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Excelentíssimo Senhor PAULO ABRÃO 

Digníssimo Secretário Executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO JUÍZES PARA A DEMOCRACIA (AJD), pessoa jurídica de 

direito privado, entidade sem fins lucrativos, entidade sem fins lucrativos devidamente reconhecida pelas 

autoridades brasileiras, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 287.884.009-72, com sede à rua Maria Paula, 36, 

11º andar, cj. 11-B, São Paulo/SP, Brasil, representada por sua Presidenta, Valdete Souto Severo, RG nº 

1053594949, CPF/MF nº 64081826072, na forma de seu estatuto anexo (DOC 2), vem, respeitosamente, 

perante Vossa Excelência, por seus advogados signatários (procuração anexa – DOC 1), apresentar 

PEDIDO DE MEDIDAS CAUTELARES 

em face da REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, representada pela União Federal, pessoa 

jurídica de direito público interno, representada perante essa Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos pela Procuradoria-Geral da União, com endereço no SAS, Quadra 03, Lote 05/06, 10º andar - 

Edifício MULTIBRASIL Corporate - Sede I da AGU - Setor de Autarquias Sul - Brasília – DF – Brasil - 

CEP 70070-030 – telefone: +55 (61) 2026-8633. 

I. NOTIFICAÇÕES. 

De partida, requer a Peticionária que, futuramente, receba notificações pelos 

endereços de e-mail a seguir indicados: juizes@ajd.org.br, joaog@mauromenezes.adv.br e 

notificacao@mauromenezes.adv.br. Em caso de necessidade de envio de notificação postal, pede-se que 

sejam encaminhadas ao seguinte endereço: Mauro Menezes & Advogados - Alameda Salvador, nº 1057, 

Edf. Salvador Shopping Business, Torre América, Salas 1406 a 1411, CEP 41.820-790, Salvador-BA-

Brasil. 

mailto:juizes@ajd.org.br
mailto:joaog@mauromenezes.adv.br
mailto:notificacao@mauromenezes.adv.br
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II. LEGITIMIDADE DA PETICIONÁRIA. 

Nos termos do artigo 23 do Regulamento da Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos: 

Qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou entidade não-governamental legalmente reconhecida em um ou mais 

Estados membros da Organização pode apresentar à Comissão petições em seu próprio nome ou no de 

terceiras pessoas, sobre supostas violações dos direitos humanos reconhecidos, conforme o caso, na Declaração 

Americana dos Direitos e Deveres do Homem, na Convenção Americana sobre Direitos Humanos “Pacto de San 

José da Costa Rica”, no Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais “Protocolo de San Salvador”, no Protocolo à Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos Referente à Abolição da Pena de Morte, na Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, na 

Convenção Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado de Pessoas, e na Convenção Interamericana para 

Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, em conformidade com as respectivas disposições e com as 

do Estatuto da Comissão e do presente Regulamento. O peticionário poderá designar, na própria petição ou em outro 

instrumento por escrito, um advogado ou outra pessoa para representá-lo perante a Comissão. 

A Peticionária é uma associação civil, organização de caráter não governamental, que 

congrega magistrados para a defesa das finalidades contidas no seu estatuto. É, também, reconhecida 

pelas autoridades brasileiras, e encontra-se devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas, conforme comprovante anexo (DOC. 4). Desse modo, possui legitimidade para atuação perante 

o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. 

III. CABIMENTO DO PEDIDO DE MEDIDAS CAUTELARES. 

O artigo 25, (2), do Regulamento da CIDH prescreve que “Em situações de gravidade 

e urgência a Comissão poderá, por iniciativa própria ou a pedido da parte, solicitar que um Estado adote 

medidas cautelares para prevenir danos irreparáveis a pessoas que se encontrem sob sua jurisdição, 

independentemente de qualquer petição ou caso pendente”. De igual modo, o item (3) do mesmo artigo 

prescreve que as medidas referidas “poderão ser de natureza coletiva a fim de prevenir um dano 

irreparável às pessoas em virtude do seu vínculo com uma organização, grupo ou comunidade de pessoas 

determinadas ou determináveis”. 

Consoante se passará a expor adiante, com a proliferação acentuada da doença 

provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), o Estado Brasileiro decretou estado de calamidade 

pública e passou a adotar medidas com o objetivo de supostamente enfrentar os efeitos da pandemia. 

Ocorre que, ao fazê-lo, terminou por permitir a derrogação de medidas de proteção a direitos humanos, 

previstas não apenas nos instrumentos internacionais dos quais o Brasil é parte, como também no texto 

constitucional brasileiro. 

Entre essas medidas, destaca-se a Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020, 

ato normativo expedido pelo Poder Executivo com força de lei e vigência imediata, cujos efeitos ruinosos 
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poderão atingir milhões de trabalhadores formais em todo o país, especialmente no que se refere ao gozo 

dos direitos previstos nos artigos 4, 5, 6, 7, 9 e 26 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e 

nos artigos 6, 7, 8, 10 e 11 do Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em 

Matéria e Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de San Salvador). 

Diante da iminência de dano irreparável – que será a seguir especificado mediante a 

exposição analítica do ato normativo e seus efeitos – a um contingente considerável de cidadãs e cidadãos 

brasileiros, impõe-se a adoção de medidas cautelares pela CIDH. 

Cumpre ressaltar que é despiciendo o esgotamento dos recursos internos (Artigo 31 

do Regulamento), haja vista: (1) tratar-se de pedido de medidas cautelares, diante dos graves e iminentes 

efeitos da legislação ora atacada; (2) existirem ações em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal 

brasileiro, ajuizadas por entidades legitimadas para tal, tendo a Suprema Corte, até o presente momento, 

negado as medidas liminares cabíveis contra o ato legislativo ora impugnado (DOC. 5). 

IV. EXPOSIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 927/2020 E DOS DISPOSITIVOS 

CORRELATOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. 

Desde o início deste ano, a Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou o estado 

de emergência internacional em decorrência da difusão de uma nova doença relacionada a uma 

modalidade de Coronavírus (COVID-19), difundida inicialmente na Província de Hubei, na China. Desde 

então, autoridades e instituições de diversos países têm adotado medidas para conter o avanço da doença, 

que, no entanto, já atingiu todos os continentes, acometendo quase meio milhão de pessoas e causando 

mais de vinte mil óbitos, em dados atualizados até 26 de março de 2020.  

Em 11 de março de 2020, a OMS declarou situação de pandemia. No Brasil, a difusão 

do COVID-19 ao longo dos últimos dias fez aumentar as preocupações em torno da contaminação e dos 

riscos associados. Com isso, as diversas esferas de governo passaram a adotar medidas abrangentes que 

objetivavam garantir uma contenção da difusão da enfermidade. Como é público e notório, tais medidas 

incluíram, entre outras, a recomendação de distanciamento social da população, a adoção de restrições ao 

transporte de passageiros, o fechamento de escolas e universidades, além do isolamento dos indivíduos 

sintomáticos. 

Muitas dessas medidas foram previstas, em um primeiro momento, na Lei Federal nº 

13.979/2020 (anexo – DOC. 6), que previu, em seu artigo 3º, as providências que poderiam ser adotadas 

para o enfrentamento da emergência de saúde pública. Veja-se, na sua redação original: 
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Art. 3º  Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, 

as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes medidas:  

I - isolamento; 

II - quarentena; 

III - determinação de realização compulsória de: 

a) exames médicos; 

b) testes laboratoriais; 

c) coleta de amostras clínicas; 

d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou 

e) tratamentos médicos específicos; 

IV - estudo ou investigação epidemiológica; 

V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver; 

VI - restrição excepcional e temporária de entrada e saída do País, conforme recomendação técnica e fundamentada 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por rodovias, portos ou aeroportos; 

VII - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento 

posterior de indenização justa; e 

VIII - autorização excepcional e temporária para a importação de produtos sujeitos à vigilância sanitária sem registro 

na Anvisa, desde que: 

a) registrados por autoridade sanitária estrangeira; e 

b) previstos em ato do Ministério da Saúde. 

Em seguida, já no mês de março, o Congresso Nacional aprovou o Decreto Legislativo 

nº 6/2020 (anexo – DOC. 7), que reconheceu “exclusivamente para os fins do art. 65 da Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, (...) a ocorrência do estado de calamidade pública, com 

efeitos até 31 de dezembro de 2020”. Veja-se que o mencionado decreto é explícito em admitir o 

reconhecimento do estado de calamidade pública unicamente para fins do art. 65 da Lei Complementar 

nº 101/2000, que dispensa as autoridades públicas de atingirem os resultados estipulados no orçamento 

fiscal. 

Como se vê, o objetivo da aprovação do estado de calamidade pública era permitir o 

dispêndio adicional de recursos pelos poderes instituídos, de forma a socorrer as populações mais 

vulneráveis, diante da situação de crise atualmente vivenciada. 

Sucede, porém, que, em que pesem todas as medidas adotadas pelas autoridades 

municipais, estaduais e federais brasileiras, o Presidente da República editou, em 22 de março, com 
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fundamento do Decreto Legislativo nº 6/2020, a Medida Provisória1 nº 927/2020 (anexo – DOC. 8), para 

“sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo 

Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020”. 

Já de partida, convém ressaltar que o texto da Medida Provisória  nº 927/2020, ao 

estabelecer uma série de diretrizes destinadas a pautar as relações de trabalho entre particulares, 

transcendeu em absoluto o escopo do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 

nº 6/2020. 

E, em lugar de oferecer reais alternativas para o enfrentamento da iminente situação 

de vulnerabilidade de trabalhadores, trouxe uma série de dispositivos que, na prática, impuseram severas 

restrições à fruição plena de direitos trabalhistas e põem em risco a vida, a saúde e a segurança de milhões 

de brasileiros que vivem da sua própria força laboral. 

A seguir, passa-se a uma demonstração analítica de alguns dos dispositivos impostos 

pelo Poder Executivo e dos seus efeitos concretos nas relações de trabalho. 

 

Dispositivo 

Normativo 

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 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. 

Comentário • O dispositivo ignora por completo a situação de hipossuficiência dos 

trabalhadores em face de seus empregadores e pode resultar na coação de empregados 

que se vejam obrigados a escolher entre manter seu emprego e reduzir drasticamente as 

condições anteriormente pactuadas. 

• Embora refira que devem ser “respeitados os limites estabelecidos na 

Constituição”, a norma contraria expressamente o disposto no art. 7º, XXVI, da 

Constituição brasileira, que preconiza o “reconhecimento das convenções e acordos 

coletivos de trabalho”. Na prática, tais normas coletivas poderiam ser ignoradas diante 

da existência de acordos individuais. 

Dispositivo 

Normativo 

Art. 4º  Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o empregador 

poderá, a seu critério, alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho, o 

 
1 No direito brasileiro, a medida provisória é ato normativo com força de lei, expedido pelo Presidente da República, 

em caso de urgência e relevância, com validade de até 120 (cento e vinte) dias, findo o qual será definitivamente 

convertida em lei, desde que aprovada pelo Poder Legislativo. 
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trabalho remoto ou outro tipo de trabalho a distância e determinar o retorno ao regime 

de trabalho presencial, independentemente da existência de acordos individuais ou 

coletivos, dispensado o registro prévio da alteração no contrato individual de trabalho. 

§ 1º  Para fins do disposto nesta Medida Provisória, considera-se teletrabalho, trabalho 

remoto ou trabalho a distância a prestação de serviços preponderante ou totalmente fora 

das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias da informação e 

comunicação que, por sua natureza, não configurem trabalho externo, aplicável o 

disposto no inciso III do caput do art. 62 da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943. 

§ 2º  A alteração de que trata o caput será notificada ao empregado com antecedência 

de, no mínimo, quarenta e oito horas, por escrito ou por meio eletrônico. 

§ 3º  As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, pela manutenção ou 

pelo fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e 

adequada à prestação do teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho a distância e ao 

reembolso de despesas arcadas pelo empregado serão previstas em contrato escrito, 

firmado previamente ou no prazo de trinta dias, contado da data da mudança do regime 

de trabalho. 

§ 4º  Na hipótese de o empregado não possuir os equipamentos tecnológicos e a 

infraestrutura necessária e adequada à prestação do teletrabalho, do trabalho remoto ou 

do trabalho a distância: 

I - o empregador poderá fornecer os equipamentos em regime de comodato e pagar por 

serviços de infraestrutura, que não caracterizarão verba de natureza salarial; ou 

II - na impossibilidade do oferecimento do regime de comodato de que trata o inciso I, 

o período da jornada normal de trabalho será computado como tempo de trabalho à 

disposição do empregador. 

§ 5º  O tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de 

trabalho normal do empregado não constitui tempo à disposição, regime de prontidão 

ou de sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual ou coletivo. 

Comentário • Amplia significativamente o poder diretivo do empregador de modo a 

estabelecer, para este último, a possibilidade de fixação unilateral do regime de 

teletrabalho, de modo integral ou parcial, durante a vigência do estado de calamidade 

pública, devendo o empregado ser notificado de tal alteração com antecedência de 48 

(quarenta e oito horas).  
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• Logo no § 1º, o dispositivo em comento busca inserir a modalidade excepcional 

de teletrabalho ali prevista dentre as hipóteses legais de inaplicabilidade do regime de 

duração do trabalho previstas no artigo 62 I, II e III da CLT, transformando em regra o 

que seria exceção, em afronta ao artigo 7º, XIII, da Constituição Federal, de acordo com 

a qual a duração máxima do trabalho deve ser de oito horas diárias e quarenta e quatro 

horas semanais.  

• Ocorre, todavia, que a exclusão do teletrabalho do regime de duração laboral 

somente se justifica nas hipóteses em que o empregador não possui meios telemáticos 

para controlar, à distância, o início e o fim das jornadas, bem assim o desempenho do 

trabalho. Quando tais instrumentos se encontram à disposição da parte patronal e são 

por ele efetivamente utilizados, não há justificativa fática para que o empregado 

submetido temporariamente ao sistema de home office seja privado do direito à jornada 

de 8 (oito) horas diárias e à duração máxima de 44 (quarenta e quatro) semanais.   

• De outro turno, o § 3º do dispositivo em comento, ao possibilitar a imputação 

de ônus financeiro aos empregados no que concerne à aquisição dos equipamentos 

necessários ao teletrabalho acaba por transferir aos trabalhadores parte do risco do 

empreendimento. Convém observar, nesse particular, que o teletrabalho consiste em 

uma forma de trabalho flexível que, muito embora guarde diferenças em relação ao 

trabalho convencional, não elide a relação jurídica de subordinação, mesmo porque a 

Medida Provisória nº 927/2020 não revogou os artigos 3º e 6º da CLT a estabelecerem, 

respectivamente, os requisitos objetivos para a formação do vínculo empregatício e a 

equiparação entre os trabalhadores convencionais e os teletrabalhadores para fins de 

formação da relação de emprego. 

• Assim, do mesmo modo que o risco e os custos do negócio configuram ônus do 

empresário quando os trabalhadores desempenham suas atividades nos 

estabelecimentos da empresa, não se pode admitir que a situação seja distinta quando 

há teletrabalho2.  

 
2 Pois afinal, conforme preconiza Francesco Santoro-Passarelli: 

“Como o empregado está a serviço do empresário, o risco de eventos prejudiciais à pessoa do operário, resultante 

direta ou indiretamente do trabalho, é incluído no risco econômico da empresa e, assim, onera o empresário que faz 

surgir o risco, quando orienta e dirige o trabalho, cujo resultado, por outro lado, a ele pertence (...) Essa é a razão, 

ou melhor, o expediente sobre o qual se fundam as normas que transferem do trabalhador para o empresário os riscos 

do trabalho em sentido estrito.” SANTORO-PASSARELLI. Francesco. Trad: RUSSOMANO. Mozart Victor; 

CHIARELLI. Carlos Alberto Gomes. Noções de direito do trabalho. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1973, p. 

54.  
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• De fato, sendo o trabalho prestado sob a modalidade de teletrabalho realizado 

em proveito econômico do empregador, é ele – até mesmo por força do poder diretivo - 

o responsável pela gestão dos fatores de produção e, mais especificamente, pela higidez 

do ambiente laboral a circundar seus trabalhadores. Por via de consequência, deve a 

empresa que submete seu pessoal ao sistema de home office não apenas arcar com os 

custos dos equipamentos e dos insumos necessários ao desempenho do serviço, como 

também adquirir os materiais (p. ex: computadores, telefones, mobiliário, acesso à 

internet, etc.) aptos a assegurar a integridade psicofísica dos trabalhadores.  

• O § 5º, de seu turno, ao excluir o uso de aplicativos e programas de 

comunicação do conceito amplo de “tempo à disposição do empregador” abre caminho 

não apenas para a sobrejornada sem a correspondente contraprestação pecuniária, mas 

também para o vilipêndio aos direitos à intimidade, à vida privada, ao lazer e ao convívio 

sócio-familiar, assegurados nos artigos 5º, X, 6º e 226, caput, da Constituição, em nítido 

prejuízo à integridade psicológica dos trabalhadores3.  

Dispositivo 

Normativo 

Art. 6º  Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o empregador 

informará ao empregado sobre a antecipação de suas férias com antecedência de, no 

mínimo, quarenta e oito horas, por escrito ou por meio eletrônico, com a indicação do 

período a ser gozado pelo empregado. 

§ 1º  As férias: 

I - não poderão ser gozadas em períodos inferiores a cinco dias corridos; e 

II - poderão ser concedidas por ato do empregador, ainda que o período aquisitivo a elas 

relativo não tenha transcorrido. 

§ 2º  Adicionalmente, empregado e empregador poderão negociar a antecipação de 

períodos futuros de férias, mediante acordo individual escrito. 

§ 3º  Os trabalhadores que pertençam ao grupo de risco do coronavírus (covid-19) serão 

priorizados para o gozo de férias, individuais ou coletivas, nos termos do disposto neste 

Capítulo e no Capítulo IV. 

 

 
 
3 TELLO. Nuria Reche. La constitucionalización del derecho fundamental a conciliar la vida personal y laboral. 

Granada: Comares, 2018, p. 297-312.  
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Art. 7º  Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o empregador 

poderá suspender as férias ou licenças não remuneradas dos profissionais da área de 

saúde ou daqueles que desempenhem funções essenciais, mediante comunicação formal 

da decisão ao trabalhador, por escrito ou por meio eletrônico, preferencialmente com 

antecedência de quarenta e oito horas. 

 

Art. 8º  Para as férias concedidas durante o estado de calamidade pública a que se refere 

o art. 1º, o empregador poderá optar por efetuar o pagamento do adicional de um terço 

de férias após sua concessão, até a data em que é devida a gratificação natalina prevista 

no art. 1º da Lei nº 4.749, de 12 de agosto de 1965. 

Parágrafo único.  O eventual requerimento por parte do empregado de conversão de um 

terço de férias em abono pecuniário estará sujeito à concordância do empregador, 

aplicável o prazo a que se refere o caput. 

 

Art. 9º  O pagamento da remuneração das férias concedidas em razão do estado de 

calamidade pública a que se refere o art. 1º poderá ser efetuado até o quinto dia útil do 

mês subsequente ao início do gozo das férias, não aplicável o disposto no art. 145 da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943. 

 

Art. 10.  Na hipótese de dispensa do empregado, o empregador pagará, juntamente com 

o pagamento dos haveres rescisórios, os valores ainda não adimplidos relativos às férias. 

Comentário • Ao possibilitar a antecipação das férias devidas aos empregados para que estas 

coincidam com os períodos de quarentena decretados pelos governos estaduais e 

municipais, a medida desvirtua o instituto em apreço, cujo intuito é promover, 

justamente, a recomposição psicofísica dos trabalhadores por intermédio da concessão 

de períodos prolongados de descanso e convívio sócio-familiar, que não terão condições 

para isso em uma situação de calamidade e de quarentena imposta. 

• A antecipação das férias para os períodos de quarentena impostos no âmbito 

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal em função da emergência sanitária 

da COVID-19, justamente quando há severas restrições de locomoção, de realização de 

atividades sociais, esportivas e lúdicas e de funcionamento do comércio determinadas 

pelos governos locais, somadas à gravidade da situação em si mesma, impedem a fruição 
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do descanso, do lazer e do convívio sócio-familiar aptos a assegurar a recomposição das 

energias por parte dos empregados.  

• Observa-se, portanto, que o artifício engendrado pelo artigo 6º da Medida 

Provisória nº 927/2020 afigura-se contrário ao artigo 7º, XVII c/c os artigos 6º e 226, 

caput, da Constituição, a estabelecerem o direito ao gozo de férias como medida 

destinada a promover o recobro das energias psicofísicas dos trabalhadores por 

intermédio do descanso, do lazer e do convívio social e familiar.  

• De outro turno, o artigo 8º da Medida Provisória nº 927/2020, ao possibilitar ao 

empregador a postergação unilateral do pagamento do terço de férias, choca-se 

frontalmente com a redação do artigo 7º, XVII, da Constituição, a estabelecer que a 

referida quantia será paga por ocasião do gozo das férias anuais remuneradas e acaba 

atribuindo à classe trabalhadora a situação de permanecer em casa sem qualquer 

remuneração e, portanto, sem condições de subsistência física imediata.  

• No que diz respeito ao cancelamento unilateral das férias ou licenças não-

remuneradas dos trabalhadores privados da área de saúde ou dos trabalhadores que 

desempenham “atividades essenciais” durante a duração do estado de calamidade 

pública previsto no artigo 7º da Medida Provisória nº 927/2020, convém observar que o 

dispositivo em apreço nada estabelece a respeito da reposição dos períodos de férias 

suprimidos dos referidos profissionais.  

• Para além disso, convém observar que a convocação extraordinária dos 

profissionais a desempenharem “atividades essenciais” por parte dos empregadores 

deveria ser justificada pela real necessidade de serviços diante da conjuntura a envolver 

a presente crise sanitária, sob pena de desvirtuação da função social da empresa prevista, 

bem como de configuração de abuso do poder diretivo e de vulneração ao postulado da 

boa-fé objetiva. E, para isso, a medida provisória é absolutamente desnecessária. 

Dispositivo 

Normativo 

Art. 11.  Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o empregador 

poderá, a seu critério, conceder férias coletivas e deverá notificar o conjunto de 

empregados afetados com antecedência de, no mínimo, quarenta e oito horas, não 

aplicáveis o limite máximo de períodos anuais e o limite mínimo de dias corridos 

previstos na Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 

de 1943. 
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Art. 12.  Ficam dispensadas a comunicação prévia ao órgão local do Ministério da 

Economia e a comunicação aos sindicatos representativos da categoria profissional, de 

que trata o art. 139 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 

nº 5.452, de 1943. 

Comentário • No que diz respeito à decretação unilateral das férias coletivas por parte dos 

empregadores, convém observar que a medida em apreço, qualquer que seja o contexto 

fático a permeá-la, envolve, necessariamente, os interesses transindividuais da categoria 

profissional diretamente afetada ou de parcela desta última. Por isso mesmo, a 

implementação de tal providência drástica não pode prescindir da oitiva prévia dos 

sindicatos representativos daqueles grupamentos obreiros, sob pena de afronta ao artigo 

8º, IV e VI, da Constituição, como também das Convenções nº 98 e 154, ratificadas pelo 

Brasil em 27.11.1952 e em 10.7.1992, respectivamente. 

• Com efeito, o artigo 8º da Constituição assevera textualmente em seus incisos 

IV e VI que “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos (...) da 

categoria,” e que “é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações 

coletivas de trabalho”.  

• No plano internacional, em complemento a tais diretrizes, a Organização 

Internacional do Trabalho aprovou, em 1949, a Convenção nº 98 impondo aos Estados 

signatários em seu art. 4º o dever de tomar medidas voltadas para o fomento da 

negociação coletiva. Em complemento à referida normativa, foi aprovada no âmbito da 

OIT, em 6.6.1951, a Recomendação nº 91, cujo item 2.1 define que a matéria sujeita à 

regulamentação dos acordos coletivos contempla não apenas as condições de trabalho, 

como também os termos do emprego.   

• Coerentemente com a definição constante da Recomendação nº 91, a OIT 

editou, em 1981, a Convenção nº 154, a definir amplamente a negociação coletiva como 

toda e qualquer tratativa entabulada entre as entidades obreiras e as empresas com o fim 

de “fixar as condições de trabalho e emprego”, “regular as relações entre 

trabalhadores e empregadores” ou estabelecer pautas para as relações entre as entidades 

patronais e obreiras, bem como entre estas últimas e as empresas.   Paralelamente a isto, 

o art. 5º, II, “b”, da norma em apreço impôs aos Estados signatários a adoção de medidas 

tendentes à progressiva ampliação de seu arcabouço legal interno com vistas a 

contemplar as referidas matérias.  
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• Da análise das vicissitudes históricas ora descritas, bem como da evolução 

legislativa a respeito do tema, chega-se ao fundamento axiológico não só do direito à 

negociação coletiva, como também de todo o amplo conjunto do Direito Coletivo do 

Trabalho: onde quer que os interesses da empresa e dos trabalhadores nas relações 

laborais estiverem em jogo, far-se-á imprescindível a instauração do diálogo entre os 

atores sociais, com a necessária participação do sindicato obreiro.4 

• Por isso mesmo, a regra estabelecida no artigo 12 da Medida Provisória nº 

927/2020, a viabilizar a decretação de férias coletivas unilateralmente pelas empresas, 

sem que o sindicato profissional seja sequer comunicado, constitui nítida afronta ao 

artigo 8º, IV e VI, da Constituição brasileira, bem como às Convenções nº 98 e 154 da 

OIT, ambas ratificadas pelo Brasil.  

• No que diz respeito à antecipação dos feriados não religiosos a cargo dos 

empregadores, as considerações formuladas a respeito do adiantamento das férias se 

aplicam integralmente à hipótese sob comento. De fato, sendo as referidas datas, tais 

como os repousos semanais remunerados, destinadas ao descanso, ao lazer, ao convívio 

sócio-familiar e à recomposição psocofísica dos trabalhadores, sua remarcação para o 

período de quarentena estipulado pelos governos estaduais, municipais e distrital acaba 

por desvirtuar completamente o instituto.5 

Dispositivo 

Normativo 

Art. 14.  Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, ficam 

autorizadas a interrupção das atividades pelo empregador e a constituição de regime 

especial de compensação de jornada, por meio de banco de horas, em favor do 

empregador ou do empregado, estabelecido por meio de acordo coletivo ou individual 

formal, para a compensação no prazo de até dezoito meses, contado da data de 

encerramento do estado de calamidade pública. 

 
4 DE LA CUEVA. Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. Tomo II. 14ª Edición.  Mexico: Porrúa, 2006. 

p. 225.  

 
5 Nas palavras de Alice Monteiro de Barros: 

“Os fundamentos do descanso semanal obrigatório são de origem biológica, social e econômica. O repouso, além 

de contribuir para eliminar a fadiga ocasionada pelo trabalho executado na semana, assegura ao empregado liberdade 

para maior convívio familiar e social, propiciando tempo para as práticas religiosas, para o lazer e para as atividades 

esportivas e culturais. A par desses dois fundamentos, há ainda o de ordem econômica, segundo o qual o empregado 

descansado tem o seu rendimento aumentado e a produção aprimorada.” BARROS. Alice Monteiro de. Curso de 

direito do trabalho. 8ª Edição. São Paulo: LTr, 2012, p. 570-571. 
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§ 1º  A compensação de tempo para recuperação do período interrompido poderá ser 

feita mediante prorrogação de jornada em até duas horas, que não poderá exceder dez 

horas diárias. 

§ 2º  A compensação do saldo de horas poderá ser determinada pelo empregador 

independentemente de convenção coletiva ou acordo individual ou coletivo. 

Comentário • Ao não estabelecer a incidência do adicional de sobrejornada sobre as duas 

horas diárias passíveis de compensação, o dispositivo em comento viola de forma literal 

o artigo 7º, XVI, da Constituição, a assegurar à generalidade dos trabalhadores o direito 

à “remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinqüenta por cento 

à do normal.”   

• E como se já não bastasse, esse artigo, ao possibilitar que o empregador figure, 

ao final daqueles dezoito meses, como credor de horas dos empregados, abre brecha 

para a possibilidade de que estes últimos permaneçam a laborar por meses a fio sem 

perceber qualquer contraprestação, em notória desconsideração ao próprio caráter 

bilateral e sinalagmático do contrato de trabalho, como também aos incisos IV, V e X, 

do artigo 7º da Constituição, a assegurarem a percepção de remuneração em patamares 

mínimos (salário mínimo ou piso salarial), bem como a própria integralidade do salário 

e sua proteção contra a retenção dolosa por parte do empregador. 

• Imagine-se, nesse sentido, situação hipotética em que o trabalhador firma com 

seu empregador acordo individual de banco de horas a prever, por toda a duração do 

estado de calamidade pública, a realização de 2 (duas) horas extraordinárias por dia de 

trabalho a partir de 1º.4.2020. Supondo-se que o referido momento excepcional perdure 

efetivamente até o dia 31.12.2020, que a empresa não interrompa suas atividades e que 

o empregador imponha aos empregados uma jornada diária de 6 (seis) horas, de modo 

a não utilizar a sobrejornada autorizada, figurará o patrão, ao fim do corrente ano, como 

credor de 2 (duas) horas diárias.  

• De acordo com a literalidade do dispositivo ora analisado, o empregador 

poderia cobrar do empregado a prestação do trabalho sem qualquer contraprestação até 

o momento em que aquelas 2 (duas) horas diárias fossem integralmente compensadas. 

Ter-se-ia, em tal hipótese, um banco de horas negativo cuja instituição acabaria por 

suprimir dos trabalhadores, por longos períodos, as verbas salariais imprescindíveis para 

sua manutenção.  
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• Importa ressaltar, a propósito, que na sistemática do direito do trabalho e 

segundo a lógica assumida pela Constituição de 1988, o salário não configura pura e 

simplesmente a contraprestação da parte patronal pelo trabalho desempenhado pelo 

empregado em seu favor, sendo, para muito além disso, um elemento nuclear da relação 

trabalhista a ser protegido pelo ordenamento jurídico.6 

• Disso se infere, à toda evidência, que a hipótese concernente ao banco de horas 

negativo prevista neste artigo não apenas vai de encontro aos princípios de proteção 

salarial insculpidos no artigo 7º, IV, V e X, da Constituição, como também malfere a 

diretriz concernente ao “valor social do trabalho” erigido no artigo 1º, IV da Carta 

Magna como um dos “princípios fundamentais da Repúblicas Federativa do Brasil” e 

no artigo 170 da Lei Maior do país como um dos fundamentos da “ordem econômica”, 

ao lado da “dignidade humana”. 

Dispositivo 

Normativo 

Art. 26.  Durante o de estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, é permitido 

aos estabelecimentos de saúde, mediante acordo individual escrito, mesmo para as 

atividades insalubres e para a jornada de doze horas de trabalho por trinta e seis horas 

de descanso: 

I - prorrogar a jornada de trabalho, nos termos do disposto no art. 61 da Consolidação 

das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943; e 

II - adotar escalas de horas suplementares entre a décima terceira e a vigésima quarta 

hora do intervalo interjornada, sem que haja penalidade administrativa, garantido o 

repouso semanal remunerado nos termos do disposto no art. 67 da Consolidação das 

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943. 

Art. 27.  As horas suplementares computadas em decorrência da adoção das medidas 

previstas nos incisos I e II do caput do art. 26 poderão ser compensadas, no prazo de 

dezoito meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública, por 

meio de banco de horas ou remuneradas como hora extra. 

 
6 Pois, afinal, conforme preceitua José Martins Catharino: 

“Implicando o trabalho em esfôrço da pessoatem caráter transcendente. Não podendo ser exatamente medido ou 

contado, o salário não deve estar sujeito a regras rígidas ou simplesmente privadas. Ambos, por sua natureza, 

ultrapassam os limites estreitos do contratualismo formal ou teórico, razão porquê sua regulamentação legal, além 

de perseguir uma finalidade social, redunda em defeza da comutatividade verdadeira ou objetiva.” CATHARINO. 

José Martins. Tratado jurídico do salário. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1951, p. 72.  
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Comentário • A prorrogação das jornadas nas atividades insalubres e a repactuação 

indiscriminada nas escalas, na forma prevista pelo artigo 26 da Medida Provisória nº 

927/2020, tende a concentrar as exaustivas tarefas a serem desempenhadas durante o 

estado de calamidade pública em um número limitado de profissionais da área de saúde, 

de modo a submetê-los à exposição a elementos nocivos (p. ex: agentes biológicos, 

radiações ionizantes, produtos químicos, etc.) por longas jornadas de trabalho.  

• Tal vicissitude, para além de ampliar significativamente “os riscos inerentes ao 

trabalho”, na contramão do que preconiza o artigo 7º, XXII, da Constituição, acaba por 

carrear para os profissionais da área da saúde submetidos a tais condições de trabalho 

riscos adicionais decorrentes do estresse ocupacional, representados, 

significativamente, pela  contração de doenças psicossomáticas (síndrome de burnout, 

transtornos depressivos, agorafobia, etc.) e pelos danos psicofísicos delas decorrentes.7 

• Há experiência recente de que a exposição excessiva dos profissionais da saúde 

à carga viral e ao cansaço que decorre da extensão das jornadas tem potencializado o 

adoecimento e a morte dessas pessoas. Na Itália, são mais de cinco mil profissionais 

infectados e mais de 22 médicos mortos em razão da COVID-19 

(https://www.otempo.com.br/mundo/italia-tem-quase-5-000-profissionais-da-saude-

infectados-pelo-novo-coronavirus-1.2314973); na Espanha são mais de quatro mil 

infectados e pelo menos 23 profissionais da saúde mortos 

(https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/03/23/espanha-aumenta-o-numero-de-

profissionais-da-saude-contaminados-pelo-covid-19.ghtml)  

• A ampliação dos riscos ocupacionais decorrentes da prorrogação irrestrita de 

jornada para os trabalhadores da área de saúde, bem assim da repactuação ilimitada das 

escalas de horas suplementares, nos termos ora descritos, acaba por ocasionar 

desequilíbrios adicionais ao meio ambiente do trabalho a circundar os referidos 

profissionais, em notória afronta aos artigos 193 e 225, caput, da Constituição. 

• Gera, ainda, um efeito absolutamente contrário à pretensão de contenção da 

expansão da pandemia, pois o adoecimento dos profissionais da saúde lhes impõe 

necessária quarentena, impedindo-lhes, por consequência, de seguir na prestação do 

trabalho 

 
7  PIOCHÉ-ROQUES. Astrid. Les risques psychosociaux au travail. État des lieux et perspectives. Paris : 

L´Harmattan, 2016, p. 54-66. 

https://www.otempo.com.br/mundo/italia-tem-quase-5-000-profissionais-da-saude-infectados-pelo-novo-coronavirus-1.2314973
https://www.otempo.com.br/mundo/italia-tem-quase-5-000-profissionais-da-saude-infectados-pelo-novo-coronavirus-1.2314973
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/03/23/espanha-aumenta-o-numero-de-profissionais-da-saude-contaminados-pelo-covid-19.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/03/23/espanha-aumenta-o-numero-de-profissionais-da-saude-contaminados-pelo-covid-19.ghtml
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• A remissão ao artigo 61 da CLT no que concerne à possibilidade de prorrogação 

das jornadas dos profissionais da saúde por motivo de força maior e a autorização para 

estabelecimento individual de banco de horas fará com que os custos empresariais sejam 

reduzidos, mas deixará os empregados sem o pagamento da contraprestação devida em 

razão da sobrejornada 

Dispositivo 

Normativo 

Art. 29.  Os casos de contaminação pelo coronavírus (covid-19) não serão considerados 

ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. 

Comentário • Os direitos ao meio ambiente do trabalho adequado e à redução dos riscos 

inerentes ao trabalho, previstos nos artigos 7º, XXII, 193 e 225, caput, da Constituição, 

titularizados pelas trabalhadoras e trabalhadores, impõem aos empregadores o dever 

atinente à implementação de todas as medidas cabíveis, de acordo com a melhor técnica 

disponível, com vistas à elisão ou à minimização de tais riscos.  

• Na linha do que preconizam os sobreditos dispositivos constitucionais, os 

artigos 16 a 18 da Convenção nº 155 da OIT, ratificada pelo Brasil por intermédio do 

Decreto nº 1.254, de 29.9.1994, estabelecem que os processos produtivos devem ser 

seguros a ponto de evitar a manifestação de riscos de qualquer natureza à saúde e à 

segurança de quem trabalha e que os empregadores deverão estabelecer medidas 

destinadas à gestão de situações de urgência.8  

• Desse modo, na atual conjuntura, a envolver a propagação do Coronavirus e a 

transmissão comunitária em todo o Território Nacional, a possível entronização do vírus 

nas unidades produtivas e a eventual contaminação das pessoas que ali estejam 

configuram efetivos riscos ambientais que não só devem ser levados em consideração 

pelas empresa em seus planejamentos operacionais, como também devem ser 

combatidos por intermédio de medidas efetivas e aptas a evitar o contágio no interior 

dos estabelecimentos empresariais.   

• É manifesta, no entanto, a intenção de excluir a responsabilidade patronal pelo 

adoecimento causado pelo novo coronavírus, transformando em exceção a sua 

 
8 “Art. 16 — 1. Deverá ser exigido dos empregadores que, na medida que for razoável e possível, garantam que 

os locais de trabalho, o maquinário, os equipamentos e as operações e processos que estiverem sob seu controle 

são seguros e não envolvem risco algum para a segurança e a saúde dos trabalhadores. 

(...)  

Art. 17 — Sempre que duas ou mais empresas desenvolverem simultaneamente atividades num mesmo local de 

trabalho, as mesmas terão o dever de colaborar na aplicação das medidas previstas na presente Convenção.  

Art. 18 — Os empregadores deverão prever, quando for necessário, medidas para lidar com situações de 

urgência e com acidentes, incluindo meios adequados para a administração de primeiros socorros.” 
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configuração como doença ocupacional. Convém destacar que, no direito brasileiro, a 

configuração das doenças ocupacionais permite não apenas manter o recebimento de 

salários nos quinze primeiros dias de afastamento, como também acessar benefício 

previdenciário acidentário – caso necessário afastamento superior a quinze dias – e ter 

direito à estabilidade no emprego por um ano após o retorno ao serviço. 

Dispositivo 

Normativo 

Art. 30.  Os acordos e as convenções coletivos vencidos ou vincendos, no prazo de cento 

e oitenta dias, contado da data de entrada em vigor desta Medida Provisória, poderão 

ser prorrogados, a critério do empregador, pelo prazo de noventa dias, após o termo 

final deste prazo 

Comentário • Pelas mesmas razões já descritas no comentário ao artigo 11 da Medida 

Provisória nº 927/2020 supra, o dispositivo em apreço se afigura contrário aos artigos 

7º, XXVI, 8º, IV e VI, da Constituição, na medida em que possibilita aos empregadores 

a prorrogação unilateral dos acordos e convenções coletivas vencidos ou vincendos 

pelo prazo de 90 (noventa) dias.  

• De fato, sendo os acordos e as convenções coletivas de trabalho a expressão 

máxima da vontade dos atores transindividuais (representações patronais e obreiras), a 

possibilidade de prorrogação de tais avenças ao talante exclusivo de uma delas vai de 

encontro ao equilíbrio de forças a permear os princípios constitucionais da negociação 

coletiva e da liberdade sindical em sua vertente coletiva, bem assim às Convenções nº 

98 e 154 ratificadas pelo Brasil.   

Dispositivo 

Normativo 

Art. 31.  Durante o período de cento e oitenta dias, contado da data de entrada em vigor 

desta Medida Provisória, os Auditores Fiscais do Trabalho do Ministério da Economia 

atuarão de maneira orientadora, exceto quanto às seguintes irregularidades: 

I - falta de registro de empregado, a partir de denúncias; 

II - situações de grave e iminente risco, somente para as irregularidades imediatamente 

relacionadas à configuração da situação; 

III - ocorrência de acidente de trabalho fatal apurado por meio de procedimento fiscal 

de análise de acidente, somente para as irregularidades imediatamente relacionadas às 

causas do acidente; e 

IV - trabalho em condições análogas às de escravo ou trabalho infantil. 

Comentário • O dispositivo em apreço confere verdadeiro salvo-conduto aos empregadores 

para deixar de providenciar o cuidado com o cumprimento de normas técnicas de saúde 
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e segurança no trabalho, uma vez que a fiscalização laboral ficará verdadeiramente 

impedida de autuar ou interditar o funcionamento de empresas que estejam em 

desacordo com as normas técnicas vigentes, inclusive no que diz respeito ao 

fornecimento de equipamentos de proteção aos trabalhadores. 

• O embaraço criado à atuação dos Auditores-Fiscais do Trabalho no que 

concerne à coibição das situações não descritas no dispositivo acaba por malferir os 

postulados constitucionais da dignidade humana (artigo 1º, III), do valor social do 

trabalho (artigo 1º, IV), da proteção ao salário (artigo 7º, IV, V e X) e da tutela da 

infância (artigo 6º).  

• Além disso, as medidas ventiladas no dispositivo em comento se mostram 

notoriamente atentatórias ao interesse público que justifica a autonomia conferida 

àqueles servidores de carreira e, ao fim e ao cabo, ao próprio princípio da eficiência 

administrativa consagrado no artigo 37, caput, da Constituição. 

• Tais disposições, é preciso salientar, em nada contribuem para o combate à 

situação de pandemia, apresentado como objetivo da medida provisória em análise. 

• O princípio da eficiência administrativa, quando aplicado à atuação das 

carreiras às quais foram confiadas funções típicas de Estado, aponta, justamente, para a 

necessidade de que os respectivos servidores possuam estabilidade e autonomia técnica, 

não apenas para evitar a interferência das autoridades políticas no desempenho de seus 

misteres, mas também – e principalmente, para assegurar o desempenho regular de suas 

atividades tendo por único norte o interesse público justificado, no Estado Democrático 

de Direito, pela concretização dos direitos fundamentais dos administrados, conforme 

bem sintetiza Juarez Freitas ao definir a boa Administração Pública.9    

 
9 Conforme preconiza o autor: 

“As relações de administração, segundo a boa governança, devem ser pronunciadamente de Estado, mais que ´de 

governo´, ou voltadas para o curto prazo. Ou seja, os agentes públicos têm compromisso precípuo com o direito 

fundamental à boa administração pública, incluídos os que exercem atividades por delegação.  

Nessa linha, ao lado da importância estratégica de tornar sindicáveis, em profundidade, as decisões administrativas, 

indispensável assegurar a continuidade da gestão pública, para além do timbre episódico de políticas conjunturais, 

transitórias por definição.  

Assim, avulta (...) a valorização das Carreiras de Estado, com autonomia e independência técnica.  

(...) 

Há carreiras essenciais no funcionalismo do Estado e à discricionariedade administrativa proporcionalmente 

exercida, o que determina regime peculiar de natureza institucional, a demandar autêntica autonomia.  

Na contramão das tendências hostis aos bons servidores públicos (que não compactuam com o burocratismo 

parasitário), força promover a incisiva valorização do vínculo institucional e da autonomia das Carreiras de Estado, 

condição para obter o exercício legítimo e eficaz da discricionariedade administrativa em consonância com o direito 

fundamental à boa administração pública.” FREITAS. Juarez. Direito fundamental à boa administração pública. 
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• Uma vez que o artigo 31 da Medida Provisória nº 920/2020 cerceia 

sobremaneira a atuação dos Auditores Fiscais do Trabalho ante a constatação de 

gravíssimas vulnerações à legislação trabalhista, também nesse particular a norma 

atenta contra dispositivos expressos da Constituição brasileira  

 

Como é possível depreender do quadro sintético, a Medida Provisória valeu-se do 

estado de calamidade pública para cercear direitos trabalhistas de milhões de empregados em todo o Brasil 

que, não bastasse enfrentarem os riscos de uma doença altamente contagiosa, veem-se repentinamente 

excluídos da mínima rede de proteção social existente. Os comentários à nova legislação aprovada pelo 

Poder  Executivo Federal apontam, inequivocamente, situação de grave risco aos direitos trabalhistas 

vigentes, configurando violações ao direito interno e inequívocos retrocessos em relação aos parâmetros 

interamericanos de proteção ao trabalho. 

V. VIOLAÇÕES AOS DISPOSITIVOS DO SISTEMA INTERAMERICANO DE 

PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS. 

A República Federativa do Brasil é Estado-parte da Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica). Dessa maneira, é inequívoco que se encontra 

submetida à responsabilização internacional por violação a normas jurídicas contidas naquele pacto 

fundante do direito interamericano. Consoante já decidido pela Corte Interamericana de Direitos 

Humanos: 

165. A primeira obrigação assumida pelos Estados-partes, nos termos do citado artigo, é a de “respeitar os 

direitos e liberdades” reconhecidos na Convenção. O exercício da função pública tem limites derivados de que os 

direitos humanos são atributos inerentes à dignidade humana e, em conseqüência, superiores ao poder do Estado. 

Conforme já mencionado pela Corte em outra ocasião, (...) a proteção aos direitos humanos, em especial, aos direitos 

civis e políticos amparados na Convenção, parte da informação da existência de certos atributos invioláveis da pessoa 

humana que não podem ser legitimamente desprezados pelo exercício do poder público. Trata-se de esferas 

individuais que o Estado não pode vulnerar ou nos quais somente pode penetrar limitadamente. Assim, na proteção 

dos direitos humanos, está necessariamente compreendida a noção da restrição ao exercício do poder estatal (A 

expressão “leis” no artigo 30 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Opinião Consultiva OC n. 6/86, de 

9 de maio de 1986, Série A, n. 6, parágrafo 21). 

166. A segunda obrigação dos Estados-partes é a de “garantir” o livre e pleno exercício dos direitos reconhecidos na 

Convenção para toda pessoa sujeita a sua jurisdição. Esta obrigação implica o dever dos Estados-partes de 

organizar todo o aparelho governamental e, em geral, todas as estruturas através das quais manifesta-se o 

exercício do poder público, de maneira tal que sejam capazes de assegurar juridicamente o livre e pleno 

exercício dos direitos humanos. Como conseqüência desta obrigação, os Estados-partes devem prevenir, 

investigar e sancionar toda violação dos direitos reconhecidos pela Convenção e procurar, ainda, o 

 
3. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014. p. 133-144.  
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restabelecimento, se possível, do direito transgredido e, no caso, a reparação dos danos ocasionados pela 

violação dos direitos humanos10. 

A partir da exposição anteriormente realizada, observa-se que, ao editar a Medida 

Provisória nº 907/2020, o Estado Brasileiro descumpriu diversas das obrigações assumidas em nível 

internacional, especialmente aquelas que dizem respeito à proteção do trabalho e, sobretudo, dos 

trabalhadores. Convém notar que a função precípua do Direito Internacional dos Direitos Humanos 

consiste na proteção das garantias e dos direitos da pessoa, qualquer que seja a fonte da qual provêm. No 

dizer de Antonio Augusto Cançado Trindade: 

Entendo o Direito Internacional dos Direitos Humanos como o corpus juris de salvaguarda do ser humano, 

conformado, no plano substantivo, por normas, princípios e conceitos elaborados e definidos em tratados e 

convenções, e resoluções de organismos internacionais, consagrando direitos e garantias que têm por propósito 

comum a proteção do ser humano em todas e quaisquer circunstâncias, sobretudo em suas relações com o poder 

público, e, no plano processual, por mecanismos de proteção dotados de base convencional ou extraconvencional, 

que operam essencialmente mediante os sistemas de petições, relatórios e investigações, nos planos tanto global 

como regional. Emanado do Direito Internacional, este corpus juris de proteção adquire autonomia, na medida em 

que regula relações jurídicas dotadas de especificidade, imbuído de hermenêutica e metodologia próprias11. 

No caso sob apreço, observa-se que há uma diversidade de regras do sistema 

interamericano que apontam para a necessidade de que o sujeito trabalhador seja o foco precípuo da 

proteção estatal, preceito este que restou severamente vilipendiado com a edição da Medida Provisória nº 

907/2020. De fato, o que se extrai da referida norma é uma absoluta proteção estatal aos empregadores 

(pessoas jurídicas), aos quais é garantida absoluta segurança na imposição unilateral de novos – e piores 

– patamares jurídicos de proteção aos trabalhadores. 

Com tal conduta, o Estado Brasileiro atua em sentido oposto àquele preconizado pela 

Carta Social das Américas, que já em seu primeiro artigo estipula que “Os povos das Américas têm uma 

legítima aspiração à justiça social; e seus governos, a responsabilidade de promovê-la”. Do mesmo 

documento, extrai-se que “A cooperação e o diálogo social entre representantes dos governos, dos 

trabalhadores e dos empregadores e outras partes interessadas promovem uma boa gestão e uma 

economia estável” (artigo 8º), premissa esta que resta desconfigurada quando, sem qualquer interlocução 

com os representantes dos trabalhadores, o governo federal brasileiro amplia os poderes do empregador 

para determinação unilateral dos termos da relação de emprego, subvertendo a lógica do diálogo social e 

a primazia da negociação coletiva e da proteção normativa estatal. 

Mostra-se patente que a Medida Provisória nº 927/2020 fere frontalmente o princípio 

da progressividade dos direitos sociais, consagrado pelo Artigo 26 da CADH. Dali se extrai que “Os 

 
10 Caso Velásquez Rodríguez v. Honduras. 
11 CANÇADO TRINDADE, A. A. Desafios e conquistas do direito internacional dos direitos humanos no início 

do século XXI. OEA. Disponivel em: < https://www.oas.org/dil/esp/407-

490%20cancado%20trindade%20OEA%20CJI%20%20.def.pdf>. 
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Estados Partes comprometem-se a adotar providências, tanto no âmbito interno como mediante 

cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir progressivamente a 

plena efetividade dos direitos que decorrem das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência 

e cultura, constantes da Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de 

Buenos Aires, na medida dos recursos disponíveis, por via legislativa ou por outros meios apropriados”.   

Recentemente, decisões da CorteIDH têm se orientado no sentido de oferecer uma 

eficácia plena ao dispositivo referido. Tal jurisprudência foi construída, inicialmente, a partir da 

perspectiva de reconhecimento da existência de uma interdependência entre direitos civis e políticos e os 

direitos econômicos, sociais e culturais (Acevedo Buendía vs. Peru).  Mais recentemente, porém, 

em Lagos del Campo vs. Peru, a CorteIDH avançou para firmar a seguinte orientação:  

A respeito dos direitos trabalhistas específicos protegidos pelo artigo 26 da Convenção Americana, a Corte observa 

que os seus termos indicam que são aqueles direitos que derivam das normas econômicas, sociais e sobre educação, 

ciência e cultura contidas na Carta da OEA. Agora, os artigos 45.b e c, 46 e 34.g da Carta estabelecem que "[o] 

trabalho é um direito e um dever social" e que esse deve ser prestado com "salários justos, oportunidades de emprego 

e condições de trabalho aceitáveis para todos". Da mesma forma, determinam que o direito dos trabalhadores e das 

trabalhadoras a se "associarem livremente para a defesa e promoção dos seus interesses". 

Ora, a partir do que se extrai do entendimento da Corte sobre a abrangência do artigo 

26 da CADH, mostra-se imperativo buscar as referências à proteção ao trabalho humano na Carta da OEA. 

O artigo 34, g, do mencionado documento interamericano prescreve que os Estados deverão garantir a 

todos os trabalhadores “Salários justos, oportunidades de emprego e condições de trabalho aceitáveis 

para todos”. Em complemento, o artigo 45 prevê um rol de direitos fundamentais do trabalho no âmbito 

das Américas, quais sejam, aqueles inscritos nos incisos b e c, a seguir reproduzidos: 

b) O trabalho é um direito e um dever social; confere dignidade a quem o realiza e deve ser exercido em condições 

que, compreendendo um regime de salários justos, assegurem a vida, a saúde e um nível econômico digno ao 

trabalhador e sua família, tanto durante os anos de atividade como na velhice, ou quando qualquer circunstância o 

prive da possibilidade de trabalhar; 

c) Os empregadores e os trabalhadores, tanto rurais como urbanos, têm o direito de se associarem livremente para a 

defesa e promoção de seus interesses, inclusive o direito de negociação coletiva e o de greve por parte dos 

trabalhadores, o reconhecimento da personalidade jurídica das associações e a proteção de sua liberdade e 

independência, tudo de acordo com a respectiva legislação; 

Por outro lado, é inegável que o sentido da progressividade social deve considerar 

também os direitos atualmente existentes dos trabalhadores no âmbito interno de cada um dos países 

signatários da CADH. 

Da leitura conjunta dos dispositivos nacionais e daqueles constantes nos instrumentos 

internacionais já elencados, conclui-se, a toda evidência, que a Medida Provisória nº 907/2020 promoveu 

retrocesso social que não pode ser acolhido à luz das normas internacionais de direitos humanos. Veja-se 

que, entre outras determinações já especificadas, a mencionada norma previu: 
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a) Um relaxamento da fiscalização das condições de trabalho enquanto perdurar a 

calamidade pública decorrente da pandemia do novo coronavírus12; 

b) A possibilidade de trabalhadores envolvidos nas operações de enfrentamento à 

crise do novo coronavírus virem a trabalhar por períodos sucessivos de mais de 

doze horas diárias, sem qualquer compensação financeira extraordinária e em 

prejuízo concreto a sua saúde e a sua vida; 

c) A possibilidade de isenção da responsabilidade do empregador pelo adoecimento 

das trabalhadoras e dos trabalhadores, caso venham a contrair a COVID-19 em 

razão da ausência de paralisação das atividades profissionais; 

d) A possibilidade de estipulação de acordos individuais que piorem as condições de 

trabalho, mesmo que em oposição aos compromissos firmados perante os 

sindicatos profissionais e o Estado. 

Observa-se, assim, que o Estado Brasileiro falha em garantir a quem vive do trabalho 

a plenitude do acesso a uma retribuição justa pela sua atividade profissional, bem como põe em severo 

risco a saúde, a segurança e a vida de toda a coletividade que se vê obrigada a seguir trabalhando no 

contexto da crise da COVID-19. 

No que tange à preservação da integridade física e da vida de quem depende do 

trabalho para sobreviver, as medidas impostas unilateralmente pelo Estado têm o condão de 

inequivocamente aumentar a exposição a riscos ocupacionais. Não apenas se desmantela o aparato 

fiscalizatório (cuja atuação sancionadora passa a se restringir aos casos de ausência de registro dos 

empregados, grave e iminente risco à segurança, tabalho análogo ao de escravo e trabalho infantil), como 

também se estabelecem normas relativas à jornada de trabalho que podem levar ao esgotamento físico e 

mental das pessoas a elas submetidas. 

Salta aos olhos que, juntamente com a permissão para a adoção do teletrabalho 

(trabalho realizado predominantemente fora do estabelecimento empresarial), o governo brasileiro busca 

retirar de quem trabalha sob essa modalidade de vínculo o direito à observância das normas jurídicas 

internas limitativas da jornada laboral. O artigo 4º, §1º, da Medida Provisória enfrentada – ao enquadrar 

todas as pessoas empregadas que exerçam suas atividades à distância na hipótese normativa do art. 62, 

III, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) –, na prática, impede que essas sejam remuneradas pelas 

 
12  A deficiência na fiscalização trabalhista brasileira já foi objeto de apreciação pela CorteIDH, no caso 

Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde v. Brasil, em que a Corte fixou o entendimento de que “as ações gerais 

para combater o fenômeno do trabalho escravo —pois já se sabia da existência da problemática do trabalho 

escravo no Brasil— que haviam sido implementadas desde 1995 até 2000 não haviam sido suficientes e efetivas”. 
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horas de trabalho que extrapolem a oitava diária e a quadragésima quarta semanal (limites estipulados 

pela Constituição brasileira). 

Tem-se, assim, verdadeira redução remuneratória, pois a pessoa pode ser demandada 

a trabalhar por mais tempo do que quando atuava presencialmente na empresa, sem receber qualquer 

contraprestação adicional em virtude de tal fato. E não é só. A ampliação do tempo de trabalho pode 

acarretar aumento da quantidade de acidentes de trabalho e piora nas condições físicas e psicológicas, 

além de poder vir a ser caracterizada como trabalho análogo ao de escravo, nos casos mais acentuados de 

jornada exaustiva13. Desse modo, configura-se evidente violação aos artigos 4º (direito à vida), 5º (direito 

à integridade pessoal), 6º (proibição da escravidão e da servidão) e 7º (direito à liberdade pessoal) da 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos, além de afronta aos artigos 6º (direito ao trabalho digno), 

7º (direito a condições justas, equitativas e satisfatórias de trabalho)14, 10 (direito à saúde) e 11 (direito a 

um meio ambiente sadio) do Protocolo de San Salvador. 

A questão se torna de singular gravidade ao se observar a determinação da Medida 

Provisória nº 927/2020 voltada a profissionais da área de saúde. Como visto anteriormente, o art. 26 do 

texto normativo editado pelo governo brasileiro permite a adoção de regimes de trabalho de doze horas 

de atividade, seguidas de trinta e seis horas de descanso. O dispositivo permite, ainda, “adotar escalas de 

 
13 De acordo com o artigo 149 do Código Penal Brasileiro, configura crime de redução a condição análoga à de 

escravo “Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a 

jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer 

meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto”. 
14 Nesse particular, convém recordar que o art. 7º do Protocolo de San Salvador prescreve diversos direitos que se 

mostram patentemente violados a partir da análise da situação ora trazida ao conhecimento da CIDH. Veja-se 

que os Estados-Partes compromentem-se a garantir, por meio de sua legislação: 

a.       Remuneração que assegure, no mínimo, a todos os trabalhadores condições de subsistência digna e decorosa 

para eles e para suas famílias e salário eqüitativo e igual por trabalho igual, sem nenhuma distinção; 

b.       O direito de todo trabalhador de seguir sua vocação e de dedicar-se à atividade que melhor atenda a suas 

expectativas e a trocar de emprego de acordo com a respectiva regulamentação nacional; 

c.       O direito do trabalhador à promoção ou avanço no trabalho, para o qual serão levadas em conta suas 

qualificações, competência, probidade e tempo de serviço; 

d.       Estabilidade dos trabalhadores em seus empregos, de acordo com as características das indústrias e profissões 

e com as causas de justa separação.  Nos casos de demissão injustificada, o trabalhador terá direito a uma 

indenização ou à readmissão no emprego ou a quaisquer outras prestações previstas pela legislação nacional; 

e.      Segurança e higiene no trabalho; 

f.       Proibição de trabalho noturno ou em atividades insalubres ou perigosas para os menores de 18 anos e, em 

geral, de todo trabalho que possa pôr em perigo sua saúde, segurança ou moral.  Quando se tratar de menores de 

16 anos, a jornada de trabalho deverá subordinar-se às disposições sobre ensino obrigatório e, em nenhum caso, 

poderá constituir impedimento à assistência escolar ou limitação para beneficiar-se da instrução recebida; 

  

g.       Limitação razoável das horas de trabalho, tanto diárias quanto semanais.  As jornadas serão de menor duração 

quando se tratar de trabalhos perigosos, insalubres ou noturnos. 

h.       Repouso, gozo do tempo livre, férias remuneradas, bem como remuneração nos feriados nacionais. 
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horas suplementares entre a décima terceira e a vigésima quarta hora do intervalo interjornada, sem que 

haja penalidade administrativa”, o que implica, na prática, a possibilidade de o profissional laborar 

indefinidamente. E pior: nos termos do art. 27 da Medida Provisória, essas horas de trabalho poderão ser 

compensadas até junho de 2022, hipótese na qual sequer receberá o adicional de horas extras que lhe seria 

devido em uma situação normal. 

Tal providência não apenas afeta, de maneira inequívoca, a integridade física e 

emocional das trabalhadoras e dos trabalhadores da área de saúde, como também pode acarretar graves 

consequências aos seus pacientes, que afinal restarão expostos aos riscos decorrentes da sobrejornada 

daqueles que se dedicam às atividades de cuidados. Não há como se compatibilizar o dispositivo adotado 

pelo Estado Brasileiro com aquilo que preconiza o artigo 7º, g, do Protocolo de San Salvador (“Limitação 

razoável das horas de trabalho, tanto diárias quanto semanais.  As jornadas serão de menor duração 

quando se tratar de trabalhos perigosos, insalubres ou noturnos”). 

Por outra perspectiva, a possibilidade de alteração unilateral das condições de trabalho 

(constante no art. 2º da Medida Provisória nº 907/2020), assegurada mesmo que em contrariedade ao que 

preconizam os dispositivos legais e provenientes de normas coletivas (acordos e convenções coletivas de 

trabalho), afronta o princípio da legalidade, inscrito no artigo 9º da CADH, e o direito à organização 

sindical, consubstanciado no artigo 8º do Protocolo de San Salvador. 

Convém referir que, nos termos do item (2) do artigo 8º do Protocolo de San Salvador, 

“O exercício dos direitos enunciados acima só pode estar sujeito às limitações e restrições previstas pela 

lei que sejam próprias a uma sociedade democrática e necessárias para salvaguardar a ordem pública 

e proteger a saúde ou a moral pública”. Definitivamente, não é o caso da situação narrada na presente 

petição, uma vez que a garantia de aplicabilidade de normas coletivas, em verdade, reforça o sentido 

democrático e garante a proteção à saúde e à dignidade de quem trabalha. 

Consoante se extrai da exposição, é evidente o absoluto e absurdo vilipêndio aos 

direitos e às garantias da classe trabalhadora levado a cabo pelas autoridades federais brasileiras. Tal 

circunstância tem chamado a atenção da doutrina especializada nacional, como extrai do artigo escrito 

por Jorge Luiz Souto Maior, magistrado do trabalho e professor da Universidade de São Paulo: 

As medidas da MP 927, como se vê: a) não resolvem os problemas econômicos das empresas cuja atividade não 

possa ser exercida durante o período da crise e também daquelas que, por indispensabilidade, continuam em 

funcionamento (o que exigiria, isto sim, aportes financeiros estatais em grandes quantias, como vários outros países 

já anunciaram, além de revitalização das estruturas assecuratórias do Estado Social); b) punem, com redução de 

direitos e aumento dos riscos, os trabalhadores que são obrigados a continuar exercendo seus serviços para salvar a 

vida de milhões de brasileiras e brasileiros; c) agridem, de forma contundente e incontornável, os preceitos básicos 

do Estado Democrático de Direito, da ordem jurídica constitucional, dos Tratados internacionais e dos Direitos 
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Humanos); e d) ofendem os mais rudimentares valores humanitários construídos ao longo de décadas e como efeito 

de muitos sacrifícios e sofrimentos15. 

No mesmo sentido, escreve a Professora da Universidade de Brasília, Renata Queiroz 

Dutra: 

O enfrentamento da crise gerada pela pandemia do Covid-19, internacionalmente, tem se dado por meio de medidas 

que fortalecem o sistema de proteção social, seja ampliando o seguro desemprego e programas de renda mínima, seja 

até mesmo realizando o pagamento salarial diretamente pelo Estado aos trabalhadores da iniciativa privada em 

algumas experiências, tudo como forma de resguardar os destinatários maiores de proteção diante de uma pandemia 

– a saúde e a vida das pessoas, o que inclui a preservação da sua fonte de subsistência. 

Na contramão, o Governo Jair Bolsonaro, dando continuidade às medidas neoliberais que já vinha adotando desde o 

início do seu mandato, mesmo diante da mais grave crise sanitária já vivenciada nesse século, não inflexiona. Pelo 

contrário, se aproveita da “oportunidade” da crise sanitária para aprofundar violentamente esse processo. 

A Medida Provisória nº 927 é apresentada ao público como um pacote de medidas “alternativas” voltadas à 

“preservação do emprego e da renda” diante da crise econômica produzida pela pandemia. 

Todavia, a lógica subjacente ao instrumento legal, ao propor tais alternativas, é a mesma que vem sendo bradada pelo 

Presidente da República desde sua campanha eleitoral: a fórmula simplista (e já empiricamente refutada pela própria 

experiência da reforma trabalhista de 2017) de que menos direitos gerariam mais empregos. 

É com base nesse frágil paradigma econômico que a Medida Provisória nº 927 coloca nas mãos dos empregadores 

uma série de prerrogativas e poderes arbitrários, ao passo que afasta dos trabalhadores proteções basilares ao direito 

do trabalho, notadamente a representação por seus sindicatos profissionais16. 

Necessário apontar que, consoante demonstra o estudo anexo (DOC 9), as medidas 

adotadas pelo Brasil são claramente dissonantes daquelas anunciadas em outros países que passam por 

semelhante crise, mas que buscaram, primordialmente, assegurar benefícios sociais pagos pelo Estado 

aos trabalhadores e incentivos fiscais para que as empresas possam manter os postos de trabalho. 

E, pior, as manifestações recentes das lideranças do país, tais como o presidente da 

República, prenunciam um cenário ainda mais tenebroso por chegar. Isso porque, conformo noticiado em 

diversas matérias jornalísticas datadas de 27 de março de 2020, o governo federal engajou-se em aberta 

campanha pelo fim das restrições de circulação, sob o mote “O Brasil não pode parar”17, em que anuncia 

o privilégio do desempenho econômico do país em detrimento da pauta de defesa dos interesses atinentes 

à saúde e à segurança dos trabalhadores. Veja-se a reportagem anexa, que anuncia o gasto do vultoso 

valor de R$ 4,8 milhões com campanha publicitária voltada à retomada das atividades econômicas, 

mesmo quando o próprio Ministério da Saúde do país anuncia que o pico da epidemia ainda está distante 

de chegar (https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/25/para-enfrentar-pico-da-

 
15  SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. Da pandemia ao pandemônio. Disponível em: < 

https://www.jorgesoutomaior.com/blog/mp-927-da-pandemia-ao-pandemonio>. 
16 DUTRA, Renata Queiroz. A Medida Provisória 927/2020: frente ao precipício, um passo adiante. Disponível 

em: < https://esquerdaonline.com.br/2020/03/25/a-medida-provisoria-927-2020-frente-ao-precipicio-um-passo-

adiante/ > 
17 Vídeo pode ser assistido em <https://www.youtube.com/watch?v=OosQexo9_lk&feature=emb_title>. 

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/25/para-enfrentar-pico-da-epidemia-brasil-precisa-ter-ate-7-vezes-mais-testes-de-coronavirus-do-que-o-numero-atual-diz-ministerio-da-saude.ghtml
https://www.youtube.com/watch?v=OosQexo9_lk&feature=emb_title
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epidemia-brasil-precisa-ter-ate-7-vezes-mais-testes-de-coronavirus-do-que-o-numero-atual-diz-

ministerio-da-saude.ghtml). 

Referida campanha explicitamente constrange os trabalhadores a retornarem às suas 

atividades, sob a premissa escancaradamente falsa de que a doença apenas acomete mais gravemente os 

idosos. Veja-se a página do governo brasileiro na rede social Twitter: 

 

Por fim, importa destacar a repulsa gerada pela Medida Provisória entre as entidades 

de estudos e pesquisas do trabalho no Brasil (anexo – DOC 10), bem como entre as entidades 

representativas dos trabalhadores (anexo – DOC 11), a demonstrar a ausência de bases democráticas e de 

diálogo social na construção das medidas de enfrentamento à crise hoje vivenciada no Brasil. 

 

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/25/para-enfrentar-pico-da-epidemia-brasil-precisa-ter-ate-7-vezes-mais-testes-de-coronavirus-do-que-o-numero-atual-diz-ministerio-da-saude.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/25/para-enfrentar-pico-da-epidemia-brasil-precisa-ter-ate-7-vezes-mais-testes-de-coronavirus-do-que-o-numero-atual-diz-ministerio-da-saude.ghtml
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VI. REQUERIMENTO DE URGÊNCIA // MEDIDAS CAUTELARES. 

Como amplamente demonstrado, as medidas levadas a cabo pelo governo brasileiro 

podem causar severos prejuízos à coletividade de trabalhadoras e trabalhadores que serão por elas 

afetados. Tais prejuízos podem agravar ainda mais a grave crise social que afeta todos os países que 

enfrentam a pandemia do novo coronavírus. Uma vez que a alteração legislativa teve vigência imediata 

desde o útlimo dia 22 de março, impõe-se que essa Comissão Interamericana de Direitos Humanos, na 

forma do artigo 25 do seu Regulamento, determine a adoção de medida cautelar pelo Estado Brasileiro, 

com o objetivo de prevenir danos irreparáveis à vida, à saúde, à segurança e ao trabalho de milhões de 

cidadãos. 

Convém notar que, nos termos do artigo 30 dos Draft articles on State Responsibility 

for Internationally Wrongful Acts, adotados pela Comissão de Direito Internacional da Organização das 

Nações Unidas, o Estado responsável por violações de direito internacional tem o dever de cessar o ato, 

se continuado e de oferecer garantias apropriadas de não repetição. 

Diante disso, requer-se que sejam determinadas ao Estado Brasileiro as seguintes 

medidas: 

a) a imediata suspensão dos efeitos da Medida Provisória nº 927/2017; 

b) a garantia do cumprimento e da fiscalização do cumprimento de normas 

trabalhistas de ordem pública internas e internacionais, inclusive aquelas 

relativas à limitação da jornada de trabalho e às condições de saúde e 

segurança dos trabalhadores de todos os setores econômicos; 

c) a suspensão de campanhas publicitárias que constranjam os trabalhadores a 

comparecerem a serviço em atividades econômicas não essenciais; 

d) a imperativa participação das entidades sindicais representativas dos 

trabalhadores na confecção de normas jurídicas relativas a direitos 

trabalhistas, inclusive durante a calamidade pública declarada pela 

República Federativa do Brasil pelo Decreto Legislativo nº 6/2020, 

garantindo-se a plenitude das determinações decorrentes do diálogo social; 
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A Peticionária põe-se à inteira disposição de Vossas Excelências para complementar 

a presente manifestação com as informações que sejam necessárias para a apreciação das medidas 

requeridas, bem como para a realização de audiências presenciais ou telepresenciais, com o objetivo de 

melhor instruir o requerimento. 

Nesses termos, pede deferimento. 

De Brasília-DF-Brasil para Washington-DC-EUA, em 26 de março de 2020. 

 

 

 

Mauro de Azevedo Menezes 
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