
CADÊ NOSSO
DIREITO?

 

 
Bate-papo sobre os direitos das e dos

trabalhadores em tempos de pandemia



Hora de
encontrar a

galera e
começar mais

um dia.

 

A saga das
MPs

 

 

MPs são Medidas Provisórias,
uma forma do presidente lançar
regras que têm força de lei e
valem imediatamente, em
casos urgentes e muito
importantes.

Tem tanta MP pra cá,
MP pra lá. Você que é
antenada, sabe o que

são essas MPs? 

E aí, Ana! Como
você está? Viu a
notícia de mais

uma MP?

O começo de tudo

Fascículo 1 



As MPs são diferentes das leis federais
porque leis precisam primeiro da aprovação
do Congresso Nacional. Lá, a aprovação
das leis passa por Comissões Especiais, de
acordo com o tema, e depois precisa de
uma votação nas duas casas legislativas, a
Câmara dos Deputados e o Senado
Federal. 

Mas, se as leis federais
precisam ser aprovadas
pelo Congresso Nacional
e se é importante o
debate, por que o
presidente pode assinar
uma regra sozinho que
vale imediatamente?



Na verdade, a Constituição só permite
essas MPs como exceção, apenas
quando um assunto é tão importante e
tão urgente que não há tempo
suficiente para aguardar primeiro a
aprovação pelo Congresso Nacional. O
problema é que nem sempre isso
acontece e o presidente acaba se
utilizando das MP’s para quaisquer
situações.

Opa!

Recebi um
pedido.

Te mando um
zap depois! 

Ora, mas então o
presidente pode

acabar
produzindo leis

sozinho!



Isso não acontece porque a Constituição
garante uma separação entre os poderes e a
produção das leis federais cabe ao Poder
Legislativo. O presidente integra o Poder
Executivo. 

Quando o presidente assina uma
Medida Provisória, ela é publicada no
Diário Oficial e começa a valer por 60
dias. E ela é imediatamente enviada
para votação no Congresso Nacional 
 Apenas lá uma MP pode ser
transformada em lei. E o processo para
aprovação ou rejeição das MPs é mais
rápido que os processos das outras leis
em geral.
 

E o Congresso Nacional não tem a
obrigação de aprovar a proposta do
presidente. Como é um poder
independente, pode aprovar ou rejeitar a
transformação de uma MP em lei, ou até
mesmo pode apresentar mudanças. 

Agora entendi o
lance de “provisória”. 



Quando uma MP é rejeitada ou se

passarem os 60 dias da validade,

ela perde seu efeito. Mas,

atenção! Ela pode ser

prorrogada. 

Então, o prazo funciona assim: 

O Congresso Nacional tem 60

(sessenta) dias para votar e, se a

votação não for concluída, o

prazo pode ser prorrogado por

uma única vez.

Mas, e se o Congresso
não concorda? Ou se
acabar o prazo de
validade de 60 dias?

Olha...

Eu também fiquei na
dúvida...

Aí encontrei isso na
internet!

BOA!



Complicado, né?! Quando isso
acontece, o Congresso Nacional
precisa fazer um decreto
legislativo (outra forma de
produzir normas) para explicar
quais serão os efeitos jurídicos
durante a vigência da MP.

Última perguntinha e prometo
que vou te liberar do celular!
Como fica o tempo em que a
MP valeu se depois ela for
rejeitada ou passar o prazo?

Quanta insegurança nessas MPs!
Uma verdadeira corda bamba de regras que
valem hoje e podem não valer mais amanhã!
A gente mal consegue acompanhar...



Pois é! Por isso que o tempo é
tão importante antes da
aprovação de uma lei. Tempo
para vermos notícias na
televisão, no rádio, na internet,
saber quais são as propostas
de leis que estão em debate.
Esse tempo permite que a
sociedade pense sobre as
mudanças, apresente as suas
opiniões e participe dos
debates. 

Você sabia que é possível
realizar audiências públicas
para ouvir especialistas,
movimentos sociais,
sindicatos? Também é
possível votar se você
concorda ou não com as
propostas de leis no site da
Câmara de Deputados e do
Senado Federal! 

Aí sim! Democracia precisa de
tempo, participação e diálogo com
toda a sociedade. Ter atenção
conosco, trabalhadoras e
trabalhadores que construímos todos
os dias esse país.



Olha, essas Medidas Provisórias costumam
trazer bastante insegurança jurídica. Não há
tempo nem mesmo de conhecer as
mudanças nas leis antes delas começarem a
valer. Por isso, só devem ser utilizadas em
casos muito excepcionais, sobre temas de
extrema urgência e importância. Um excesso
de MPs do presidente da República pode ser
uma interferência entre os poderes, pois a
tarefa de produção de leis é do poder
legislativo (Câmara dos Deputados e Senado
Federal).

Puxa, Ana. Obrigada por
compartilhar tantas

informações. Vou repassar
aqui para o pessoal de casa,

vizinhança e colegas que
estão na pista. Bora se

organizar para  acompanhar
essas MPs e buscar nossos

direitos! 

 A saga continua!! Acompanhe os fascículos!!



Se precisar de mais orientações
sobre seus direitos durante a
pandemia, entre em contato com o
NAJUP Luiza Mahin gratuitamente:

 NAJUP-Luiza Mahin:
 

WhatsApp: +55 (21) 99465-8330
Instagram: @najupluizamahin

Facebook: NAJUP Luiza Mahin

 Defensoria Pública do Estado do Rio de
Janeiro:

 
Atendimento online:

http://www.defensoria.rj.def.br/Cidadao/Aten
dimento-On-line

 
Telefone: 129

 
Plantão noturno de 18h às 11h (casos

urgentes): 
WhatsApp: +55 (21) 99753-4066 

Email: dpplantao@defensoria.rj.def.br
 

Plantão finais de semana de 11h às 18h:
Sábados: +55 (21) 9726-93702 
Domingos, +55 (21)9723-47126
Feriados : +55 (21) 99944-7190

Email: dpplantao@defensoria.rj.def.br
 

Ministério Público do Trabalho -
Procuradoria do Rio de Janeiro:

 
https://mpt.mp.br/pgt/servicos/servico-

denuncie

Ou se precisar fazer uma
denúncia sobre violações aos
seus direitos, você pode usar
os contatos acima.



Medidas trabalhistas que poderão ser adotadas
pelos empregadores durante a pandemia do
CoronaVírus, estabelecidas por acordo individual
escrito entre empregado e empregador: o
teletrabalho; a antecipação de férias individuais; a
concessão de férias coletivas; o aproveitamento e a
antecipação de feriados; o banco de horas; a
suspensão de exigências administrativas em
segurança e saúde no trabalho; o direcionamento
do trabalhador para qualificação; e o diferimento do
recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS.
*Em seu art. 18, estabelecia a possibilidade
polêmica do empregador direcionar o empregado
para curso de qualificação e suspender o contrato
de trabalho (e o pagamento de salário) por até 4
meses. 

Para acompanharmos juntos as
MPs editadas durante a pandemia,
deixamos as informações a seguir,
indicando o número e o tema,
atualizados a cada fascísculo. Até a
próxima!

Depois da imediata repercussão negativa da MP
927, principalmente devido à possibilidade de
suspensão do pagamento de salários por 4 meses,
o Presidente editou nova MP revogando esta
possibilidade. 

MP 927 - 22/03/2020
( Em tramitação)

MP 928 - 23/03/2020
( Em tramitação)



MP 936 - 01/04/2020
( Em tramitação)

MP 936 - 01/04/2020
( Em tramitação)

 
Alguns dias depois, surge nova MP dispondo sobre
a possibilidade de redução de jornada e salários ou
suspensão do contrato, só que desta vez com o
Governo Federal se responsabilizando por
recompor parte da renda tirada do trabalhador. 
Essa MP institui o Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe
sobre medidas trabalhistas complementares para
enfrentamento do estado de calamidade pública da
COVID. Estabelece a possibilidade de   redução
proporcional de jornada de trabalho e de salários
(em 25%, 50% ou 70% - mantido o valor do salário-
hora e respeitado o salário mínimo) ou de suspensão
temporária do contrato de trabalho (por até 60 dias)
e o consequente pagamento de Benefício
Emergencial de Preservação do Emprego e da
Renda. 
 
 

MP 944 - 03/04/2020
( Em tramitação)

Institui o Programa Emergencial de Suporte a
Empregos que abre linhas de crédito para empresas
e empresários para o processamento de folhas de
pagamento. A União transferiu para o BNDES 34
bilhões de reais para a execução desse programa. 

MP 946 - 07/04/2020
( Em tramitação)

Extingue o Fundo PIS-Pasep e transfere o seu
patrimônio para o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço



Sobre o projeto:
 

 
“Cadê nosso direito?” é um conjunto de
cartilhas sobre os direitos das e dos
trabalhadores em tempos de pandemia. 
Nosso objetivo é contribuir para que as e os
trabalhadores conheçam seus direitos, a partir
de uma leitura crítica, enraizada em nossa
realidade e em nossa história, e com uma
linguagem simples, direta e didática. Desse
modo, além das informações práticas para
viabilizar o acesso aos benefícios e aos direitos
das medidas, apresentamos dados e reflexões
sobre as relações de trabalho, as medidas
governamentais e o contexto social e político.
Vivemos em tempos de retirada de direitos e
precarização das condições de trabalho, o que
se acentuou com a crise do novo coronavírus.
As medidas governamentais seguiram a
direção da reforma trabalhista, impondo aos e
às trabalhadoras ainda mais desproteção,
instabilidade e exploração no trabalho. 
Sabemos que a busca pelos direitos envolve
não só o conhecimento do conjunto normativo,
mas também e principalmente a organização
coletiva dos e das trabalhadoras e sua
inserção em processos de luta pela
construção de uma sociedade mais justa e
igualitária, bem como pela efetividade de
normas e leis que garantam melhores e justas
condições de trabalho e de vida às maiorias
sociais brasileiras. As cartilhas buscam
contribuir, assim, nesse caminho necessário e
democrático.
Em tempos de banalização da morte e de
ataques infundados à Universidade Pública,
reafirmamos nosso compromisso com a vida,
com a democracia e com a promoção e a
defesa dos direitos humanos do trabalho. 
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