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 "A arte da manipulação e do controle das massas,  

não está propriamente em contar mentiras, e sim, meias verdades." 

                                                                                                  (Jonathan Gimemes Schunck) 

Resumo 

Objetiva a presente pesquisa examinar, de que forma a redução da jornada de trabalho poderá ajudar a 

amenizar o impacto econômico, durante a duração da Pandemia do Covid-19. Assim, analisando algumas 

características sobre o tempo de contratação de trabalhadores no mercado de trabalho brasileiro, demonstra-

se que existe uma grande distância entre o discurso, a leitura acadêmica sobre a matéria e a realidade. A 

redução da jornada de trabalho é um tema multifacetado, que caracteriza um debate complexo e polêmico, 

suscitando o interesse de diversos agentes sociais nessa pauta, mas que possuem diferentes concepções 

acerca do debate. Argumenta-se no artigo que as implicações sociais de uma Medida Provisória na redução 

da jornada de trabalho. Esta análise, ainda, busca entender, de que forma essas horas não trabalhadas serão 

supridas e pagas ao empregador, as consequências futuras que irá impactar de forma direta no contrato de 

trabalho. 
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Introdução 

  

Historia-se que no dia 31 de dezembro de 2019, surgiu o primeiro alerta do governo 

chinês sobre o surgimento de um novo vírus, nominado de “coronavírus”.  Na ocasião, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), recebeu um alerta sobre uma série de casos de 

pneumonia de origem desconhecida em Wuhan, uma cidade chinesa com 11 (onze) 

 
1 Acadêmico do curso de Direito da Universidade de Passo Fundo 
2 Professora de Direito do Trabalho da Universidade de Passo Fundo 



milhões de habitantes. Desde então, esse novo vírus, que recebeu o nome de Covid-19, 

adoeceu e matou milhares de pessoas na china e se espalhou por cinco continentes.  

Assim, em nove de janeiro do corrente ano, foi anunciado pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) e pelas autoridades chinesas, as primeiras análises do vírus 

realizadas por equipes chinesas, que indicavam que esses novos casos de pneumonia se 

devia a um novo surto – originado de um novo vírus. A primeira morte pelo coronavírus 

Covid-19 foi anunciada pelas autoridades chinesas em onze de janeiro de 2020. No dia 

13 de janeiro, a OMS notificou o primeiro caso de uma pessoa infectada fora da China, 

na Tailândia: uma mulher com pneumonia leve que voltava de uma viagem a Wuhan. 

A cronologia do vírus Covid-19 revelou, na sequencia,  uma rápida disseminação 

mundial, fato este que pressionou a OMS a decretar emergência de saúde internacional 

no fim de janeiro. A medida é tomada quando um evento com implicações para a saúde 

pública ocorre de maneira inesperada e supera as fronteiras do país inicialmente afetado, 

demandado uma ação internacional imediata.   

Em termos locais, o Ministério da Saúde, em suas atribuições, confirmou em 26 de 

fevereiro de 2020, o primeiro caso no Brasil. Desde então, centenas de pacientes com 

suspeita da doença estão em observação no país. Em 17 de março de 2020, o órgão 

governamental responsável, confirmou a primeira morte por coronavírus no Brasil.  

Assim que, tamanha a proporção a OMS - Organização Mundial da Saúde, adotou 

esse alerta mundial, pela sexta vez. Outras cinco ocasiões foram: H1n1(2009); 

Poliomielite (2014); Ebola (2014); microcefalia associada ao zika (2016), devido à crise 

que se originou no Brasil; e novamente ebola (2019). 

A chegada da síndrome respiratória aguda grave - o Coronavírus -   no Brasil, se 

deu pelo aumento de casos de contaminação na Europa que elevou o alerta das 

autoridades sanitárias em Minas Gerais, que trabalharam com a possibilidade de uma 

“inundação” de casos suspeitos no Estado. Desde então, Minas investiga vários casos de 

pacientes com suspeita de Coronavírus, alguns deles se deu com viagens recentes para 

países como Itália e França. Nos demais estados, a exemplo do citado o numero de 

infectados e mortos cresce diariamente, demonstrando a sagacidade de contaminação 

deste vírus que se alastra numa rapidez incrível.  



Este novo vírus, é uma grande família de vírus que infectam principalmente 

animais, podendo causar infecções em humanos, com sintomas semelhantes aos 

resfriados ou gripes leves levando a complicações respiratórias em pessoas com sistema 

imunológico enfraquecido. Estas infecções geralmente não são diagnosticadas por serem 

benignas, e se espera a cura instantânea é transmitido entre humanos por via aérea, contato 

com secreções ou objetos contaminados, principalmente no inverno. Tendo como 

principais sintomas febre, tosse e dificuldade para respirar, além de dores no estômago. 

Extraído do site https://www.abrale.org.br/revista-online/coronavirus-no-brasil-e-imunidade/ 

No entanto, com o surgimento deste vírus, sobreveio diversas linhas de ação do 

governo a serem tomadas a fim de evitar o contato e transmissão entre as pessoas. A 

Medida Provisória Nº 927 de 22.03.2020 foi criada, a fim de oferecer aos empregadores, 

medidas para a preservação do emprego e da renda e para enfrentamento do estado de 

calamidade pública. Esta foi a primeira, seguida da Medida Provisória Nº 936, dentre 

outras. 

Assim sendo, este trabalho tem por objetivo examinar e em especial, sem exaurir o 

tema referente às possibilidades de redução de jornada de trabalho entre empregado e 

empregador diante do cenário atual. 

  

1.1 O presente cenário e as medidas adotadas. 

Frente a pandemia se alastrando no pais, uma das alternativas que o governo, por 

meio do Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, achou para conter o combate 

ao desemprego, foi implantar medidas provisórias. Em especial será objeto de analise a 

de número 927 - medida esta que busca ajudar o combate ao desemprego, visando 

flexibilizar as normas trabalhistas. 

Dentre as medidas inicias adotadas em um primeiro momento verificou-se a 

possibilidade da: suspensão do contrato de trabalho por um tempo determinado de quatro 

meses (artigo 18, que foi revogado pelo mesmo); simplificação dos requisitos legais para 

adoção de tele trabalho (principalmente entre os funcionários com mais de sessenta anos 

ou pertencentes ao grupo de risco ao coronavírus); antecipação de férias individuais; 

redução do prazo para aviso de férias individuais e coletivas; dispensa de notificação do 

https://www.abrale.org.br/revista-online/coronavirus-no-brasil-e-imunidade/


sindicato e Ministro da economia acerca da adoção de férias coletivas; flexibilização no 

banco de horas; diferimento do prazo de pagamentos do FGTS durante o período de 

calamidade; suspensão de exames de saúde; e a redução em 50% das contribuições do 

sistema saúde por três meses. 

Esta medida encontra-se com um respaldo na Consolidação das Leis de Trabalho, 

em seu artigo 8º, em que dispõe que, na hipótese da ausência de lei, as autoridades 

administrativas e as cortes trabalhistas devem considerar a preponderância do interesse 

público sobre o privado. 

Portanto, na atual calamidade pública mundial e inédita, justamente em razão do 

clamor público de se manter os empregos e atenuar os reflexos econômicos e sociais 

decorrentes da pandemia do Covid-19, é permanente e que seja reconhecida a 

possibilidade de se flexibilizar os direitos trabalhistas, em especial, por meio de acordos 

escritos diretamente com os empregados, como mecanismo de prevenção do interesse 

público e da atividade empresarial no país, desde que respeitado os direitos fundamentais 

da Carta de 1988. 

Vale ressaltar ainda que a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do 

Trabalho (Anamatra), esclarece que é necessário a mediação dos sindicatos em relação a 

flexibilização dos direitos trabalhista se, também, que “ qualquer medida que tenha como 

norte, neste momento a redução dos salários é precipitada e potencialmente nociva ao 

trabalhador.”. Extraído do Site: https://www.anamatra.org.br/ 

 Contudo no atual cenário ora vivenciado no país e no mundo, a imediata aplicação 

de medidas de socorro econômico pelas empresas pode acarretar o agravamento da 

situação econômica e na criação de uma crise social no País. 

Destaca-se ainda que, pandemia mundial de Covid-19 caracteriza-se sob o ponto de 

vista das leis do trabalho, em evento que legitima, para todos efeitos, a flexibilização das 

regras trabalhistas, como mecanismos de viabilizar uma solução rápida para assegurar a 

continuidade das atividades empresariais, e por consequência, dos empregos do país. 

No entanto, segundo posicionamentos da justiça do trabalho anteriores, é possível 

concluir que a edição da medida ante desemprego vai ao encontro da jurisprudência. Isso 

pode ser mais bem ilustrado nas controvérsias relacionadas aos casos de dispensas em 

https://www.anamatra.org.br/


massa, em que as cortes trabalhistas, sob o fundamento de preservação do emprego, 

passaram a prever como requisito de validade, a negociação prévia de medidas 

alternativas, como concessão de férias coletivas e redução da jornada de trabalho e 

consequentemente os salários. 

Diante da existência de princípios constitucionais regidos pela supremacia do 

interesse público sobre o privado, as medidas avaliadas pelo governo, que visam 

flexibilizar as regras trabalhista, devem se tornar válidas e efetivas, com vistas a 

manutenção não somente da saúde e integridade física dos empregados, quanto para 

reduzir o desemprego, fomentar o consumo consciente, bem como minimizar os impactos 

econômicos da Covid-19, já sabidamente drásticos e catastróficos. 

  

1.2 Da aplicabilidade da MP 927 as relações de trabalho e emprego. 

As regras advindas da Medida Provisória 927, somente atingem trabalhadores do 

setor formal da economia, ou seja, aqueles regidos pela consolidação das leis do trabalho 

e demais normas protetivas, excluído os trabalhadores informais. Além disso, o artigo 5º 

previu que o tele trabalho também pode ser utilizado para os aprendizes e estagiários. 

Com isso, para os trabalhadores da economia informal e outros grupos vulneráveis 

precisarão de outras regras de proteção, as quais devem ser disciplinadas por normas 

específicas, possivelmente, outras medidas provisórias ( a exemplo da adoção do benéfico 

emergencial ) . 

Ainda, como forma de corroborar com as medidas adotadas para proteção ao 

emprego, foi instituída a Medida Provisória nº 936, de 1º de abril de 2020, institui o 

Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. A mesma  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 do 

coronavírus(covid-19), de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e dá outras 

providências.  

Esta medida foi instituída com a finalidade de preservar o emprego e a renda dos 

trabalhadores, garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais, reduzir o 



impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade pública e de 

emergência de saúde pública. Deste modo define-se como medidas do programa, o 

pagamento de Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, a redução 

proporcional de jornada de trabalho e de salários e a suspenção temporária do contrato de 

trabalho. 

Reconhece ainda a garantia provisória no emprego ao empregado que receber o 

Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, em decorrência da 

redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária do contrato de 

trabalho. Nesse contexto, prevê que as medidas de redução de jornada de trabalho poderão 

ser celebradas por meio de negociação coletiva. Estabelece as hipóteses em que as 

medidas do programa serão implementadas por meio de acordo individual ou de 

negociação coletiva.  

Diante disso, verifica-se que como norma federal em matéria trabalhista, a Medida 

Provisória 927 se aplica a todos os setores da economia, sendo que alguns setores e 

profissões podem ter regras especiais que precisam ser analisadas de forma sistêmica. 

Além da relação de emprego tradicional disciplinada pela CLT, os dispositivos da 

Medida Provisória 927 são aplicáveis aos trabalhadores temporários (Lei 6.019/74); 

trabalhadores rurais (Lei 5.889/73); no que couber, aos empregados domésticos (LC 

150/2015) no que couber, tais como jornada de trabalho, banco de horas e férias (artigo 

32, I e II, MP 927). 

Por fim, o teor da MP está sujeito à aprovação pelo Congresso Nacional no prazo 

de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis por mais 60 (sessenta) dias (conforme determinação 

constitucional – artigo 62). 

A medida provisória é um instrumento com força de lei, adotado pelo Presidente da 

República, em casos de relevância e urgência. Produz efeitos imediatos, mas depende de 

aprovação do Congresso Nacional para transformação definitiva em lei. Seu prazo é de 

sessenta dias, prorrogáveis uma vez por igual período. Se não for aprovada no prazo de 

dias, contados da sua publicação, a MP tranca a pauta de votações da Casa em que se 

encontrar (Câmara ou Senado) até que seja votada. Neste caso, a Câmara só pode votar 

alguns tipos de proposição em sessão extraordinária.  



Ao chegar no Congresso Nacional, é criada uma comissão mista, formada por 

deputados e senadores, para aprovar um parecer sobre a Medida Provisória. Depois, o 

texto segue para o Plenário da Câmara e, em seguida, para o Plenário do Senado. 

Se a Câmara ou o Senado rejeitar a MP ou se ela perder a eficácia, os parlamentares 

têm que editar um decreto legislativo para disciplinar os efeitos jurídicos gerados durante 

sua vigência. Se o conteúdo da Medida Provisória for alterado, ela passa a tramitar como 

projeto de Lei de conversão.  

Após sua aprovação na Câmara e no Senado, a Medida Provisória – ou o projeto de 

Lei de Conversão – é enviada à Presidência da República para a sanção. O presidente tem 

a prerrogativa de vetar o texto parcial ou integralmente, caso discorde de eventuais 

alterações feitas no Congresso.     

De forma simplista e insatisfatória, para o enfrentamento aos diversos problemas 

econômicos e trabalhistas, a Medida Provisória citada, de forma exemplificativa, prevê: 

o tele trabalho, a antecipação de férias individuais, a concessão de férias coletivas, o 

aproveitamento e antecipação dos feriados, o banco de horas, a suspensão das exigências 

administrativas em segurança e saúde no trabalho, o direcionamento do trabalhador para 

a qualificação, o diferimento do recolhimento no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS). 

  

2.1 Da nova alternativa de Compensação da Jornada de trabalho. 

Com o objetivo de preservar empregos e reduzir os impactos econômicos negativos 

da crise, uma das alternativas apresentadas na Medida Provisória 927 é a constituição de 

regime especial de compensação de jornada de trabalho, por meio do banco de horas.  

Banco de horas é um sistema amplamente utilizado dentro das empresas, sejam elas 

de pequeno, médio ou grande porte. Contudo, a chegada da reforma trabalhista em 2017, 

alterou regras importantes da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e dentre elas a 

aplicação do banco de horas. 

Sendo assim, banco de horas é uma maneira de realizar a compensação da jornada 

de trabalho dos colaboradores. Através deste sistema é possível contabilizar os minutos 



extras que o funcionário passou dentro da empresa após sua jornada de trabalho, 

acumulando o tempo excedente em forma de créditos.  

Ou seja, as horas que ultrapassaram a carga horária são somadas e ficam à 

disposição do funcionário, podendo ser abatidas caso o colaborador precise sair mais cedo 

ou reduzir seu expediente em um dia especifico.  

O banco de horas surgiu no Brasil com a criação da Lei 9.601/98, em uma época de 

grande recessão econômica que resultou na demissão de milhares de trabalhadores e no 

fechamento de diversas empresas. A lei foi estabelecida como uma forma do Governo 

flexibilizar alguns direitos trabalhistas previstos na CLT, e reduzir o desemprego no país. 

Através do Banco de Horas as empresas ganharam o direito de conceder folgas aos 

funcionários em momentos de crise financeira, evitando assim a demissão em massa.  

O banco de horas funciona como um regime compensatório, que converte as horas 

trabalhadas a mais em períodos equivalentes de folga – quando solicitado pelo 

colaborador. Quando o funcionário ultrapassa a sua jornada de trabalho diária, o sistema 

passa a contabilizar os minutos extras no Banco de Horas dos funcionários. O tempo é 

somado, ficando registrado como um “saldo positivo” dentro da empresa. Porém o 

inverso também pode ocorrer. Caso o funcionário acumule muitas faltas ou atrasos, este 

contabiliza o tempo, registrando como saldo negativo. Ou seja, o colaborador passa a 

dever horas de trabalho para a empresa. 

A adoção desse regime permitirá que o empregado compense o tempo de 

interrupção de suas atividades em razão da decretação do estado de calamidade pública e 

quarentena quando o trabalho for retomado. A compensação será feita com prorrogação 

da jornada de trabalho em até duas horas diárias, observando o limite diário de dez horas 

de trabalho. As empresas que se interessarem em adotar a medida deve estabelecer o 

banco de horas mediante acordo individual com o empregado ou acordo coletivo, como 

já estabelecido na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). 

A grande vantagem da medida é que o prazo para compensação foi 

significativamente aumentado, pois enquanto a Consolidação das Leis do Trabalho previa 

que a compensação decorrente do regime de banco de horas teria que ser realizada em até 

seis meses em caso de acordo individual, e em até 12 (doze) meses em caso de acordo 



coletivo, a Medida Provisória estabelece um período de até 18 (dezoito) meses, contados 

da decretação do estado de calamidade pública. 

A proposta representa uma mudança em relação à ideia comum de posterior 

compensação de um trabalho prévio realizado em sobre jornada. Pois, no banco de horas 

estabelecido pela Medida Provisória 927 o empregado terá saldo inicial negativo, a ser 

compensado com trabalho extraordinário no futuro. Diferenciado do mecanismo normal 

que é utilizado o banco de horas. 

Com relação às empresas que já tem plano de banco de horas, será preciso analisar 

os termos vigentes caso a caso para verificar se é possível compatibilizar o plano com a 

Medida Provisória 927 ou se há necessidade de repactuar os termos. 

Ao permitir uma atividade mais intensa após a cessação do estado de calamidade 

pública, a adoção do banco de horas previsto na Medida Provisória 927 pode ser uma 

saída para a recuperação dos setores mais atingidos pela paralisação do trabalho, como 

comércio, restaurantes e serviço, e de outros cujas atividades sejam incompatíveis com o 

tele trabalho. 

Com esta medida, a expectativa é que, após o fim da decretação do estado de 

calamidade, as empresas possam se recuperar a defasagem de produção e minimizar os 

efeitos econômicos que certamente serão sentidos por todos os setores da sociedade. 

 

 2.2 A possibilidade ou não de acordo individual de redução de jornada. 

Segundo a Constituição da República em seu artigo 7º XIII, a redução da jornada 

de trabalho é admitida somente diante o acordo entre as partes ou convenção coletiva.3 

Entende-se, portanto, a necessidade do comum acordo entre as partes para a 

efetivação da redução de jornada não trabalhada, sem que haja, qualquer ameaça ou lesão 

 

3 Art.7º são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 

social: 

XXIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro horas semanais, 

facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de 

trabalho; 



ao trabalhador.  Por outro lado, a redução da jornada de trabalho não significa que o 

empregador poderá reduzir o salário do empregado na mesma proporção como explícito 

na redação do artigo 7 VI4 da constituição Federal.  

Complementarmente o artigo 4685 CLT, também trata da alteração contratual e suas 

irregularidades. Assim que, a vedação constitucional tem explícito objetivo de 

desestimular acordos particulares que negociam redução de salário do empregado, o que 

agride fundamentalmente o caráter alimentar do mesmo.  

A irredutibilidade do salário é um princípio social trabalhista que visa assegurar a 

estabilidade do trabalhador hipossuficiente na relação trabalhista. A irredutibilidade 

salarial é a garantia da não diminuição do valor nominal do salário do trabalhador e seus 

complementos assegurado no devido artigo. 

O disposto constitucional retro mencionado traz também a exceção à regra da 

irredutibilidade salarial quando dispõe que se admite a redução do salário através de 

negociação coletiva.  

Nesse contexto é muito importante declarar que a redução do salário pela via 

negocial não pode ocorrer de maneira injustificada motivada apenas pela vontade do 

empregador, mas sim por algum motivo de fato e de direito que intua uma solução ou 

melhoria para um problema coletivo, ou seja não se permite a diminuição de estipêndios 

em que haja uma justificativa plausível e apta a ocasionar vantagem coletiva aos 

trabalhadores.  

Além disso, a redução salarial tem como o caráter temporário, pois apenas deve 

ocorrer como medida de emergência e, perdurar por período suficiente para que se 

restabeleça a dificuldade financeira do empregador ou da política econômica deste modo 

 
4 VI- Irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo; 

5 Artigo 468 CLT: Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições 

por mútuo consentimento, e, ainda assim, desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao 

empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia.  

 



concluímos que tão logo o fato justificador da redução salarial termine, o salário dos 

empregados deve retorna ao valor nominal originário.  

O Doutrinador vai além e traduz em palavras à função protetiva do Direito do 

Trabalho:  

“uma vez que a gênese do Direito do Trabalho é realmente 

estabelecer um arcabouço jurídico, ou seja, um sistema jurídico 

fundado em princípios, regras e valores destinados a proteger e 

promover a melhoria das condições socioeconômicas do 

trabalhador e de sua família.” 

E, segue sua linha de raciocínio ao dispor que o ramo da ciência jurídica 

denominado Direito do Trabalho, visa em sua essência  Doutrinador “corrigir as 

desigualdades sociais, econômicas e políticas entre os atores representantes do capital e 

do trabalho, por meio de um sistema normativo de proteção jurídica ao cidadão 

trabalhador.” 

Deste modo, as razões que determinam a irredutibilidade de salário são de ordem 

econômica e alimentar, sua vedação assegura, ao empregado, a manutenção do seu ganho 

com que conta para sua subsistência.  

Carlos Henrique Bezerra Leite em suas reflexões aduz que "a função tutelar do 

Direito do Trabalho, defendida pela maioria dos juslaboralistas pátrios, é aquela que visa 

proteger a parte fraca na relação empregatícia: o empregado". 

Bezerra Leite menciona "sistema normativo", o que significa um conjunto de 

normas que conversam entre si e visam à proteção do trabalhador, não apenas o respeito 

de uma norma, defendida no artigo  2° da MP 927/2020, mesmo sendo essa norma o topo 

da pirâmide, como define Hans Kelsen. 

A intenção não é diminuir a importância da Carta Magna brasileira, mas apontar 

como esse artigo da Medida Provisória será utilizado como base legal para a elaboração 

de acordos individuais de trabalho em que a parte prejudicada será o trabalhador. Não se 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv927.htm


pode olvidar que a maioria das relações de emprego no Brasil não é igualitária entre as 

partes, a balança pende para um lado, seja esse peso o poder econômico ou mesmo o 

conhecimento. 

O empregado na relação trabalhista já é a parte frágil, no momento vivido, não há 

dúvidas que essa vulnerabilidade teve um crescimento exponencial, visto que ele é 

"dependente" do salário, sustenta a família com a contraprestação que recebe pelo 

exercício de seu labor. 

 O desemprego em situações normais já é assustador para quase toda a população 

brasileira, vivendo uma pandemia, pode se tornar um dos seus maiores medos, posterior 

a perda de um ente querido. É nesse momento que o artigo 2° da Medida Provisória 

927/2020 pode ser utilizado como ferramenta e base jurídica para o empregador firmar 

acordos escusos com seus empregados. 

O empregador poderá utilizar esse "medo" o estado de “pânico” de seus 

funcionários para manipular, proferir argumentos distorcidos ou "meias verdades" para 

criar uma visão de uma situação favorável ao empregado e convencê-lo a concordar com 

algo que não é permitido nas legislações infraconstitucionais. Porém a Medida Provisória 

estabeleceu a superioridade do acordo individual entre empregado e empregador em 

detrimento aos demais instrumentos normativos, legais e negociais (aqui inclui a CLT), 

sendo respeitados apenas os limites estabelecidos na Constituição o empregador não 

estaria contrariando a legislação vigente6. 

 

6 MEDIDA PROVISÓRIA 927, DE 22 DE MARÇO DE 2020 – art. 2º Durante o estado de calamidade 

pública a que se refere o art. 1º, o empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual escrito, a 



Assim, o texto editado, em seu artigo segundo derruba toda a legislação elaborada 

para a proteção dos trabalhadores. O momento é crítico, é necessário adotar medidas que 

sacrifiquem ambas as partes, empregados e empregadores, para que além da vida também 

seja preservada a economia, mas é primordial que os acordos celebrados sejam norteados 

por medidas específicas. 

Cabe ao Governo, devido à rapidez que as decisões precisam ser tomadas, utilizar-

se até mesmo das Medidas Provisórias para regulamentar as novas relações de trabalho, 

evitando dessa forma a atuação despótica dos empregadores e protegendo os vínculos 

empregatícios, como fez ao nortear o tele trabalho, antecipação de férias, bancos de horas, 

etc. na mesma Medida Provisória que está sendo criticado o artigo 2°. 

Conclusão 

Enfrenta-se uma pandemia, na qual a sociedade luta para se adaptar e sobreviver a 

esse momento turvo da história, porém, não se pode esquecer que a relação trabalhista 

não é uma balança com pesos iguais.  

Vive-se em uma sociedade capitalista, e isso não seria um problema se não 

tivéssemos incutido em nossa cultura a exploração do outro visando a qualquer custo o 

aumento patrimonial. Portanto, não se pode conceder tanta liberdade aos empregadores 

em relação à prevalência dos acordos individuais de trabalho, mesmo que a finalidade 

seja a manutenção do vínculo empregatício. 

 
fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, que terá preponderância sobre os demais 

instrumentos normativos, legais e negociais, respeitados os limites estabelecidos na Constituição. 

 



Assim que, o artigo questionado permite ao empregador a criação de situações que 

por não serem proibidas ou nem mencionadas na Constituição Federal, poderão ser 

aplicadas, mas que ferem gravemente a legislação infraconstitucional e 

consequentemente os direitos dos trabalhadores, retransmitindo a eles a totalidade ou o 

maior "preço" da crise 
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