 dos	 trabalhadores	 e	 das	

trabalhadoras	 as	 condições	materiais	mínimas	 para	 o	 enfrentamento	do	

vírus	e	ainda	imputa	a	estes	o	risco	do	negócio,	quando	no	artigo	4º,	§3º,	

dispensa	 o	 empregador	 do	 reembolso	 das	 despesas	 com	 aquisição	 e	

manutenção	 de	 equipamentos	 tecnológicos	 e	 de	 infraestrutura	 que	

viabilizem	a	realização	do	teletrabalho.	

5. Ainda	nesta	seara,	o	artigo	3º	do	relatório,	em	seu	inciso	VII,	possibilita	ao	

empregador	o	direcionamento	de	seus	empregados	para	qualificação,	não	

especificando	de	que	forma	isto	poderá	ser	realizado	sem	colocar	em	risco	

a	saúde	e	integridade	física	destes.	

6. Em	controvérsia	com	o	texto	da	medida	provisória,	que	incentiva	o	gozo	de	

férias,	inclusive	sua	antecipação,	o	relatório	inclui,	no	artigo	6ª,	o	§	4º	que	

estabelece	que	o	pagamento	em	dobro	de	férias	não	gozadas	no	prazo	legal	

não	será	devido	ao	empregado.	Ou	seja,	 incentiva	o	gozo	de	férias,	porém	

exclui	 a	 justa	 indenização	 dos	 valores	 em	 dobro	 quando	 estas	 estiverem	

sendo	gozadas	após	o	prazo	legal	de	12	meses.	

7. Apesar	da	mudança	significativa	no	relatório,	que	trouxe	em	seu	artigo	2º	a	

hipótese	 de	 acordo	 coletivo	 de	 trabalho	 com	 o	 sindicato	 da	 categoria,	

observa-se,	mais	uma	vez,	a	contradição	do	texto	quando	 inclui,	no	artigo	

13,	 dispositivo	 que	 impõe	 a	 prevalência	 da	 lei	 sobre	 a	 norma	 coletiva,	

mesmo	sendo	esta	mais	favorável.		

8. Ademais,	 o	 artigo	33	 suspende	a	obrigatoriedade	dos	depósitos	 recursais,	

fato	 este	 que	 implicará	 na	 abundância	 de	 recursos	 protelatórios	 e	 no	

assoberbamento	ainda	maior	da	justiça	de	segundo	grau.	

9. Por	 fim,	 a	 reinclusão	 do	 art.	 855-F,	 já	 anteriormente	 discutido	 na	 MP	

905/2019,	 que,	 reitera-se,	 perdeu	 sua	 vigência	 em	 abril	 deste	 ano,	 como	



 
 

                     
      

forma	 de	 prevenir	 ou	 encerrar	 o	 dissídio	 individual,	 permitindo	 que	 o	

empregado	 e	 o	 empregador	 possam	 celebrar	 transação	 extrajudicial	 por	

meio	 de	 escritura	 pública,	 dispensando	 a	 homologação	 judicial.	 Nota-se	

aqui	 a	 intensão	 de	 valorizar	 os	 serviços	 cartoriais,	 em	 confronto	 com	 a	

segurança	 jurídica	que	o	acordo	 judicial	proporciona	aos	 litigantes.	É	mais	

uma	forma	de	facilitar	a	quitação	do	contrato	de	trabalho,	sem	as	garantias	

legais,	facilitando	fraudes.	

10. Assim,	 a	 presente	 crise	 não	 pode,	 em	 absoluto,	 justificar	 a	 adoção	 de	

medidas	frontalmente	contrárias	às	garantias	fundamentais	e	aos	direitos	

dos	trabalhadores.	Impor	a	aceitação	dessas	previsões,	sob	o	argumento	de	

que	ficarão	todos	desempregados,	não	é	condizente	com	a	magnitude	que	

se	 espera	 do	 Estado	 brasileiro.	 Os	 poderes	 constituídos	 –	 Executivo,	

Legislativo	 e	 Judiciário	 -	 e	 a	 sociedade	 civil	 são	 corresponsáveis	 pela	

manutenção	 da	 ordem	 constitucional.	 Em	momentos	 como	 o	 presente	 é	

que	 mais	 se	 devem	 reafirmar	 as	 conquistas	 e	 salvaguardas	 sociais	 e	

econômicas	 inscritas,	 em	 prol	 da	 dignidade	 da	 pessoa	 humana	 e	 do	

trabalhador	 e	 da	 trabalhadora,	 do	 desenvolvimento	 socioeconômico	 e	 da	

paz	social.	

	

Diante	 de	 todo	 o	 explicitado,	 solicitamos	 aos	 Excelentíssimos	 Deputados	 Federais	 a	

rejeição	do	Relatório,	notadamente	quanto	aos	pontos	especificados.	

	

Brasília,	27/05/2020.	

	

	

Noemia	Porto	
	Presidente	da	ANAMATRA 

 


