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Análise Comparativa da Minuta de PLV da MP Nº 927, de 2020 à luz da MPV 905 e seu 

PLV  

 

- Em 26 de maio de 2020, o Deputado Celso Maldaner divulgou minuta de Parecer à 

Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020, que “Dispõe sobre as medidas 

trabalhistas para 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 do coronavírus (covid-19), e dá outras providências. 

- Ao ser editada, a MPV 927 recebeu 1.082 emendas, visando mitigar ou ampliar os seus 

efeitos, no sentido da flexibilização de direitos trabalhistas durante o período de vigência 

da calamidade pública Covid-19. 

- Imediatamente após a sua edição a MPV 927 foi alterada pela MPV 928, que revogou o 

seu art. 18, tido como um dos mais ofensivos aos trabalhadores, ao prever a suspensão de 

contrato de trabalho de forma unilateral e sem respeito à necessidade de acordo ou 

convenção coletiva, por até 4 meses (art. 18). 

- Entre os pontos que foram objeto de emendas para proteger os direitos dos 

trabalhadores, destacam-se: 

1. Força maior (art. 1º, par. único): supressão da possibilidade de redução da indenização 

devida aos trabalhadores em caso de demissão sob a alegação de força maior decorrente 

da calamidade covid-19. 

2. Acordo individual (art. 2º): supressão da possibilidade de que empregado e o 

empregador celebrarem acordo individual abrindo mão de direitos, sem a participação de 

sindicatos, tais como teletrabalho, antecipação de férias se direito ao pagamento 

antecipado de 1/3, antecipação de feriados com longo prazo para compensação, banco de 

horas com longo prazo para compensação (2022), prorrogação de jornada e outras 

medidas de restrição de direitos. 

3. Supressão da suspensão de exames médicos ocupacionais. 
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4. Supressão da redução de salário com suspensão do contrato de trabalho (já revogada 

pelo governo),  

5. Supressão da descaracterização dos casos contaminação pelo coronavírus (Covid-19) 

como doença ocupacional, com graves prejuízos previdenciários e trabalhistas para os 

trabalhadores em geral, em especial os da saúde. 

6. Supressão das limitações à atuação da Fiscalização do Trabalho, com a ampliação 

das regras sobre dupla visita e impedimento de que autuem empresas infratoras, A MPV 

927 propõe é virtualmente a suspensão da própria fiscalização do trabalho por 180 dias, 

salvo no caso das limitadíssimas situações previstas. 

7. Supressão ou limitação da prorrogação de contratos coletivos que venham a vencer no 

período da calamidade, sem a negociação com os sindicados. 

8. Supressão da convalidação de descumprimento da legislação trabalhista. Na forma 

proposta, quaisquer medidas, ainda que contrárias a outros dispositivos da CLT, mas não 

à própria MPV, poderiam ser consideradas “convalidadas”.  

Em face da inconstitucionalidade da MPV 927, foram ajuizadas no STF Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade pelo Partido Democrático Trabalhista (ADI 6342), pela Rede 

Sustentabilidade (ADI 6344), pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos 

(ADI 6346), pelo Partido Socialista Brasileiro (ADI 6348), pelo Partido Comunista do Brasil 

(PCdoB), pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e pelo Partido dos Trabalhadores 

(PT) conjuntamente (ADI 6349), pelo partido Solidariedade (ADI 6352) e pela 

Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria (ADI 6354).  

- Ao apreciar as ações diretas, o STF suspendeu dois dispositivos: art. 29 e art. 31, o 

primeiro afastando o direito a considerar como acidente de trabalho a Covid-19, exceto se 

demonstrado nexo causal; e o segundo suspendendo a atuação da fiscalização trabalhista 

pelo prazo de 180 dias, durante o qual somente teria caráter orientador. 

- Antes que a MPV 927 pudesse ser apreciada pela Comissão Mista prevista no art. 62 da 

CF, que deveria examinar a MPV e as emendas apresentadas, sobreveio a edição do Ato 

Conjunto das Mesas da Câmara e do Senado nº 1, de 31 de março de 2020, que, 

lastreado na decisão do STF na ADPF 663, definiu novos ritos de apreciação de medidas 
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provisórias enquanto vigorar o estado de calamidade pública Covid-19, dispondo que 

nesse período as medidas provisórias serão instruídas perante o Plenário da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal, ficando excepcionalmente autorizada a emissão de 

parecer em substituição à Comissão Mista por parlamentar de cada uma das Casas 

designado na forma regimental. E, além do prazo de dois dias úteis a contar de sua 

publicação, passou a ser permitida a apresentação de emendas de Plenário, nas duas 

Casas do Congresso, quando de sua apreciação em sessão remota. O ato fixou, ainda, o 

prazo de 9 dias para que a Câmara dos Deputados concluir os seus trabalhos, remetendo 

a MPV ao Senado, que deverá apreciá-la até o 14º de sua vigência. 

- Ainda que se trate de MPV editada antes do ato, a ela se aplicam as novas regras, nos 

termos do art. 7º, devendo, portanto, ser proferido parecer de Plenário além de poderem 

ser apresentadas novas emendas além das 1.082 já apresentadas. 

- É nesse contexto que vem a lume o PLV do Relator, que não será discutido e votado em 

comissão mista, mas diretamente pelo Plenário. 

- Todavia, as novas regras não autorizam o Relator a introduzir matéria nova, ou ampliar o 

escopo da MPV 927, à luz dos limites já fixados pelo STF quanto à observância do devido 

processo legislativo que veda a introdução de “jabutis”, seja por emendas de 

parlamentares, seja pelo próprio Relator. 

- O Relator na Câmara dos Deputados,  além de não acolher praticamente nenhuma das 

emendas apresentadas previamente ao exame do Plenário, ignora esses limites e 

“ressuscita” diversos dispositivos constantes quer da MPV 905, que a pretexto de dispor 

sobre a geração de empregos para jovens com a criação do Contrato Verde e Amarelo 

promoveu uma nova “Reforma Trabalhista” derrubando mais de 130 dispositivos da CLT e 

vulnerando direitos dos trabalhadores, quer do Projeto de Lei de Conversão da MPV 905, 

aprovado em sessão tumultuada e irregular da Comissão Mista, quando já estavam 

suspensos os trabalhos das comissões no Congresso Nacional em face das medidas de 

isolamento social. 

- Assim, além de, em grande medida, manter os problemas da MPV 927 como editada pelo 

Chefe do Executivo, basicamente acatando, apenas, as decisões do STF nas ADI supra 

mencionadas, embora procure contornar em parte essa decisão, quanto ao requisito do 
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nexo causal para caracterização de acidente de trabalho por contaminação com a Covid-

19, o Relator APROFUNDA significativamente os problemas da MPV 927, 

REINTRODUZINDO dispositivos rejeitados pela Câmara dos Deputados, quando apreciou 

o PLV da MPV 905, mas, sobretudo, atropelando o devido processo legislativo mediante a 

inclusão de “jabutis” e, na prática, REEDITANDO a MPV 905 na forma do PLV que não foi 

apreciado pelo Senado Federal. A MPV 905, ademais, foi REVOGADA pela MPV 955, de 

20 de abril de 2020, o que impede sua reapreciação na atual sessão legislativa, por se 

tratar de rejeição tácita de seu conteúdo. 

Relacionamos, a seguir, as principais modificações promovidas pelo Relator e sua 

correspondência com o texto original da MPV 927, da MPV 905 e do PLV à MPV 905, não 

apreciado pelo Senado Federal. 

 

1. Art. 2º, parágrafo único: insere a possibilidade de que em lugar de acordo individual, 

seja firmado acordo coletivo para dispor sobre teletrabalho, antecipação de férias, 

férias coletivas, aproveitamento de feriados, banco de horas e suspensão de 

exigências administrativas em segurança e saúde, dispensando a aprovação de 

assembleia. 

2. Suprimida a previsão da MPV (art. 3º, VII) que previa redirecionamento do trabalhador 

para qualificação como uma das medidas passíveis de adoção. 

3. Altera o § 3º do art. 4º, explicitando que o empregador não terá que reembolsar 

despesas arcadas pelo empregado no regime de teletrabalho. A MPV previa que essa 

matéria (reembolso de despesas) seria objeto de acordo escrito, firmado previamente 

entre empregador e trabalhador. 

4. No § 5º do art. 4º é feito ajuste redacional para prever de forma a mais ampla que o 

tempo de uso de equipamentos e infraestrutura, aplicativos e outros no regime de 

teletrabalho “fora da jornada normal” não constitui tempo à disposição do empregado. 

5. Incluído o § 6º no art. 4º para prever que o empregador poderá instalar software, 

ferramenta digital ou aplicação de internet para controle das atividades nos 

equipamentos próprios ou do empregado, mediante consentimento prévio do 

empregado. 

6. Inserido o § 4º no art. 6º, prevendo que durante a calamidade covid-19 não será paga 

a dobra das férias pelo fato de não serem concedidas no prazo de 12 meses após a 
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aquisição do direito. 

7. Inserido parágrafo único no art. 10 para prever que serão descontadas das verbas 

rescisórias em caso de pedido de demissão as férias antecipadas gozadas cujo 

período não tenha sido adquirido. 

8. Alterado o art. 11 para permitir que a comunicação de férias coletivas seja feita 

inclusive por meio eletrônico, e para explicitar que as férias coletivas poderão ser 

concedidas por prazo superior a 30 dias. 

9. Inclui parágrafo único no art. 11 para prever que no caso de férias coletivas sua 

duração não será inferior a 5 dias, o pagamento do adicional de 1/3 poderá ser feito 

após o gozo e que o pagamento das férias poderá ser feito até o 5º dia do mês 

seguinte. 

10. Altera o art. 12 para prever que o empregador deverá comunicar o órgão local do Min 

da Economia e ao sindicato em 48h da notificação dos empregados as datas de início 

e fim das férias coletivas e estabelecimentos ou setores abrangidos. 

11. Altera o § 2º no art. 13, que trata da antecipação de feriados, para afastar a previsão 

de que o aproveitamento de feriados religiosos dependerá da concordância do 

empregado, e para afastar norma mais benéfica estabelecida em acordo ou 

convenção coletiva. 

12. Insere § 3º no art. 13 para permitir que sejam antecipados feriados dos 18 meses 

seguintes ao da vigência da Lei, ou seja, até, pelo menos novembro de 2021. 

13. Altera o § 1º do art. 14 para permitir que o saldo de horas devido pelo empregado em 

caso de interrupção de atividades pelo empregador durante a calamidade possa ser 

compensado aos finais de semana, com respeito de um domingo por mês de 

descanso. 

14. Altera o § 2º do art. 14 para prever que a compensação do saldo de horas deverá ser 

comunicada ao empregado com 5 dias úteis de antecedência. 

15. Insere novo § 3º no art. 14 para prever que o empregado do grupo de risco ou que se 

ausentar do trabalho por motivos de isolamento ou de quarentena imposto por ato do 

poder público, sem apresentação de atestado médico ou de documento comprobatório 

de afastamento, poderá compensar o saldo de horas no prazo de 12 meses, sem 

necessidade de acordo coletivo. 

16. Insere § 1º no art. 15 para manter a obrigatoriedade de exames ocupacionais e 

treinamentos periódicos aos trabalhadores da área de saúde e áreas auxiliares em 

efetivo exercício em ambiente hospitalar, e assegurar a prioridade para submissão a 
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teste de identificação da covid-19. 

17. Altera o § 2º do art. 15 para ampliar de 60 para 180 dias o prazo para que sejam 

realizados os exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares cuja 

obrigatoriedade fica suspensa durante a calamidade. 

18. Insere § 5º no art. 15 para dispensar os exames médicos ocupacionais, clínicos e 

complementares no caso de trabalhos de curta duração, de safra ou por prazo 

determinado. 

19. Altera o § 1º do art. 16 passando de 90 para 180 dias o prazo para que os 

treinamentos periódicos obrigatórios de segurança e saúde no trabalho, que ficam 

suspensos durante a calamidade, sejam realizados. 

20. Altera o art. 17, caput, para prever a retomada da de processos eleitorais das CIPAS 

após o encerramento da calamidade. 

21. Insere par. Único no art. 17 para prever que ficam suspensas reuniões presenciais 

das CIPAS até o fim da calamidade. 

22. Suprimido o art. 18 da MPV, que havia sido revogado pela MPV 928. O art. 18 previa 

que o empregador poderia suspender o contrato de trabalho por até 4 meses para 

participação do empregado em curso ou programa de qualificação, podendo apenas 

fazer jus a ajuda compensatória. A revogação ocorreu em 23.03.2020, ou seja, 24h 

após a edição da MPV 927, sendo improvável que haja efeitos da norma revogada a 

serem disciplinados pelo Congresso em face desse curto prazo. 

23. Altera o art. 19 (art. 18 do PLV) para ampliar a suspensão de exigibilidade de 

recolhimento do FGTS para as competências de março a novembro de 2020. Assim, 

serão mais 6 meses de suspensão da obrigação. 

24. Altera o art. 20 (art. 19 do PLV) para prever que o pagamento das competências de 

março a dezembro de 2020 (e não mais março a maio) poderão ser feitas de forma 

parcelada. O §1º mantém o número de parcelas (6 parcelas mensais, ou seja, o 

empregador recolherá as 9 parcelas suspensas em até 6 meses a partir de janeiro de 

2021. 

25. Altera o § 1º do art. 20 (art. 19 do PLV) para prever que as parcelas do FGTS não 

recolhido até dez. 2020 serão recolhidas a partir de janeiro de 2021. 

26. Altera o § 1º do art. 20 (art. 19 do PLV) para prever que o prazo para declarar 

informações para fazer jus ao parcelamento se encerrará em 20.12.2020 e não mais 

20.06.2020.  

27. Altera o art. 19 (art. 20 do PLV) modificando o inciso II para prever que em caso de 
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rescisão de contrato de trabalho cuja exigibilidade do FGTS tenha sido suspensa, o 

valor integral, da contribuição mensal prevista no art. 18, caput, da Lei 8.036, será 

devida no ato da rescisão. 

28. Além disso, insere inciso III nesse artigo, para prever, contrariando ao Constituição, 

que a multa sobre o saldo do FGTS será reduzida para 20% e não os 40% previstos 

no § 1º do art. 18 da Lei 8.036, aplicado somente sobre o valor dos depósitos 

efetuados na conta vinculada do trabalhador. Assim, além da redução da multa, não 

serão computados os valores relativos a 9 meses de FGTS objeto da suspensão de 

exigibilidade. A MPV não alterava o direito à multa de 40%, embora penalizasse o 

trabalhador em face da não previsão de correção e juros sobre os valores não pagos 

em face da suspensão. 

29. Altera o art. 23 (art. 22 do PLV) par ampliar para 240 dias o prazo de suspensão da 

prescrição de débitos do FGTS. 

30. Altera o par. Único do art. 25 (art. 24 do PLV) para ampliar para dez. 2020 o prazo em 

que poderá ser emitido certificado de regularidade do FGTS, no caso de 

parcelamentos de débitos com parcelas a vencer até dez 2020. 

31. Suprime o inciso II do art. 26 (art. 25 do PLV) que permitia a adoção de escalas de 

horas suplementares, sem penalidade administrativa, no caso de estabelecimentos de 

saúde, desde que respeitado o repouso semanal remunerando. Assim, não haverá 

qualquer impedimento à prorrogação de jornada desses profissionais.  

32. Altera o art. 25 (art. 26 do PLV) para adequar à alteração do art. 24 (25 do PLV) e 

insere par. Único para prever que o empregador poderá celebrar acordo ou 

convenção coletiva ou adotar norma coletiva vigente para a compensação das horas 

suplementares, caso em que não seria obrigado a compensar as horas no prazo de 

12 meses após a calamidade.  

33. Insere novo art. 28, para prever que durante o estado de calamidade, o empregador 

poderá, desde que previsto em acordo ou convenção e com a concordância do 

empregado oferecer curso ou programa de qualificação profissional não presencial, 

com suspensão de salário, por um a 3 meses. O art. 476-A da CLT prevê essa 

hipótese por até 5 meses, podendo o empregador conceder ao empregado ajuda 

compensatória mensal, sem natureza salarial, durante o período de suspensão 

contratual. 

34. Suprimido o art. 18 da MPV, revogado, que tratava de hipótese semelhante, embora 

dispensando o acordo ou convenção coletiva. 
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35. Suprimido o art. 29 da MPV, que previa que “Os casos de contaminação pelo 

coronavírus (covid-19) não serão considerados ocupacionais, exceto mediante 

comprovação do nexo causal”, em face da liminar concedida pelo STF nas ADI nº 

6342, 6344, 6346, 6352, 6354 e 6375. 

36. Suprimido o art. 31 da MPV, que previa que durante 180 dias os Auditores Fiscais do 

Trabalho do Ministério da Economia atuariam apenas “de maneira orientadora”, ou 

seja, impedidos da aplicar multas, exceto em alguns casos, O STF suspendeu esse 

dispositivo pela liminar concedida STF nas ADI nº 6342, 6344, 6346, 6352, 6354 e 

6375. 

37. Insere novo art. 32, para prever que fica reconhecido nexo causal durante a 

calamidade covid-19 entre as atividades laborais em serviços de saúde que impliquem 

contato direto com o paciente infectado pelo SARS-CoV-2, suas secreções ou 

material contaminado pelo vírus e o adoecimento do trabalhador por Covid-19, salvo 

prova em contrário.  Com essa formulação, ao explicitar o direito apenas e 

expressamente nesses casos, ficam afastadas outras situações, ou seja, restabelece-

se a inconstitucionalidade reconhecida pelo STF na liminar concedida contra o art. 29 

da MPV 927. O § 1º do novo art. 32 prevê, no caso dos demais trabalhadores, que a 

adoção de medidas de proteção e segurança do empregado, sem definir quais sejam, 

afasta o nexo causal, dando como suficientes essas medidas para afastar o contágio. 

O § 2º do novo art. 32 prevê que para fins previdenciários, a adoção de medidas de 

proteção e segurança do empregado, sem definir quais sejam, não impede a 

caracterização de nexos técnicos (doença profissional ou do trabalho, doença 

equiparada a acidente do trabalho, individual ou epidemiológico previdenciário). A má 

redação do dispositivo produzirá sua inutilidade à luz da prática previdenciária de 

negação do direito. 

38. Inserido novo art. 33 para permitir que execuções trabalhistas a ocorrer até 18 meses 

após o fim da calamidade poderão ser parceladas em 60 parcelas mensais. Trata-se 

de um gigantesco jabuti, e que não guarda relação com o período em que foi 

constituída a dívida trabalhista, bastando que a citação para se pagamento, qualquer 

que seja o valor, venha a se dar a partir de março de 2020 até o final de 2021. Na 

forma do § 1º, cada parcela não poderá ser inferior a 1 salário-mínimo. O § 3º prevê 

que o parcelamento será anulado em caso de não pagamento de 3 parcelas 

consecutivas.  O § 4º suspende, durante a calamidade, a obrigatoriedade de depósito 

recursal e prevê que os débitos serão atualizados pelo INPC, ou seja, sem juros. 



 
 

9 
 

Assim, quem for condenado poderá recorrer livremente e somente pagará ao final a 

correção monetária se condenado. 

39. Alterada a redação do art. 36, mas com imprecisão técnica, pois mantém como data 

para convalidação de medidas trabalhistas adotadas pelos empregadores os 30 dias 

anteriores à data da entrada em vigor DA LEI e não DA MEDIDA PROVISÓRIA. 

Assim, ficam sem cobertura legal os atos praticados desde 22 de fevereiro até o final 

de abril de 2020, caso a MPV seja aprovada no final de maio de 2020.  

40. Inserido novo art. 37 no PLV, que implica em grave ofensa constitucional. Ele não 

apenas reintroduz por iniciativa do Relator, de forma irregular, temas já prejudicados 

em face de sua rejeição pelo Plenário da Câmara quando da apreciação da MPV 905, 

como também fere a vedação de inclusão de matéria estranha ao conteúdo da MPV 

927. Ressuscita diversas modificações na CLT que foram veiculadas ou na MPV 905 

ou no seu PLV aprovado pela Câmara dos Deputados, mas que não chegou a ser 

apreciado pelo Senado, em face da revogação da MPV 905 às vésperas da perda de 

sua eficácia. A matéria não pode ser objeto de nova MPV na atual sessão legislativa, 

ou seja, até 22 de dezembro, e o Executivo se vale de esperteza ao usar o Parecer do 

Relator para reintroduzir essas alterações de forma ilícita e contrária ao devido 

processo legislativo. Trata-se, portanto, de “jabutis”, ou seja, matérias estranhas e 

sem base regimental para sua inclusão em processo sumário de apreciação de 

matéria legislativa. Esse artigo inclui: 

a) alteração ao art. 67 da CLT, tratando do repouso remunerado. Na redação 

em vigor, o repouso deve ser sempre aos domingos, “salvo motivo de 

conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço”. Com a alteração, 

passa a ser apenas “preferencialmente” aos domingos. A modificação é 

seguida de alterações ao art. 68 e art. 70 da CLT. A matéria constava da 

MPV 905, e sequer foi aprovada pela Câmara dos Deputados quando da 

apreciação de PLV. A MPV, ainda, foi revogada às vésperas de perder 

eficácia. O dispositivo, por fim, não tem relação com o conteúdo da MPV 927.  

b) alteração ao art. 68 da CLT, tratando do trabalho aos domingos e feriados. 

Amplia para todos os setores, sem ressalvas, essa possibilidade. O § 1º 

dispõe que o repouso remunerado devera coincidir com o domingo apenas 

uma vez a cada 4 semanas para o comércio e serviços e, e uma vez a cada 7 

semanas na indústria. A matéria constava da MPV 905, e sequer foi 

aprovada pela Câmara dos Deputados quando da apreciação de PLV. A 
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MPV, ainda, foi revogada às vésperas de perder eficácia. O dispositivo, por 

fim, não tem relação com o conteúdo da MPV 927.  

c) alteração ao art. 70 da CLT, tratando do trabalho aos domingos e feriados.  

Amplia para todos os setores, sem ressalvas, essa possibilidade, apenas 

dispondo sobre a remuneração em dobro, e apenas se não houver folga 

compensatória em outro dia. O parágrafo único apenas prevê que a folga 

compensatória corresponderá ao repouso semanal remunerado, mas não 

garante que deverá ser concedida na mesma semana. A matéria constava da 

MPV 905, e sequer foi aprovada pela Câmara dos Deputados quando da 

apreciação de PLV. A MPV, ainda, foi revogada às vésperas de perder 

eficácia. O dispositivo, por fim, não tem relação com o conteúdo da MPV 927.  

d) alteração ao art. 161 da CLT, tratando da interdição de estabelecimento, 

atividade, setor, serviço, máquina ou equipamento em caso de grave e 

iminente risco para o trabalhador. O § 5º atribui Secretário de Trabalho da 

Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia a 

harmonização nacional dos procedimentos de embargo e interdição. São 

também fixadas regras para recurso em caso de embargo.  A matéria 

constava da MPV 905, e sequer foi aprovada pela Câmara dos Deputados 

quando da apreciação de PLV. A MPV, ainda, foi revogada às vésperas de 

perder eficácia. O dispositivo, por fim, não tem relação com o conteúdo da 

MPV 927.  

e) Inserção do art. 226-A da CLT, para autorizar o trabalho aos sábados, 

domingos e feriados a título permanente, em diversas atividades. A matéria 

constava do PLV da MPV 905, que foi revogada às vésperas de perder 

eficácia, e não tem relação com o conteúdo da MPV 927. 

f) alteração ao art. 45-B da CLT, para incluir inciso VIII ampliando os deveres 

dos motoristas profissionais. A matéria não tem relação com o conteúdo da 

MPV 927. 

g) alteração ao art. 457 da CLT, para excluir a alimentação fornecida pelo 

empregador do salário. Complementa alteração feita ao art. 458 da CLT pelo 

mesmo artigo. A mesma modificação constava do PLV à MPV 905. 

h) alteração ao art. 458 da CLT, para excluir a alimentação fornecida pelo 

empregador do salário. Complementa alteração feita ao art. 457 da CLT pelo 

mesmo artigo. A mesma modificação constava do PLV à MPV 905. 
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i) alteração ao art. 611-B da CLT, incluindo no rol de direitos que não podem 

ser objeto de convenção ou acordo coletivos, portanto prevalecendo sobre o 

negociado, o vale transporte. A mesma modificação constava do PLV à MPV 

905. Embora a alteração seja meritória, trata-se de JABUTI. 

j) alteração ao art. 627 da CLT, dispondo sobre a “dupla visita” na fiscalização 

trabalho. Amplia as situações em que deverá ocorrer a dupla visita, amplia o 

intervalo entre visitas, e fixa exceções a essa regra (falta de registro de 

empregado, atraso de salário e falta de depósito no FGTS; reincidência, 

fraude, resistência ou embaraço à Fiscalização; descumprimento de 

interdição ou embargo, somente para a irregularidade específica e as 

relacionadas no respectivo termo; acidente do trabalho fatal apurado por 

meio de procedimento fiscal de análise de acidente, somente para as 

irregularidades imediatamente relacionadas às causas do acidente; e 

trabalho em condições análogas às de escravo ou trabalho infantil, para 

todas as irregularidades diretamente relacionadas à configuração da situação 

Trata-se de medidas que enfraquecem a fiscalização trabalhista. A mesma 

modificação constava do PLV à MPV 905. 

k) Inserção de novo art. 627-A da CLT, dispondo sobre “procedimento especial 

para a ação fiscal”, e a firmatura de termos de compromisso para 

saneamento de infração à legislação. Assim a fiscalização trabalhista passa a 

ter caráter “orientador”, perdendo sua capacidade coercitiva. Trata-se de 

medidas que enfraquecem a fiscalização trabalhista. A mesma modificação 

constava do PLV à MPV 905. 

l) Inserção de novo art. 627- B da CLT, dispondo sobre planejamento das 

ações de inspeção do trabalho mediante “projetos especiais de fiscalização”. 

Na forma do § 5º, não será permitida a lavratura de auto de infração no curso 

de tais “projetos especiais”.  Trata-se de medidas que enfraquecem a 

fiscalização trabalhista. A mesma modificação constava do PLV à MPV 905. 

m) Inserção de novo art. 627-C da CLT, para prever que compete ao Auditor 

Fiscal do Trabalho “a adoção da arbitragem como meio de composição de 

conflitos”. Apesar de meritória, consolidando na lei iniciativa que tem mais de 

20 anos de aplicação, trata-se de JABUTI. 

n) alteração ao art. 628 da CLT, afastando a imposição de multas nos casos 

previstos nos art. 627, 627-A, 627-B e 627-C da CLT, alterados pelo mesmo 



 
 

12 
 

artigo. Trata-se de medidas que enfraquecem a fiscalização trabalhista. A 

mesma modificação constava do PLV à MPV 905. No mesmo art. 628, são 

revogados os §§ 1º, 2º e 4º do art. 628, que tratam de registros de visitas de 

inspeção do trabalho e lavratura de autos fictícios. Também é inserido no art. 

628 o §5º para prever que não se aplica a aplicação obrigatória de multa 

quando se tratar de infrações a preceitos legais ou a regulamentações sobre 

segurança e saúde do trabalhador de gradação leve ou média regularizadas 

no curso da própria ação fiscal, ou ainda em prazo posterior, conforme 

regulamento. 

o) Inserção de novo art. 855-F da CLT tratando de celebração de transação 

para encerrar ou prevenir dissídio individual. A mesma modificação constava 

do PLV à MPV 905. 

p) alteração ao art. 879 da CLT tratando de atualização de dívidas trabalhistas, 

de forma a reduzir o seu valor em prejuízo dos trabalhadores. A mesma 

modificação constava do PLV à MPV 905. 

q) alteração ao art. 899 da CLT tratando de depósito recursal. A mesma 

modificação constava do PLV à MPV 905. 

 

41. O novo art. 38 reintroduz dispositivo constante do PLV da MPV 905, não apreciado, 

que altera a Lei 6.321, para prever que a execução inadequada dos programas de 

alimentação do trabalhador ou o desvirtuamento de suas finalidades acarretará a 

perda do incentivo fiscal, o cancelamento da inscrição ou do registro da pessoa 

jurídica no programa e a aplicação de multa. 

42. O novo art. 39 reintroduz alterações na Lei 8.177, de 1991, que haviam sido objeto da 

MPV 905 e seu PLV. A MPV 905 não foi apreciada e foi revogada. A alteração ao art. 

39 da Lei 8.177 reduz o valor dos débitos trabalhistas, inclusive resultantes de 

decisões judiciais, com redução da taxa de juros aplicável. O tema é de grande 

interesse do Governo que pretende com isso reduzir o passivo trabalhista de 

empresas estatais. 

43. É inserida no art. 37 (art. 40 do PLV) alteração ao art. 28, § 9º, “c” da Lei 8.212, para 

prever que também não será considerado no salário de contribuição o fornecimento 

de alimentação “na forma do art. 457 da CLT”. Ocorre que o art. 457 da CLT em vigor 
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não trata desse tema, mas o art. 458, que prevê o oposto (“Além do pagamento em 

dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, a alimentação) “. A 

alteração complementa, portanto, a mudança que o PLV propõe no art. 457 e 458, 

excluindo a alimentação como parcela salarial. 

44. Inserida no art. 41 alteração ao art. 21 da Lei 8.213, de modo a prejudicar o 

trabalhador que sofrer acidente no percurso para o trabalho ou de volta para casa.  A 

redação é JABUTI que vem do PLV da MPV 905, que foi revogada no último dia de 

sua vigência, para não cair por decurso de prazo. A redação dada à alínea “d” do art. 

21 da Lei 8.213 passa a prever que só é acidente de trabalho o que ocorrer em 

veículo fornecido pelo empregador, e desde que comprovada a culpa ou dolo. A regra 

atual assegura a caracterização como acidente do trabalho em qualquer caso. A 

mudança afetará o direito à pensão por morte ou aposentadoria, no caso de invalidez, 

posto que apenas nesse caso o benefício é de 100% da média de contribuições 

conforme a EC 103/19 (Reforma da Previdência).  

45. Ao mesmo tempo o art. 41 insere o art. 21-B, como norma autônoma, dizendo aquilo 

que já está dito atualmente no art. 21: que o acidente sofrido pelo segurado no 

percurso de ida para o local de trabalho, bem como no de volta, qualquer que seja o 

meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado, ensejará a 

concessão de benefícios previdenciários de acordo com as mesmas regras aplicáveis 

aos benefícios concedidos em razão de acidente do trabalho. Além de injurídica, posto 

que formulada para justificar o veto, trata-se de matéria prejudicada, dada a 

revogação da MPV 905 ante a iminente rejeição tácita no Senado, além de infração ao 

limite material de emendas em MPV (pertinência temática e respeito ao devido 

processo legislativo). 

46. Inserido no art. 42, alteração à Lei 10.101, relativa ao pagamento de PLR. A redação 

é JABUTI que vem do PLV da MPV 905, revogada ante a iminente perda de eficácia 

por decurso de prazo. 

47. Inserido novo art. 44, incluindo o teor do art. 41 do PLV da MPV 905, que perdeu 

eficácia sem ser apreciada no Senado. O artigo define que tem caráter interpretativo o 

art. 457 da CLT e os § 3º-A e §§ 5º a 9º do art. 2º e o art. 5º-A da Lei nº 10.101, de 19 

de dezembro de 2000 (alterados também por artigos JABUTI que foram 

reintroduzidos, oriundos do PLV da MPV 905.).  

48. Inserida no novo art. 45, I, revogação de dispositivos da CLT. A MPV 905 também 

revogava os mesmos dispositivo, dando nova redação aos art. 627 e 628 da CLT. 
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49. Inserida no novo art. 45, II, revogação de dispositivos da Lei 10.101. 

 

 


